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Editorial

Fechamento de Drogaria requer reflexão
Desde o início do mês de junho, a Drogaria Assufemg do
campus Saúde iniciou seu processo de encerramento de
atividades. Muitos clientes foram apanhados de surpresa, apesar
de a intenção do fechamento ter sido mencionada na última
publicação do encarte “Negocinhos”. Sob o título “Drogaria
Assufemg campus Saúde será fechada”, a diretoria da entidade,
UnificAção para Continuar Crescendo, informou que as
atividades da Drogaria encerrar-se-iam em breve, o que seria
devidamente informado aos associados e clientes, por meio do
Pinga-Fogo.
Porém, após balanço realizado no dia 01/06/09, verificou-se
que a Drogaria não teria mais condições de seguir funcionando,
e o estoque que ainda apresentava condições de venda foi trazido
para a unidade do campus Pampulha. O fechamento da Drogaria
Assufemg campus Saúde faz parte das medidas tomadas pela
atual diretoria com vistas ao saneamento financeiro da entidade,
desde que assumiu a direção da associação.
Os seguintes motivos levaram a diretoria a tomar tal atitude:
- Desde que a Drogaria Assufemg/campus Saúde foi
inaugurada, apresenta problemas para sua regularização completa
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao
Conselho Regional de Farmácia (CRF-MG). A Drogaria também
funcionava sem o alvará de licença e sem o CNPJ,
imprescindíveis para o funcionamento de qualquer
estabelecimento comercial.
- Desde que assumiu a direção da entidade, a chapa
UnificAção para Crescer (biênio 2005-2007) vem tentando
empreender esforços para reverter o quadro deficitário no qual a
Drogaria Assufemg campus Saúde trabalhava. O local onde a
Drogaria Assufemg funcionava oferecia pouca visibilidade ao
estabelecimento, o que contribuiu para que poucos clientes a
procurem e as contas da Drogaria seguissem sempre no
“vermelho”.
- A pequena clientela da Drogaria fez com que, mesmo com
a formação de estoques mínimos, medicamentos perdessem a
validade. E em virtude da falta de documentação, o CRF-MG
lacrou o local onde os medicamentos ficavam guardados, o que
foi o “golpe de misericórdia” deferido contra a Drogaria.
A diretoria da Assufemg, gestão UnificAção para Continuar
Crescendo, informa que essa foi uma medida extrema, tomada
somente a partir do esgotamento de todas as outras possibilidades
e alternativas.
A Assufemg existe para prestar assistência ao conjunto dos
servidores da UFMG. A entidade faz-se presente no dia-a-dia do
trabalhador técnico-administrativo, prestando-lhe uma

inestimável contribuição na área da assistência à saúde e no
provimento de uma série de serviços. Tome-se o exemplo dos
muitos associados à entidade que não possuem plano de saúde.
Para essas pessoas, além do Sistema Único de Saúde (SUS), o
Posto Médico da Assufemg é a única alternativa para o
provimento de serviços ligados à área da saúde a contento.
No âmbito da promoção à cultura, alguns dos eventos que a
Assufemg realiza anualmente incorporaram-se ao calendário de
atividades da universidade, tornando-se uma opção de
divertimento a mais para os servidores e a comunidade
universitária. O Rosas de Abril, a Festa Junina e a Festa da
Criança são três das ações da entidade nesta área, que já
pertencem à memória afetiva de todos quantos puderam conferir
alguma de suas muitas edições. A Feira de Artesanato é outra
iniciativa – implantada pela gestão UnificAção para Crescer
(biênio 2005/2007) – que busca promover a integração da
comunidade universitária, ao mesmo tempo em que fomenta a
arte e a cultura no seio da categoria.
Porém, a Assufemg não existe só para isso. Mesmo que em
1992, durante o Iº Congresso dos Trabalhadores nas IFES, em
Belo Horizonte, a categoria dos servidores tenha se decidido pela
separação entre a face assistencial da entidade e sua vertente
política, a Assufemg não tem fugido ao compromisso com as
questões que emanam da esfera política e que dizem respeito
aos servidores. Nesse sentido, a Assufemg tem integrado as
discussões em torno da paridade nas consultas para os cargos da
administração universitária (reitor, diretor de Institutos,
faculdades, escolas, unidades especiais); das ações afirmativas;
da construção da carreira dos Trabalhadores TécnicoAdministrativos em Educação; da valorização da educação; e
do entendimento, fundamental para uma vivência universitária
mais holística, de que o servidor também é produtor de saber e
conhecimento, tanto quanto professores e alunos.
A Assufemg busca, hoje, resgatar seu passado glorioso,
construído a partir do empenho dos trabalhadores da UFMG. Como
disse Milton Nascimento e cantou Elis Regina, “se muito vale o já
feito, mais vale o que será”. Por isso mesmo, muito há ainda a ser
feito em benefício do servidor público, legítimo responsável, ao
fim e ao cabo, por este grande sonho que se sonha junto, todos os
dias, a Assufemg. No entanto, é preciso haver engajamento por
parte desses servidores, para que um só sentimento de
pertencimento possa conduzir todos a esse sonho coletivo, todos
os dias. Se sugestões e críticas (construtivas) são bem-vindas, a
militância e a participação de todos também são fundamentais.
Gestão UnificAção para Continuar Crescendo

