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Editorial

O QUE ESPERAR DO NOVO ANO?

Saúde, assistência, informação, cultura, atendimento e esportes. São palavras 
que definem a base dos serviços prestados em prol de nossos sócios.
Neste ano que se inicia, almejamos muito trabalho, coragem e determinação 
para realizarmos as demandas do dia a dia e alcançarmos a satisfação e uma 
boa prestação de serviços àqueles que frequentam a instituição e buscam 
por assistência.
Continuaremos na luta por melhores condições de trabalho, promovendo o 
desenvolvimento cultural e artístico de seus associados, lazer e solidariedade 
aos demais trabalhadores.
Estamos a cada dia em busca de uma entidade cada vez mais forte. Com 
crescimento e qualidade iremos promover os diversos serviços para você 
que é nossa maior conquista, o sócio! Trabalharemos para que sintam-se 
bem representados.
Contamos com a confiança e participação de todos em nossas lutas diárias. 
Trabalharemos e cobraremos dos órgãos representantes, luta e vigor para os 
reajustes que a sete anos aproximadamente não nos contemplam. Lutaremos 
e nos empenharemos para que LULA nos contemple nesta reinvindicação.

“Missão, Coragem e Ousadia: os Desafios Continuam”

Que 2023 seja um ano para 
realizar sonhos, quebrar 

barreiras, superar obstáculos 
e lutar pelo que se acredita. 

Feliz Ano Novo!
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JOGO DE ENCERRAMENTO DO 
FUTEBOL MASTER 2022

Assufemg

No dia 17 de dezembro de 2022, o projeto de futebol Master da Assufemg 
encerrou suas atividades com uma bela confraternização entre todos os 
participantes e familiares. Além dos diretores da pasta Marcelo Lima e Alcino 
Pires, a festa contou com a presença do presidente da Entidade Márcio Flávio 
dos Reis. O evento contou com uma partida de futebol no campo da Assufemg, 
o tradicional Atlético x Cruzeiro, que teve o placar a favor do time alvinegro: 
Atlético 4 x 1 Cruzeiro. Em um ambiente bem alegre e harmonioso, a diretoria 
de esportes e lazer sorteou alguns brindes e premiou o melhor do jogo, que foi 
o goleiro do Galo, Marcus Paraíso; o craque do ano, Marcos (Dita) e o artilheiro 
do ano, Varlei Neves, que é funcionário da Assufemg.

A programação do projeto é manter o campo em manutenção no mês de 
janeiro, com retorno previsto das atividades no início de fevereiro.



O setor Odontológico Subsede há 
muitos anos esteve localizado na 
região hospitalar, no Edifício do 
Med Center. Anteriormente ele 
esteve no Hospital das Clínicas e 
no Borges da Costa. Nos últimos 
anos ele esteve no prédio do Med 
Center para atender os associados 
que trabalham na região hospitalar, 
na Faculdade de Medicina, 
Hospital das Clínicas, Faculdade 
de Enfermagem e demais. 
Com o passar dos anos, muitas 
pessoas aposentaram e foram 
transferidas, muitos associados 
também foram transferidos para o 
Campus Pampulha e esse número 
de associados que procuravam 
atendimento do Odontológico 
diminuiu muito, mas mesmo assim 
mantemos o Setor Odontológico 
naquela região para atender aqueles 
associados que trabalham ali. 

Nós fomos reduzindo aos poucos. 
Tínhamos lá no Med Center 
três salas juntamente a Subsede. 
Depois reduzimos para duas salas. 
E nos últimos anos, dois ou três 
anos para cá, antes da Pandemia, 
reduzimos para uma sala, para 
atender à demanda que já estava 
muito menor das pessoas que 
trabalham na região hospitalar. 
Então, levantando o custo dessa 
sala, mesmo um consultório com, 
três especialistas da Odontologia 
atendendo, era muito vago as horas 
para manter aquele consultório 
aberto, porque não tinha demanda 
para ser atendida. Então além 
do atendimento da sala, do 
procedimento propriamente dito 

