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Saúde Assufemg rumo ao registro definitivo
Como já foi dito em matérias e editoriais, o Plano de
Saúde Assufemg segue firme na prestação de serviços na
área de saúde a seus filiados desde 1996. De lá pra cá,
muita coisa aconteceu, como em 1998, quando a lei nº
9.656/98 foi instituída. Passaram a viger rigorosas regras
sobre planos e seguros privados de assistência à saúde
apenas dois anos após a criação do Saúde Assufemg, o
que causou certa dificuldade de adaptação por parte do
Plano a essas exigências. Contudo, desde 1999 o Saúde
Assufemg opera com registro provisório, com a anuência
da lei.
Vez por outra, é preciso que se repita o que diz a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre o Plano de
Saúde Assufemg: “Certificamos que a operadora de planos
de assistência à saúde com razão social Associação dos
Servidores da UFMG, CNPJ nº 16.847.592/0001-11,
situada à av. Antônio Carlos 6627 Pampulha Belo
Horizonte MG, registro provisório nº 410187 e classificada
na modalidade AUTOGESTÃO encontra-se em situação
ATIVA DESDE 06/12/1999. Código de Controle do
Comprovante: 88517” (extraído do site da ANS).
Também já foi dito que o Saúde Assufemg prepara-se
para dar um salto rumo ao registro definitivo junto à ANS,
através da informatização de todos os dados gerados pelo
Plano, incluindo a informatização das guias de internação,
de exames e consultas, do controle de cadastro de usuários
e da geração de informações referentes à contabilidade.
Tal procedimento fará com que, a partir da reestruturação
do Plano, o Saúde Assufemg possa se enquadrar às normas
da ANS contidas na lei 9.656/98.
Pois bem, o status da implementação dessa
informatização do Saúde Assufemg é o seguinte: os
procedimentos referentes à informatização propriamente
dita já estão praticamente concluídos, e tão logo sejam
finalizados serão emitidas correspondências à rede
credenciada, para que toda a troca de informações com
os credenciados ocorra de forma informatizada. A
estimativa é que a partir do próximo mês, dezembro, quer

dizer, ainda neste ano, o Saúde Assufemg atenda a todas
as exigências da lei nº 9.656/98, estando portanto apto a
requerer o registro definitivo.
Atualmente, cerca de 800 vidas confiam a prestação
de serviços privados relativos à sua saúde ao Saúde
Assufemg. No geral, essas pessoas se mantêm filiadas ao
Saúde Assufemg porque estão satisfeitas e se sentem
identificadas ao Plano. Por isso, de vez em quando, em
vez de reforçar a legalidade do Saúde Assufemg junto à
comunidade universitária, o Pinga-Fogo também publica
agradecimentos sinceros e espontâneos de associados ao
Plano. Da mesma forma que esse é o espaço da
transparência e da comunicação direta com os associados
(e não-associados) à entidade, também é o foro para
elogios. Portanto, o trecho abaixo, escrito por Maria Helena
Alves de Oliveira, associada ao Plano desde 01/10/1997,
não é apenas sintomático, ele reflete a satisfação e o
sentimento de pertencimento dos filiados do Saúde
Assufemg ao Plano e à entidade Assufemg.
Assim sendo, parabéns a todos os associados ao Plano
Assufemg, rede credenciada, funcionários e diretoria
UnificAção para Continuar Crescendo. É o Saúde
Assufemg rumo ao registro definitivo junto à ANS!

Agradeço ao Plano de Saúde
Assufemg pela atenção e
colaboração para com a minha
mãe, que ficou internada no CTI
do Hospital São Francisco por 60
dias. Infelizmente, ela veio a
falecer, mas eu só tenho a
agradecer ao carinho e ao apoio
recebidos do Saúde Assufemg, meu
muito obrigada sincero!
Maria Helena Alves de Oliveira - Associada.