Feira Assufemg campus Saúde começa nesta semana
O artesanato volta a colorir, a perfumar e a encher
mais que na Feira passada) vai garantir opções diversas
os olhos da comunidade interna e externa ao campus
em roupas, calçados, tecelagens, bijuterias, artigos para
Saúde da UFMG nesse mês de
presente, objetos de decoração e
junho. De 15 a 19/06 (segunda
bomboniere, dentre outros.
a sexta-feira), o Espaço Cultural
Além da comodidade de
do Diretório Acadêmico Alfredo
encontrar em um só lugar opções
Balena – o popular “D.A. da
variadas em vestuário, artigos para
Medicina” – recebe, de 08h às
casa e muito mais, o público
17h, a Feira de artesanato
poderá contar ainda com a
Assufemg campus Saúde.
estrutura do “D.A. da Medicina”,
Para uma clientela já
equipado com sanitários e
acostumada ao padrão de
lanchonete.
qualidade dos produtos expostos
Então é isso: estão todos
em edições anteriores da Feira
convidados a ir até a Feira de
Feira é programa para todas as idades.
Assufemg – os expositores são
artesanato Assufemg campus
sempre selecionados pela Comissão Organizadora da
Saúde, de 15 a 19/06 (segunda a sexta-feira), de 08h às
Feira –, a presença de cerca de 40 expositores (10 a
17h, no D.A. da Medicina da UFMG!

Presidente da Coopecremt-UFMG é homenageado
Roberto Pereira Rocha, um dos fundadores da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Trabalhadores da UFMG (Coopecremt) e atual
presidente da cooperativa, vai ser homenageado pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).
Roberto será agraciado com o Título de Cidadania
Honorária de Belo Horizonte, por decisão da CMBH e
por indicação do vereador João Oscar, do Partido
Republicano Progressista (PRP). A cerimônia vai
acontecer no dia 17/06/09, quarta-feira, às 20h, no
Palácio Francisco Bicalho, av. dos Andradas, nº 3.100,
na CMBH. O convite é extensivo a toda a comunidade
universitária.
Tendo atuado como jurado no Tribunal de Justiça
(TJ); como presidente da Associação do bairro Nova
Pampulha; como participante do Conselho Fiscal do
Inocop-MG, entidade que, de acordo com Roberto,
integrou a implantação do bairro Nova Pampulha; e
como o primeiro síndico-geral do Conjunto Nova
Pampulha, cargo no qual permaneceu por quatro anos,

Roberto mostra que, com trabalho e perseverança, é
possível ajudar a transformar a realidade, de maneira
positiva e construtiva. A homenagem da CMBH é o
reconhecimento do trabalho que o servidor, lotado na
Imprensa da universidade, vem desenvolvendo junto
ao movimento organizado dos trabalhadores e às
lideranças da sociedade civil organizada durante toda
a sua vida.
Sócio à Assufemg, com muito orgulho!
Com um currículo tão repleto de engajamentos, é
compreensível que Roberto Rocha seja associado à
Assufemg desde 1979. Passados 30 anos de sua filiação,
Rocha continua categórico: “sigo sendo associado com
muita honra!”. O associado, que é ex-diretor-financeiro
da entidade, aprova o trabalho que vem sendo feito pela
atual diretoria da associação. Para ele, “o Márcio Flávio
(dos Reis, presidente da Assufemg) assumiu a Assufemg
num momento em que a entidade apresentava muitas
dívidas e tinha muitos acertos a fazer... até arrumar a
casa é difícil mesmo, mas ele chega lá, se Deus quiser!”

Utilidade pública

Cadastramento escolar é somente nesta semana
De 15 a 19/06, pais que possuem filhos que completarão 6 anos de idade até o dia 30 de junho de 2010
devem procurar as agências dos Correios, com cópias e originais da certidão de nascimento e da conta de luz
recente em mãos, para garantir uma vaga para essas crianças no ensino fundamental da rede pública de Belo
Horizonte em escolas próximas às suas casas (escolas municipais ou estaduais).
Se você tem filhos que completarão 6 anos até o dia 30/06/2010, fique atento e cadastre suas crianças!