que é os custos com laboratório, 
materiais específicos e materiais em 
geral, o custo é muito alto. Mesmo 
assim tinha o aluguel da sala, 
estacionamento (o prédio requeria 
que efetuasse o pagamento do 
estacionamento para poder usá-
lo). É um prédio muito bom, a 
localização é excelente, mas é 
um prédio de um custo muito 
elevado, de um aluguel muito 
alto, IPTU, água, luz, telefone. 
Nós colocamos no papel, mesmo 
que anteriormente era um mal 
necessário de manter aquela sala, 
nós aguentamos o máximo possível 
mesmo perdendo dinheiro para 
poder atender os poucos associados 
que faziam uso do Consultório 
Odontológico. Mas aí ele passou 
agora recentemente a gerar um 
gasto maior que 50% de arrecadação 
para manter o consultório aberto 
e aí torna-se extremamente 
inviável, porquê pagar para 
manter uma sala aberta para ter 
um volume baixo de atendimento 
no Setor Odontológico? Mesmo 
assim optamos por fazer uma 
enquete. Fizemos uma simples 
enquete, por uns 6 meses com 
as pessoas que usavam o Setor 
Odontológico no Med Center. 
E aí começamos a perguntar se 
transferíssemos o consultório 
para o Campus da Pampulha 
prejudicaria muito. Obviamente 
numa enquete tem aquelas 
pessoas a favor e outras contra. 
Mas o número de pessoas a favor 
foi muito maior do que o número 
de pessoas contra que achavam 
que era melhor que deixassem 
no mesmo lugar. Mas também, 
entenderam perfeitamente que o 
elevado custo que teríamos para 
manter o consultório, era melhor 
mesmo mandar para o Campus 
da Pampulha, para a Sede da 
Associação. E outros benefícios 
se associava vindo para a Sede: a 
comodidade de estacionamento, 

comodidade de custos mais baixos 
de tudo, de estar dentro da própria 
Sede, dentro do Campus da 
Universidade.

Se a pessoa programar o 
agendamento, ela consegue vir 
ao Campus e ter um atendimento 
melhor e mais confortável do que na 
Subsede que era no prédio do Med 
Center, com congestionamento 
de estacionamento e do próprio 
trânsito. No Campus Pampulha da 
UFMG tem um estacionamento 
tranquilo e gratuito para fazer o 
atendimento Odontológico com 
tranquilidade. Então, foi pensando 
no bem, foi pensando no resultado 
para ajudar a Associação, decidimos 
passar esse único consultório 
que prestava atendimentos na 
Subsede para o Campus, para a 
Sede da Associação, para atender 
melhor o associado. 

Na verdade, todo o custo gerado 
do atendimento do Odontológico 
é um custo também para cada 
um de nós que somos associados. 
Então mais uma vez a Associação 
preocupada com o andamento 
da vida da Associação, os 
Diretores preocupados com o 
andamento da Associação e com 
total transparência e com total 
segurança, sem prejuízo. Sem o 
prejuízo pessoal do associado que 
trabalha ainda na região hospitalar 
e de prejuízo financeiro da própria 
associação, coisa que não podemos 
fazer e que nós temos empenhado 
muito para contar os centavos 
para não gastar e nem desperdiçar 
de forma nenhuma.

É uma experiência que começou e 
começamos bem, os profissionais 
(dentistas) estão aqui, estão 
satisfeitos e até agora os 
agendamentos têm sido realizados, 
hoje não mais realizados no Med 
Center e estão satisfeitos de 
serem atendidos aqui na Sede da 
Assufemg na Pampulha.
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HÉLIO MACEDO, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA E CON-
VÊNIOS DA ASSUFEMG FALA SOBRE O FECHAMENTO 
DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO MED CENTER
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NEGOCINHOS
Para você que tem interesse em 
divulgar um produto e ou serviço, 
estamos de volta com as edições 
do jornal Pinga Fogo. Envie sua 
divulgação! Compareça na sede 
da Assufemg e preencha as 
informações necessárias para a 
realização do mesmo. 