Filie-se ao Plano de Saúde Assufemg
O Saúde Assufemg, plano de assistência médica de
autogestão criado em 1996 por associados à Assufemg,
convida os sócios da entidade, bem como seus cônjuges,
dependentes diretos e agregados para se associarem ao plano.
Se você ainda não se filiou, confira abaixo quem pode
se filiar ao Saúde Assufemg, quais são os tipos / modalidades
disponíveis para essa associação e informações sobre a rede
credenciada.
Quem pode contratar os serviços do Saúde
Assufemg?
Os associados à entidade podem
contratar esses serviços, tornandose os titulares, podendo incluir
também seus dependentes diretos e
agregados ao plano de assistência
médica.
Quem não é casado
legalmente é considerado
cônjuge?
Os casais que vivem juntos há
mais de dois e/ou que possuem filhos
têm sua relação considerada estável,
e, portanto, o(a) companheiro(a) do
titular do Saúde Assufemg que atende
a esses quesitos é considerado
cônjuge do titular.
Quem é considerado
dependente direto?
Os filhos até 21 anos são
considerados dependentes diretos.
Se os filhos até 24 anos estiverem
cursando a faculdade, também serão
considerados dependentes diretos.
Quem é considerado
agregado?
Os parentes próximos, como irmãos, pais, sogros, tios
e netos são considerados agregados.
Que modalidades estão disponíveis para
contratação?
Enfermaria e Apartamento.
Que tipos de planos são disponibilizados para
contratação?
Planos Individual ou Agregado.
Quem pode contratar o Plano Individual?
Titulares, cônjuges e dependentes diretos (filhos até 21
anos e, se cursando a faculdade, filhos até 24 anos)
contratam o Plano Individual. Exemplo: para titular, cônjuge
e filho até 21 anos são contratados três planos individuais.
Quem pode contratar o Plano Agregado?
Dependentes agregados contratam o Plano Agregado.
Exemplo: pais, sogros, irmãos, tios, netos e filhos acima de

21 anos (a não ser os filhos que estão cursando a faculdade
e têm menos de 24 anos).
Quantos hospitais estão credenciados ao Saúde
Assufemg?
17 hospitais ao todo, dentre eles o Hospital Santo Ivo,
o Hospital Infantil São Camilo, o Hospital SOS e a
Maternidade Octaviano Neves (a rede completa de
hospitais credenciados está disponível no “Caderno de
Credenciados” do Saúde Assufemg).
Quantos médicos estão credenciados ao Saúde
Assufemg?
Mais de 100 médicos estão
credenciados ao Saúde Assufemg,
atendendo em todas as especialidades
médicas regulamentadas pela
Agência Nacional de Saúde (ANS),
incluindo fonoaudiólogos, psicólogos
e nutricionistas.
Quais especialidades médicas
estão cobertas pelo Saúde
Assufemg?
Todas aquelas regulamentadas
pela ANS, incluindo fonoaudiologia,
psicologia e nutricionismo.
Quantas clínicas especializadas estão credenciadas ao Saúde
Assufemg?
Mais de 100 clínicas
especializadas estão credenciadas
junto ao Saúde Assufemg, como o
HC-Coop, a Clinicross, a Clinesp,
a Ortomed, a Servcor, a Clinimax e
a Semprevida.
Quantos laboratórios estão
credenciados ao Saúde Assufemg?
Mais de 10 laboratórios estão credenciados junto ao
Saúde Assufemg, dentre eles o Laboratório Humberto
Abraão, o Laboratório Geraldo Lustosa e o Laboratório
São Marcos.
Quantos pronto-socorros estão credenciados ao
Saúde Assufemg?
Cerca de 10 pronto-socorros, como o Hospital
Evangélico, o Hospital das Clínicas, Hospital São Camilo
(infantil) e o Hospital Anchieta.

A Assufemg também oferece aos seus
associados a opção de contratação, através
de contrato coletivo de adesão, dos serviços
da operadora de saúde Unimed/BH e da
seguradora MetLife, dentre outros convênios.