Associado Sérgio Tarzam é
homenageado por trabalho sobre o meio ambiente
Em 2007, durante o XXII Rosas de Abril, o associado encerramento da Semana da Consciência Ecológica do XXII
Sérgio Rodrigues Piranguense, mais conhecido Rosas de Abril, em 2007.
comoTarzam, foi um dos expositores da mostra “Cartuns
Acompanhe, a seguir,
para salvar a Terra” que integrou o Rosas daquele ano. A
uma entrevista com Tarzam.
exposição figurou por uma semana no Espaço Cultural
Pinga-Fogo: como surgiu o interesse pelo cartum?
Francisco Assis Mota, de 30/04 a 04/05, há quase exatos
Tarzam: tenho essa habilidade desde a infância. Eu
dois anos. O objetivo da mostra era “revelar novos valores, gostava de “caricaturizar” parentes e as situações que eu
com ênfase na ecologia, suscitada pela própria dimensão vivenciava. Nessa fase, eu expressava mais o que eu estava
que tomou o Rosas de 2007, a partir do enfoque da questão sentindo, meu trabalho ainda não se pautava por críticas à
ecológica”, disse à época o curador da mostra, o também realidade.
cartunista Paulo Barbosa.
Pinga-Fogo: alguém já se chateou com alguma charge?
Pois bem. Um dos trabalhos expostos por Tarzam no
Tarzam: nos tempos de escola, ocorreram situações em
Espaço Cultural Francisco Assis Mota durante o Rosas 2007 que algum professor não gostou de servir como “modelo”
recebeu, em março deste
para
minhas
ano, menção honrosa por
caricaturas... acho que,
sua
destacada
baseando-se na reação
participação no 6º Salão
dos meus colegas, que
de Artes Plásticas da
achavam engraçado os
Academia Brasileira do
desenhos, a caricatura
Meio
Ambiente,
podia
soar
como
realizado na cidade do
ofensiva, mas eu nunca
Rio de Janeiro. O
fazia de forma ofensiva,
trabalho premiado foi o
não.
cartum “Nosso ambiente
Pinga-Fogo:
já
de cada dia”, no qual
pensou em desistir?
Tarzan
fez
um
Tarzam: nunca. Em
contraponto entre a
1984, fui para o Rio de
transposição do rio São
Janeiro para tentar
Francisco
e
a
conseguir espaço na
preservação da floresta
Rede Globo, na Funarte
amazônica. A notícia
(Fundação Nacional de
sobre essa premiação já “Nosso ambiente de cada dia”, exposto no Rosas/2007 e homenageado em 2009 Artes), no JB (Jornal do
havia sido veiculada no
Brasil), na Manchete.
encarte “Negocinhos”, mas, agora, o Pinga-Fogo dá a devida Fiquei 20 dias tentando, batendo de porta em porta, com
visibilidade a esse talentoso associado.
pouco dinheiro, e não consegui nada. As portas fechadas
Antes dessa menção honrosa, Tarzam já havia sido só serviram de estímulo para que eu continuasse.
agraciado em 2008, no 2º Salão Nacional de Artes Plásticas
Pinga-Fogo: e sobre o trabalho premiado este ano, que
da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra também esteve em exposição no XXII Rosas de Abril da
(Adesg), e em 2007, na Semana do Conhecimento da UFMG. Assufemg?
Multifacetado
Tarzam: pensei em instigar pela polêmica, pois muito
Tarzam, que é licenciado em Artes pela Universidade se fala em preservação da Amazônia, em como o
Estadual de Minas Gerais (UEMG), publicitário e jornalista desmatamento da floresta amazônica pode prejudicar o meio
ilustrador por formação, já foi colaborador
ambiente, mas não se fala muito sobre se
“As portas fechadas só
dos jornais Estado de Minas, Diário de
a transposição do rio são Francisco trará
Minas, Jornal Nomural EBID, Santoforte serviram de estímulo para que as mesmas consequências de devastação
eu continuasse” (Tarzam)
de Bordo, Sintonia Marista, Informativo
à natureza.
Vida, Medicina Informa, Boletim do HCL
Pinga-Fogo: de onde vem seu apelido?
e do próprio Pinga-Fogo. Não bastassem todas essas
Tarzam: “Tarzam” é um apelido que ganhei na escola
credenciais, vivenciadas em paralelo ao cargo de servidor e que resolvi manter... eu era muito tímido, tinha dificuldade
da UFMG lotado no Hospital das Clínicas (HC), o cartunista de me expressar, e ocorreu uma situação em que eu tinha
ainda faz mágica! Ele é o mágico “Abracadabra”, que se que declamar um poema , aí meu professor de português
apresentou nas campanhas “McDIA Feliz” dos anos de 2006 disse “mas você é um rapaz tão forte, tipo o Tarzam, e tá aí,
e 2007 e, por inúmeras vezes, na Pediatria do HC. Ah, com vergonha”... só que o estereótipo “fortão” do Tarzam
Tarzam também viveu o mágico “Abracadabra” no não é exatamente o meus (risos)...