NOVOS  SÓCIOS

DROGARIA ASSUFEMG

• Ronald de Figueiredo Nascimento, • 
Júlia Fahrion Tarragô, • Célio Roberto 
Batista, • Lucio Neves, • Nazaré Lucio 
de Abreu, • Cristina Aparecida Pimen-
ta dos Santos Ângelo, • Rosane Fer-
reira Menezes, • Leonardo Carlos da 
Cruz, • Marsandro Coelho da Silva, • 
Márcio Luiz Bunte de Carvalho, • Lor-
raine Cristina Marques de Queiróz, • 
Caroline Gomes dos Santos, • Ana 
Maria Rodrigues Maltêz, • Júlio Cesar 
Virginio da Costa, • Maria Dorlange 
Silva Santos, • Diêgo Suarez Peixoto 
Corrêa, • Beatriz Maria Raymundo, • 
Aline Cândido Domingos Teixeira, • 
Lêda Sanches Lemos, • Luiz Roberto 
de Azevedo, • Irene Maria Mendonça, 
• Jasiel Marcio de Oliveira, • Anselmo 
Portilho Bernardes, • Ana Maria Ro-
drigues, • Edna Ribeiro Magalhães, • 
Bruna Cordeiro Rodrigues, • Martha 
Sanabria Villazon, • Camila Carolina 
Diniz Caetano, • Fernanda Fajardo 
Nunes, • Fernanda Cristina da Silva, 
• Miriam da Silveira Castro, • Mateus 
Gomes Pedrosa, • Lidiane Santos de 
Oliveira, • Thales Cristiano Pereira 
dos Santos, • Fabia Aparecida Matos 
Silva, • Joyce Pollyana Coelho Santos, 
• Vanderléia Bull, • Maria Celia Santos 
de Oliveira, • Victor da Silva Marcelo.

Durante este mês de Janeiro a Dro-
garia Assufemg funcionará no ho-
rário de 9h às 17h.

Desde já agradecemos a  
compreensão.

Diretoria Executiva da Assufemg
Márcio Flavio dos Reis

Presidente da Assufemg

Dirigentes das Universidades Federais do país marcaram presença 
nas cerimônias de posse dos novos ministros de Estado realizadas 
em Brasília, no dia 2 de janeiro. Todos foram a convite dos ministé-
rios, o fato torna-se um indicativo de abertura ao diálogo e reposi-
cionamento das universidades como atores centrais na articulação 
de ações nos diversos campos sociais, na avaliação da reitora Sandra 
Regina Goulart Almeida. “Estamos inaugurando um novo tempo, 
um tempo de revalorização das políticas públicas, que foram aban-
donadas nos últimos quatro anos”, disse a reitora, que acompanhou 
as seis cerimônias.

Sandra Goulart e outros reitores compareceram às posses de Fernan-
do Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça), Camilo Santana (Educa-
ção), Nísia Trindade (Saúde), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e 
Inovações), Margareth Menezes (Cultura) e Silvio Almeida (Direitos 
Humanos), entre outros. De acordo com a reitora Sandra Goulart, o 
contato inicial com os novos ministros foi promissor, principalmen-
te os das áreas de diálogo mais estreito com as universidades, como 
educação e ciência e tecnologia. 

Camilo Santana, novo ministro da Educação, destacou a importân-
cia da autonomia para as instituições de educação superior e da re-
composição orçamentária, além de ter anunciado que solicitou um 
levantamento de todas as obras paralisadas, como creches, escolas 
e campi universitários. “Precisamos garantir a retomada imediata 
dessas obras tão importantes para os jovens e as crianças desse país. 
Também vamos resgatar a credibilidade do Enem”, enfatizou Santana.

O novo ministro prestou homenagem à professora emérita da UFMG 
Magda Becker Soares, falecida no dia 1º de janeiro, destacando seu 
trabalho pioneiro na educação e alfabetização. A bandeira do Brasil 
no prédio do Ministério da Educação permaneceu a meio mastro em 
sinal de luto pela morte da educadora. 

A reitora da UFMG, Sandra Goulart deu destaque para o aumento da 
presença das mulheres em pastas estratégicas, como Saúde, Educa-
ção, Meio Ambiente, Cultura, Planejamento e Ciência, Tecnologia e 
Inovações, o que evidencia valor do novo governo em direção à igual-
dade de gênero. “Houve um avanço, e percebemos um movimento 
claro nesse sentido. Mais mulheres em postos de comando trazem a 
perspectiva de exercício aprimorado da gestão pública, promovendo 
maior inclusão e diversidade”, argumenta Sandra Goulart.  

Fonte: ufmg.br

REITORES DAS UNIVERSIDA-
DES FEDERAIS ACOMPANHAM 
CERIMÔNIAS DE POSSE DE MI-
NISTROS EM BRASÍLIA