Implementação da Portaria 3 pode ocorrer ainda neste mês
Já o ressarcimento dos retroativos...
Em conversa com Elizabeth Spangler, pró-reitora de
Recursos Humanos da UFMG (Pró-RH), Márcio Flávio
dos Reis, presidente da Assufemg, apurou que a Pró-RH
está implementando o sistema que irá permitir o
cadastramento, junto aos departamentos pessoais (DPs) das
unidades, de todos os funcionários técnico-administrativos
que possuam planos de saúde que se enquadrem na Portaria
Normativa nº 3. De acordo com a apuração de Márcio
Flávio, cada caso será avaliado individualmente, e a
previsão é de que a chamada ao cadastramento, que deverá
ocorrer nos DPs das unidades, deva ocorrer ainda em
novembro.
Graças a essa Portaria, os servidores podem receber
ressarcimento de parte dos valores gastos com planos de
saúde. Para isso, basta que seus planos de saúde atendam
às determinações da Portaria Normativa nº 3 e que sejam
apresentados, mensalmente, recibos e documentos
comprobatórios. Atualmente, o valor do ressarcimento é
de R$ 65,00 por beneficiário do plano.
Porém, o pagamento dos valores retroativos a agosto/09
ainda aguarda a definição da maneira como o ressarcimento
irá se dar aqui na UFMG, como informa a Pró-RH. Em

Novas carteiras da Unimed
estão disponíveis na Assufemg
A partir do dia 23 de novembro, próxima sexta-feira,
os associados à Assufemg filiados ao Plano Unimed/BH
deverão procurar a sede da entidade para que possam
efetuar a troca de suas antigas carteiras do Plano, com
validade até 30/11/2009. Na ocasião, a entidade irá
também recadastrar todos os titulares e dependentes
filiados ao Plano Unimed/BH, de forma a atualizar seus
dados cadastrais e adequar os valores da mensalidades
às faixas etárias de cada um dos usuários. Para tanto, é
necessário que sejam apresentados, no ato da troca de
carteiras / recadastramento, os seguintes documentos
dos titulares e dependentes do Unimed/BH:
- certidão de nascimento;
- carteira de identidade
- CPF;
- carteira da Unimed/BH;
- comprovante de residência atualizado;
- contracheque.
A sede da Assufemg está localizada à av. Antônio
Carlos, nº 6627, campus UFMG – Pampulha. Fone:
3491-4677.

outubro, a previsão da Pró-RH era a de que em novembro o
ressarcimento poderia ser implantado. Agora, de acordo com
o que apurou Márcio Flávio, a previsão é a de que o
ressarcimento venha a ser pago até dezembro.
Se isso não ocorrer até o fim deste ano de 2009, as
verbas relativas ao pagamento dos retroativos (ago/set/out/
nov/dez) entrarão na rubrica “despesas referentes a
exercícios anteriores” e terão de aguardar parecer do
Ministério da Educação (MEC) para que cheguem ao bolso
dos funcionários técnico-administrativos da UFMG.
Quando o ressarcimento for implantado, será possível
que os valores do auxílio-saúde sejam acrescidos aos
contracheques dos servidores, para que os próprios
trabalhadores façam os pagamentos de seus planos de saúde.
Por se encontrar, desde 06/12/1999 em “situação
ativa” junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) sob o registro provisório nº 410187, modalidade
“autogestão”, o Saúde Assufemg, plano de saúde da
entidade, candidata-se desde já a oferecer os serviços
referentes ao auxílio-saúde dos servidores da UFMG.
Informações com Marcelo Chrispim, no fone 34914677.

Assufemg participa de
seminário
“Saúde do Trabalhador”
O presidente e a vice da entidade, Márcio Flávio
dos Reis e Sônia Micussi, representando a
Assufemg, participaram do seminário “A função
social do trabalhador público e a saúde do
trabalhador”, promovido pelo Sindifes/BH nos dias
09 e 10 de novembro, na Faculdade de Ciências
Econômicas (Face) da UFMG. O evento abordou
a importância do trabalho realizado pelos
servidores públicos em prol da coletividade e da
busca por uma sociedade mais justa e igualitária;
e também questões ligadas à saúde do trabalhador,
discussão premente devido à falta de projetos para
promoção da saúde do trabalhador, ao aumento
das doenças laborais e à perda de qualidade de
vida dos servidores.
Mais informações na próxima edição do
Pinga-Fogo.