VIIª Corrida Rústica da Assufemg-UFMG/2009
24º Rosas de Abril
A Assufemg, com o objetivo de fomentar o esporte e estimular a prática esportiva, realizou sua VIIª Corrida
Rústica. As seguintes empresas apoiaram o evento: L’áqua de Fiori, Peteca Pequita, Pedrinho Baterias e Rei dos
Troféus, e também a Associação dos ex-Atletas do América F. C. (Acsea) e a Estação Ecológica da UFMG. Foram
distribuídos R$ 2.800,00 em prêmios em dinheiro e troféus para os cinco primeiros lugares da classificação geral
(tanto masculino quanto feminino). Na classificação por idades, os primeiros colocados ganharam troféus, e do 2º
ao 5º lugar, medalhas. Já na classificação por equipes, todas as participantes receberam troféus. E os primeiros
colocados das categorias “estudante”, “funcionário”, “sócio” e “dependentes” também receberam troféus.
A Assufemg acredita no espírito esportivo, que preconiza que o “importante é competir”, participar e se envolver.
Por isso, a entidade incentiva o convívio, a confraternização e o espírito de superação dos limites de cada um por
meio da prática esportiva. Valeu, Assufemg, valeu, competidores!
Confira abaixo o nome e a colocação dos participantes da VIIª Corrida Rústica Assufemg-UFMG 2009,
ocorrida durante o 24º Rosas de Abril:
Resultado geral feminino
1. Andréia de Lima – Cultura Inglesa/Medalha de
Ouro
2. Maria Aparecida da Cunha e Silva – Casa do
Corredor
3. Claudete Maria de Souza Silva – Cultura Inglesa/
Medalha de Ouro
4. Berenice Dias de Meira – Cruzeiro Esporte Clube
5. Terezinha de Jesus Silva da Luz – Cultura Inglesa/
Medalha de Ouro
6. Larissa Marcelle Moreira Quintão – Floena
7. Helena dos Santos Rodrigues – AV
8. Lourdes Aparecida dos Santos – Casa do Corredor
9. Cláudia Tavares de Souza – Leg. Assessoria
Esportiva
10. Bernardete Minete Meireles – AV
11. Sandra Dias Cordeiro Silva – Mauro-Running
12. Kelly Montoanelli – Leg. Assessoria Esportiva
13. Kathia Sirlene da Silva – AV
14. Líria Ribeiro Mendes – AV
15. Maria Vitória Costa Abreu – Scout Runner’s
16. Carmem Miranda Rios Bretas – F. Bretas
17. Lúcia Raquel de Oliveira Santos – Hospital Life
Center
18. Raquel Ferreira Vitoriano – Leg. Assessoria
Esportiva
19. Adriana Goulart de Sena – Unimed Minas
20. Lígia Maria de Almeida Leite Ribeiro –
Corredores.rua BH
21. Lilian Cardoso Macieira dos Reis – AV
22. Anita Cristina Cardoso Magalhães – AV
23. Marcela Fontinelli Grillo – AV
24. Hilária Graziela de Oliveira Gama – Speed-vai
25. Aline Rabelo Assis – Web-runneys
26. Taís Lúcio Macedo – Talma Pilates
27. Carolina Rios Bretas – F.Bretas
28. Lorena Luzia Campolina Diniz – AV
29. Mirelly Miranda – AV

Resultado geral masculino
1. Marcos Alexandre Elias – Cruzeiro Esporte Clube
2. Valdir Sérgio de Oliveira – Cultura Inglesa /
Medalha de Ouro
3. Célio Rodrigues da Silva – Cultura Inglesa/Medalha
de Ouro
4. Antônio Ferreira da Silva – Cultura Inglesa/
Medalha de Ouro
5. Valério de Souza Fabiano – Cruzeiro Esporte Clube
6. Hudson Charles do Nascimento – Cultura Inglesa/
Medalha de Ouro
7. Wanderlei Carvalho de Souza – América Futebol
Clube
8. Hideraldo Luiz Barbosa – Santa Clara
9. Paulo Roberto Meira – América Futebol Clube
10. Edenilson Rocha Freitas – AV
11. Egnaldo Elias Campos – Casa do Corredor
12. Flávio Augusto Pessoa Vianna – Leg. Assessoria
Esportiva
13. Hebert Ferreira do Matozinho – América Futebol
Clube
14. Everton Marcos das Dores – AMMP
15. Adenilson do Carmo Silva – A. Morada do Sol
16. Samuel Alves Fidelis
17. Odair José da Costa – Assacabrasa
18. Wellington dos Reis Brandão – MF Runner’s
19. Gilmar Silva – Mauro Running
20. Alberto Francisco V. Oliveira – Casa do Corredor
21. Reginaldo Ferreira de Oliveira – Patrocinense
22. Roberto Coelho da Silva – Bio Nutrição
23. Maurício Francisco de Melo – Santa Edwiges
24. Alair Augusto Santos – América Futebol Clube
25. José Maria Basílio Santana – Senac
26. Carlos Augusto Venâncio – América Futebol
Clube
27. Hugo César Martins Costa – AV
28. Sérgio Rodrigues Silva – Salada
29. Anderson Lopes de Oliveira – AMMP

30. Glayson de Paulo Pêgo - AMMP
31. Rogério dos Santos – Rogério Team
32. José Ricardo Panhota – AV
33. Bruno Aguiar Bóris Pereira – AV
34. Josué Santos Salgado – Feedback
35. Moacir Nunes da Cunha – Santa Edwiges
36. Roseneler Aparecido de Oliveira – Av
37. Vanderlei Henrique Guerra – Casa do Corredor
38. Sidnei dos Reis Rodrigues Cordeiro – Hospital Life
Center
39. Muryllo de Queiroz Casséte – Atletardios
40. Maxwell Henrique da Silva Craizer – Talma Pilates
41. Osmar Ribeiro – AV
42. Thales Viana dos Reis – AV
43. João dos Santos Kascher – Casa do Corredor
44. Pedro Messias Gomes – Pic
45. Rogério Machado da Silva – AV
46. Yeffer Bedran – AMMP
47. Diego Borges Lima – Leg. Assessoria Esportiva
48. Alisson Augusto Marques – AV
49. Benício Romeu de Figueiredo – AV
50. José Augusto Marques Filho – Acorde
51. Leonardo Márcio Fitipaldi Babo – Leg. Assessoria
Esp ortiva
52. Lázaro Luiz de Brito – AV
53. Jackson Moura Morais – Jackson Moura
54. Fábio Ferreira de Souza Júnior – AV
55. Marilei Franco – AV
56. Olício Meireles da Cunha - Bahia
57. Ronaldo Pereira de Oliveira – AV
58. Hugo Rios Bretas – F. Bretas
59. Miguel Pires Matos – Sete Ventos
60. Hugo Bretas da Boa Ventura – F. Bretas
61. Fábio Henrique Avelar Fabrino – Leg. Assessoria
Esportiva
62. Marco Antinossi – AV
63. Paulo Ferreira da Mata - Trigopane
64. Lúcio Mauro Diniz – Casa do Corredor
65. João Augusto Segado – AV
66. Mário Augusto de Araújo Luzzi Júnior – AV
67. Marcos Eduardo Siqueira Flores – Primo Passo
68. Vinicius Assunção Albricker – M. Nova Iorque
69. Frederico Ramos Oliveira – M. Nova Iorque
70. George João Volpão – AV
71. Sérgio Rodrigues Silva – Salada
72. Sérgio Emílio Lages Oliveira – Speed vai-Sete
Lagoas
73. Francisco Satuf Rezende – Guana Trainer
74. Douglas Gonçalves da Fonseca – AV
75. Márcio de Carvalho Ferreira – MSom Eletrônica
76. José Eduardo de Paula Arantes – Speed vai
77. Rodolfo Tran Filho – AV
78. Blandino de Oliveira Diana – Assufemg
79. Mário Alves Garcia – Exagro
80. Admilton Pinheiro Machado – Restaurante Sabor
81. José Estaneslau Ferreira – AV