Comunidade escolhe Campolina
e Rocksane para o comando da UFMG
O professor Clélio Campolina Diniz, da Faculdade de
de ponderação...). Os estudantes foram o segmento que
Ciências Econômicas, e a professora Rocksane de
apresentou percentual de participação mais baixo: por volta
Carvalho Norton, da Faculdade de Medicina da UFMG,
de 13%.
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70% dos professores foram às urnas para votar. A Chapa
concretas que possam problematizar o atual sistema de
2, de Campolina e Rocksane, foi eleita com
ponderação nas consultas para os cargos da
aproximadamente 70% dos votos. Cerca de metade dos
administração universitária (reitor, diretor de Institutos,
técnico-administrativos exerceram seu direito ao voto (há
faculdades, escolas, unidades especiais). Da mesma
quem diga que não votou porque achou que seu voto “não
forma, um posicionamento mais claro e contundente sobre
tinha valor”, por causa do sistema de ponderação... há
a criação das fundações estatais de direito privado,
quem diga que não votou porque nenhuma das chapas
modelo de gestão que pode vir a ser utilizado no Hospital
apresentava propostas concretas de mudanças no sistema
das Clínicas.
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N e g o c i n h o $
Museu da Cachaça
é inaugurado em BH

Assufemg agora oferece serviços
de laboratório / análises clínicas

Sérgio Rodrigues Piranguense, o Tarzam,
continua brilhando... desta vez, o servidor público
lotado no Hospital das Clínicas, que também é
publicitário, jornalista, ilustrador, chargista, artista
plástico e até mágico participou da inauguração do
Museu da Cachaça de Belo Horizonte, no restaurante
Xico da Cafua, no último dia 11. O evento foi
patrocinado por Murai Caetano. O Xico da Cafua
está localizado à av. Itaú, n° 1195, no bairro João
Pinheiro (final do ônibus 9414), próximo ao bairro
Califórnia, rodovia 381.
Você brilha, Tarzam! Parabéns!

AAssufemg firmou convênio com o Laboratório Real,
de análises clínicas, e a partir de 19/10 passará a oferecer
os serviços de coleta de sangue, fezes, urina e citologia, para
a comodidade dos associados à entidade. A utilização dos
serviços do laboratório poderá ser feita por associados à
entidade e pelos sócios ao Saúde Assufemg, com preços
especiais e possibilidade de desconto em folha, e pela
comunidade universitária em geral. O laboratório irá funcionar
no Posto Médico da Assufemg, campus Pampulha, de 08h
às 17h, e no campus Saúde, subsede da entidade (12º andar
do prédio do HC), de 08h às 12h. Tabela de preços
disponível em breve no portal da entidade.
Mais informações com Paulinho, nos fones 34418782 ou 3491-2869.
Site do Laboratório Real: http://
www.laboratorioreal.com.br

Atendimento Psicológico
A psicóloga clínica e especialista em Psicologia
do Trabalho/UFMG (Margaret CRP 0419906) está
com inscrições abertas para atendimento
psicológico em consultório. Ela atende a crianças,
jovens, adultos, casais e famílias. Um dos enfoques
é a abordagem de técnicas comportamentais para pais
com dificuldades em lidar com o comportamento
dos filhos. O atendimento é feito na rua Cascalheiras,
nº 155, Venda Nova.
Informações e inscrições: (31) 9652-5620.

Campanha recolhe doações
para o Vale do Jequitinhonha
Para tentar doar uma biblioteca e uma
brinquedoteca para a comunidade de Itinga, cidade
situada no Vale do Jequitinhonha, a Equipe Voluntária
formada por Fátima, Isadora, Vitória, Geni, Maria
José e Rubens está recolhendo doações de livros e
brinquedos, também de alimentos não-perecíveis e
artigos de vestuário na Escola de Veterinária da
UFMG, na secretaria do Departamento de
Tecnologia, 2º andar.
Fica a sugestão para reflexão: “muitos brinquedos
ficam anos parados, jogados em algum canto... por
outro lado, muitas crianças às vezes esperam anos
pela oportunidade de ter algum brinquedo...” (autor
desconhecido).