82. Charles de Apulon – AV
83. Rodrigo Saturnino de Assis
84. Geraldo Rodrigues Marinho – Cultura Inglesa/
Medalha de Ouro
85. Hélio Teixeira – Serfumig
86. Breno Barbosa Fernandes – AV
87. Marcelo Hissa Dahi – Charmutas
88. Jorge Antônio de Oliveira – Pé-de-Anjo
89. Júlio César Barbosa – Pinico do Gato
90. Márcio Henrique Rocha Portugal – AV
91. Moacir Alves de Santana Júnior – Camaleão
92. Lucas Rossetti – Leg. Assessoria Esportiva
93. Leonel de Vargas da Silveira – Mi pal na Frente
94. Iraélcio Eustáquio Pontelo Barbosa – AV
95. José Doutor da Boa Ventura – F. Bretas
96. Fagner Rodrigues Silva – Universo Eletrônico
Resultado por categoria / masculino
A)Faixa etária: 15 a 19 anos
1º lugar: Fábio Ferreira de Souza Júnior
B)Faixa etária: 20 a 24 anos
1º lugar: Wellington dos Reis Brandão – MF. Runner’s
C)Faixa etária: 25 a 29 anos
1º lugar: Egnaldo Elias Campos – Casa do Corredor
D)Faixa etária: 30 a 34 anos
1º lugar: Hudson Charles do Nascimento – Cultura
Inglesa
E)Faixa etária: 35 a 39 anos
1º lugar: Wanderlei Carvalho de Souza – América
Futebol Clube
F)Faixa Etária: 40 a 44 anos
1º lugar: Hideraldo Luiz Barbosa – Santa Clara
G)Faixa etária: 45 a 49 anos
1º lugar: Gilmar Silva – Mauro Running
H)Faixa etária: 50 a 54 anos
1º lugar: Sérgio Rodrigues Silva – Salada
I)Faixa etária: 55 a 59 anos
1º ligar: José Maria Basílio Santana – Senac
J)Faixa etária: 60 a 64 anos
1º lugar: Fábio Ferreira de Souza Júnior
l)Faixa etária: 65 a 69 anos
1º lugar: José Augusto Marques Filho – Acorde
M)Faixa etária: 70 a 74 – XXXX
N)Faixa etária: 75 a 79 anos
1º ligar: José Doutor da Boa Ventura – F. Bretas
Resultado por equipe / masculino
1º: América Futebol Clube
2º: Cultura Inglesa/Medalha de Ouro
3º: Casa do Corredor
4º Leg. Assessoria Esportiva
Resultado por equipe / feminino
1º: Leg. Assessoria Esportiva
2º: Casa do Corredor

Posto Médico da Assufemg – a serviço
do associado e da comunidade universitária!
5) Que especialidades médicas são atendidas pelo
O Posto Médico da Assufemg é um local que fornece
atendimento médico aos associados e a membros da Posto Médico?
- As seguintes especialidades são atendidas:
comunidade universitária (nesse caso, mediante
pagamento), através de consultas marcadas previamente cardiologia, clínica geral, dermatologia,
gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia,
(consultas eletivas).
Tire aqui suas dúvidas sobre o funcionamento do oftalmologia, pediatria e urologia.
6) O Posto Médico atende a emergências?
Posto Médico da Assufemg.
- O Posto Médico não atende a emergências, somente
1) O que o associado precisa fazer para se
a
consultas
eletivas.
consultar no Posto Médico? E o não-associado?
7) O Posto Médico possui ambulância?
- O associado deve ligar para os fones 3441-8782
O setor possui ambulância, disponível para os
ou 3441-2869, ramal 228, de 08h às 18h, e marcar a
sua consulta. Também é possível fazer essa marcação seguintes casos:
- quando os associados ou seus dependentes apresentam
pessoalmente, no Posto Médico. Em relação aos nãoassociados, o procedimento é o mesmo, com a diferença dificuldade de locomoção do domicílio até o Posto Médico
que, para esses, é necessário efetuar o pagamento das (a ambulância será disponibilizada após conversa prévia
com profissional de saúde, que avaliará essa necessidade);
consultas.
- quando os associados e seus dependentes estão com
2) O serviço é gratuito?
dificuldades de chegar até um serviço médico de
- A realização das
urgência, ou mesmo
consultas eletivas é
eletivo (a ambulância será
gratuita para os associados
disponibilizada após
e seus dependentes
conversa prévia com
diretos: cônjuge e filhos
profissional de saúde, que
menores de 21 (se os filhos
avaliará essa necessidade);
têm até 24 anos e estão
- se, durante a consulta
matriculados na faculdade,
eletiva,
o médico perceber
também são considerados
que há a necessidade de
dependentes diretos). Nãoencaminhar o paciente ao
associados podem usufruir
serviço de urgência.
do
Posto
Médico,
8) Associados que não
mediante pagamento de
possuem o Plano de
R$ 25,00 (vinte e cinco
Saúde Assufemg podem
reais) para cada consulta
se dirigir à rede
agendada.
Associada participa de campanha de vacinação do Posto Médico conveniada ao Plano
3) Que serviços são
para se consultar e realizar exames?
cobrados?
- Sim, desde que efetuem pagamento prévio desses
- São cobrados os seguintes serviços: exames
procedimentos
(consultas ou exames) na secretaria da
laboratoriais (nos laboratórios conveniados à entidade
há o desconto em folha, preços conforme tabela dos Assufemg (sede e subsede), à vista ou através do
laboratórios), eletrocardiograma (“ECG”, R$ 20,00, desconto em folha.
9) O Posto Médico disponibiliza serviços de
realizado no próprio Posto Médico), biópsia (R$ 35,00,
colhida no próprio Posto Médico) e exame citológico enfermagem (curativos, nebulização, aplicação de
injeções, aferição de pressão e temperatura axilar,
(R$ 20,00, colhido no próprio Posto Médico).
4) Qual é o horário de atendimento do Posto glicemia capilar)?
- Não mais. Em função de notificação recebida do
Médico?
- De segunda a sexta-feira, de 08h às 18h. Para saber Conselho Regional de Enfermagem (Coren/MG), o
quais são os dias e horários de atendimento das diversas Posto Médico não mais irá oferecer esse serviço aos
especialidades médicas oferecidas pelo Posto Médico associados, que, anteriormente à notificação, era
da Assufemg, consulte tabela disponível no site da realizado pela auxiliar de enfermagem da entidade,
Aline Aparecida Loiola.
entidade ou pessoalmente, no próprio Posto.

Filie-se ao Plano de Saúde Assufemg
8) Quem pode contratar o Plano Agregado?
O Saúde Assufemg, plano de assistência médica de
autogestão criado em 1996 por associados à Assufemg, Dependentes agregados contratam o Plano Agregado.
Exemplo: pais, sogros, irmãos, tios, netos e filhos
convida os sócios da entidade, bem como seus cônjuges,
dependentes diretos e agregados para se associarem ao acima de 21 anos (a não ser os filhos que estão cursando
a faculdade e têm menos de 24 anos).
plano.
9) Quantos hospitais estão credenciados ao Saúde
Confira abaixo quem pode se filiar ao Saúde
Assufemg? 19 hospitais ao todo,
Assufemg, quais são os tipos /
dentre eles o Hospital Santo Ivo, o
modalidades disponíveis para essa
Hospital Infantil São Camilo, o
associação e informações sobre a rede
Hospital São Francisco, o Hospital
credenciada.
SOS e a Maternidade Octaviano Neves
1) Quem pode contratar os
(a rede completa de hospitais
serviços do Saúde Assufemg? Os
credenciados está disponível no
associados à entidade podem contratar
“Caderno de Credenciados” do Saúde
esses serviços, tornando-se titulares, e
Assufemg).
podem incluir também seus
10) Quantos médicos estão
dependentes diretos e agregados ao
credenciados ao Saúde Assufemg?
plano de assistência médica.
Mais de 100 médicos estão
2) Quem não é casado legalmente
credenciados ao Saúde Assufemg,
é considerado cônjuge? Os casais que
atendendo em todas as especialidades
vivem juntos há mais de dois anos e/
médicas regulamentadas pela Agência
ou que possuem filhos têm sua relação
Nacional de Saúde (ANS), incluindo
considerada estável, e, portanto, o(a)
fonoaudiólogos, psicólogos e
companheiro(a) do titular do Saúde
nutricionistas.
Assufemg que atende a esses quesitos
11) Quais especialidades médicas
é considerado cônjuge do titular.
estão cobertas pelo Saúde
3) Quem é considerado
Assufemg?
Todas
aquelas
dependente direto? Os filhos até 21
regulamentadas pela ANS, incluindo
anos são considerados dependentes
fonoaudiologia, psicologia e
diretos. Se os filhos até 24 anos
nutricionismo.
estiverem cursando a faculdade,
12)
Quantas clínicas
também
serão
considerados
especializadas estão credenciadas ao
dependentes diretos.
Saúde Assufemg? Mais de 100
4) Quem é considerado agregado?
clínicas especializadas estão
Os parentes próximos, como irmãos,
credenciadas junto ao Saúde
pais, sogros, tios, netos e filhos acima
de 21 anos que não estejam cursando a faculdade são Assufemg, como a HC-Coop, a Clinicross, a Clinesp, a
Ortomed, a Servcor, a Clinimax e a Semprevida.
considerados agregados.
13) Quantos laboratórios estão credenciados ao
5) Que modalidades estão disponíveis para
Saúde Assufemg? Mais de 10 laboratórios estão
contratação? Enfermaria e Apartamento.
credenciados junto ao
6) Que tipos de
Saúde Assufemg, dentre
planos
são
A Assufemg também oferece aos seus
eles o Laboratório Hermes
disponibilizados para
associados a opção de contratação, através de
Pardini, o Laboratório
contratação? Planos
contrato
coletivo
de
adesão,
dos
serviços
da
Humberto Abraão e o
Individual ou Agregado.
7) Quem pode operadora de saúde UnimedBH e da seguradora Laboratório Geraldo
Lustosa.
contratar o Plano
American Life, dentre outros convênios.
14)
Quantos
Individual? Titulares,
pronto-socorros estão
cônjuges e dependentes
diretos (filhos até 21 anos e, se cursando a faculdade, credenciados ao Saúde Assufemg? Cerca de 10 prontosocorros, como o Hospital Evangélico, o Hospital das
filhos até 24 anos) contratam o Plano Individual.
Exemplo: para titular, cônjuge e filho até 21 anos Clínicas, o Hospital São Camilo (infantil) e o Hospital
Anchieta.
são contratados três planos individuais.