Pizza é com a Cantina Pelego’s!
Bateu aquela vontade de comer uma pizza? É só se
dirigir até a Cantina Pelego’s, que fica atrás da Escola de
Belas Artes, campus Pampulha, e encomendar sua
redonda, com um dia de antecedência. A pizza poderá ser
assada no local ou ser embalada para viagem. Por apenas
R$ 16,00 você irá se deliciar com os sabores “frango”,
“calabresa” e “à moda Assufemg” (presunto, mussarela,
cebola, azeitona, tomate, molho de tomate, milho, e
pimentão), tamanho gigante (oito pedaços), preparados
especialmente pela “pizzaiola” Marilda.
Pedidos podem ser feitos pelo fone 3491-4677 ou
pessoalmente, na Cantina.

Drogaria Assufemg entrega
medicamentos no campus Saúde
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 do Hospital
das Clínicas).
Mais informações com Fernando Oliveira, gerente
da Drogaria Assufemg, pelo fone 3443-3760.

Movimento busca inclusão de surdos na UFMG
O Movimento de Apoio à Inclusão do
Surdo (Mais) na universidade nasceu do
desejo maior de vermos garantidos dentro
do ensino superior os direitos de acesso a
educação da pessoa surda. A maioria da
população desconhece as dificuldades com
as quais o surdo se depara para ingressar em
uma universidade pública, devido
principalmente a um processo injusto de
vestibular que não considera suas
especif icidades lingüísticas em provas
abertas e na produção de textos.
Agora, decidimos cobrar uma mudança de
pensamento em todos os setores da
sociedade, mudança essa seguida de ações
que venham a viabilizar o ingresso e a
permanência do aluno surdo em
universidades.
Não existe um levantamento atual do
IBGE, mas os dados do Censo da Educação
Superior de 2003 MEC/INEP indicam que
havia apenas aproximadamente 600 alunos
surdos ou com def iciência auditiva
matriculados em Instituições de Ensino
Superior no Brasil, em uma população de
cerca de 5,7 milhões de pessoas com
problemas relacionados à surdez (Censo
2000 - IBGE).
De lá para cá pouca coisa mudou e apesar
de a LIBRAS, a Língua Brasileira de Sinais, ter
sido regulamentada em 2002, sendo incluída
no currículo de disciplinas obrigatórias do
curso de Letras, Fonoaudiologia e Pedagogia
de universidades públicas, ainda não houve
uma conscientização por parte dos

dirigentes destas universidades de que o
surdo, para ter acesso à educação superior,
deve contar com o reconhecimento da
LIBRAS como forma de expressão. Com
mais urgência ainda, deve haver o
entendimento de que é preciso avaliar sua
produção textual de maneira diferenciada,
de forma a considerar as particularidades de
sua condição, cultura, cognição e expressão
escrita.
Diante disso, conclamamos todos a
pensarem, discutirem e contribuírem com
sugestões e apoio ao nosso movimento.
Queremos MAIS universidade para quem
precisa! A UFSC e FUVEST já adotam
processo de vestibular diferenciado para
surdos, a UFBA, UFMS e UFPI por força
judicial também tiveram que se adequar.
Queremos que a UFMG e outras
universidades públicas em Minas Gerais
também mudem seus processos de
vestibular e cumpram o que o MEC
determina na Portaria nº 3.284/2003, que
versa sobre acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências.
MAIS – Movimento de Apoio à Inclusão
do Surdo na universidade.
ADOTE, PRATIQUE, ESPALHE ESTA
IDÉIA!!!!!
QUER SABER MAIS? VISITE NOSSO
BLOG
MAISUNIVERSIDADE.BLOGSPOT.COM
OU ENTRE EM CONTATO PELO FONE
(31)9346-9944