Associados externos ao campus Pampulha contam
agora com serviço de entrega de medicamentos
Para a comodidade dos associados lotados no campus Saúde e unidades externas, a Assufemg
está implantando um sistema de entrega de medicamentos, sem cobrança de taxa para filiados
à entidade. Para tanto, os pedidos devem ser feitos até às 16h na Drogaria Assufemg campus
Pampulha, com entrega programada para o dia seguinte, na subsede da entidade (campus Saúde,
11º andar do Hospital das Clínicas). Mais informações com Fernando Oliveira, gerente da
Drogaria Assufemg campus Pampulha, pelo fone 3443-3760.

Você conhece o Setor Odontológico da Assufemg?
Com estrutura física reformada em 2007, que abriga dos procedimentos seja feito, conforme necessidade do
três consultórios, recepção e sala de esterilização, a paciente e/ou avaliação do dentista.
matriz do Setor Odontológico da Assufemg segue
2) O que o associado precisa fazer para realizar
atendendo aos associados à entidade de segunda a sexta- tratamentos odontológicos no “MedCenter”? É
feira, de 08h às 12h e de 13h às 17h, na sede da entidade necessário ligar para o fone 3224-7519 ou marcar
(av. Antônio Carlos, n° 6627). O Setor atende a todas as diretamente na recepção do consultório. A primeira
faixas etárias – desde bebês, ainda antes de completarem consulta é gratuita, para que o orçamento dos
um ano de idade, e também crianças e jovens, até adultos procedimentos seja feito, conforme necessidade do
paciente e/ou avaliação do dentista.
e idosos.
3) Quais são os serviços prestados pelo Setor
E para a maior comodidade dos associados à entidade,
o Setor Odontológico da Assufemg também conta com Odontológico da Assufemg (sede e “MedCenter”)?
Todos os procedimentos clínicos,
uma filial, localizada na região
como limpezas e restaurações,
hospitalar, próxima ao Hospital das
Setor
Odontológico
bem como o encaminhamento
Clínicas (HC) e também equipada
para especialidades como
com três consultórios, recepção e
Sede da Assufemg
sala de esterilização. A filial End.: av. Antônio Carlos, n° 6627 (atrás ortodontia, periodontia, extração
“MedCenter”,
como
é da Escola de Belas Artes) – Cid. do dente siso, clareamento a laser
e implantes dentários (“terceira
popularmente conhecida pelos Universitária
dentição”)
–
todos
os
associados à Assufemg, fica na rua Fone: 3491-4677 (ramal 205)
dos Otoni, nº 909, sl. 1.305 (Ed. Horário de funcionamento: segunda a encaminhamentos oferecem
MedCenter), no bairro Santa sexta-feira, de 08h às 12h e de 13h às 18h. descontos aos associados.
4) Quem tem direito à
Efigênia. Os dias e os horários de
“MedCenter”
utilização do Setor Odontológico?
atendimento da filial são os
End.: r. dos Otoni, n° 909, sl. 1.305 (Ed.
Associados e seus dependentes
mesmos praticados na matriz.
MedCenter) – Santa Efigênia
diretos (cônjuge e filhos menores de
Os profissionais do Setor –
Fone: 3224-7519
21 - se os filhos têm até 24 anos e
dentistas, auxiliares e pessoal
Horário de funcionamento: segunda a
estão matriculados na faculdade,
técnico – possuem, em média, pelo
sexta-feira, de 08h às 12h e de 13h às 18h.
também são considerados
menos 10 anos de “casa” (alguns
dependentes diretos) podem
têm 20!), o que confere um enorme
comprometimento desses profissionais para com os usufruir dos serviços prestados pelo Setor. Não-associados,
associados e para com a entidade. Os orçamentos são desde que tenham grau de parentesco/vínculo com
sem compromisso e as instalações atendem às normas um associado, podem realizar procedimentos junto ao Setor,
da Vigilância Sanitária.
desde que efetuem o pagamento de R$ 11,75 (onze reais e
setenta e cinco centavos) pela primeira consulta e,
Saiba mais sobre o
decidindo-se por quitar o orçamento de forma parcelada
funcionamento do Odontológico da Assufemg
1) O que o associado precisa fazer para realizar (com cheques), desde que o associado que tenha feito a
tratamentos odontológicos na sede da entidade indicação se responsabilize pelo pagamento desses
(matriz)? É necessário ligar para o fone 3491-4677 procedimentos, até a compensação dos cheques. Mas
(ramal 205) ou marcar diretamente na recepção do Setor. atenção: todos os procedimentos devem ser previamente
A primeira consulta é gratuita, para que o orçamento autorizados pelo titular.

