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Assufemg vence mais uma batalha
Através de um amplo levantamento de débitos da
Assufemg que datam do início desta década, de
contatos com os seus prestadores de serviços e com
a empresa de contabilidade que a atende, a Conass,
da Secretaria Administrativa da entidade, em conjunto
com o seu setor Jurídico, através da lei 11.941/09,
sancionada pelo presidente Lula neste ano,
conseguiu reunir todas as dívidas geradas desde o
início dos anos 2000 até aquelas com vencimento
até o dia 30/11/08 em um único parcelamento. Agora,
de acordo com os trâmites de praxe, esse
parcelamento está em análise pela Receita Federal,
aguardando aprovação.
No entanto, essa aprovação já é dada como certa,
já que a Assufemg atendeu a todos os requisitos
necessários para que o parcelamento seja efetivado.
Por isso, a expectativa é que, daqui a cinco meses, a
assinatura do contrato de parcelamento seja
formalizada. E o melhor é que as dívidas geradas após
o dia 30/11/08 são todas passíveis de serem pagas
dentro do cronograma de pagamentos da entidade,
sem que a Assufemg tenha que recorrer a
empréstimos com juros abusivos para saudar seus
compromissos! Assim sendo, os associados à
entidade e todos aqueles que sempre acreditaram
neste sonho coletivo que é a Assufemg já podem
comemorar!

Essa vitória faz parte do rol de ações
com vistas ao saneamento financeiro da
entidade iniciadas pela gestão UnificAção
para Crescer (2005-2007) e levadas a
cabo pela atual diretoria, UnificAção
para Continuar Crescendo (2007-2010).

Saiba mais sobre a Lei 11.941/09
A Lei nº 11.941/09 abriu a possibilidade de os
contribuintes optarem por parcelar ou pagar à vista
seus débitos para com a Receita Federal ou para com
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive
tributos retidos na fonte, com redução de multas,
juros de mora e exclusão integral do encargo legal.
Para o parcelamento dessas dívidas, a Lei nº 11.941/
09 prevê uma escala decrescente de reduções,
conforme a opção de prazo.
O novo parcelamento abre, inclusive, a
possibilidade de inclusão do saldo remanescente dos
débitos consolidados em outros parcelamentos
(Refis, Paes, Paex etc.), mesmo quando excluídos
(fonte: http://www.pactum.com.br/blog/lein%C2%B0-1194109-contribuintes-ganhambeneficios-para-colocar-contas-com-o-fisco-emdia)

Agradecimentos especiais aos funcionários da Assufemg Giovanni Cerqueira e Michelle Medeiros
(que atualmente não trabalha mais na Assufemg, mas contribuiu com o levantamento dos dados) e Raul
Souza, integrantes da Secretaria Administrativa da Assufemg, também à equipe do setor Jurídico da entidade,
composta pelos advogados Arlécio Franco Costa Júnior, Daniel de Resende e Vilmar Anastácio Corrêa,
cujas orientações foram fundamentais para o sucesso do intento, e à diretoria da entidade, representada
pelos presidente e vice Márcio Flávio dos Reis e Sônia Micussi.
Parabéns a todos!!!

Filie-se à Assufemg
Trabalhadores Técnico-Administrativos em
Educação (TAEs) e Docentes da UFMG, bem como
quaisquer integrantes de órgãos ligados à
universidade, tais como Fundep, Fundação Cristiano
Othoni, Zootecnia, Valle Ferreira, Fundep/HCL,
FUMP e Cefet/MG, desde que apresentem
comprovante de vínculo com a instituição, estão aptos
a se filiar à Assufemg. Para tanto, basta que se dirijam
à sede da entidade – no campus da UFMG (entrada
pela av. Antônio Carlos) –, munidos de seu último
contracheque, e preencham uma ficha de filiação, a
ser entregue ao funcionário da recepção.
Maiores informações pelo telefone 3491-4677,
pelo e-mail, assufemg@assufemg.org.br, ou
pessoalmente com Márcio Flávio ou Sônia
Micussi.
Mas afinal, o que é a Assufemg?
Criada em 19 de abril de 1974, a
Associação dos Servidores da
Universidade Federal de Minas Gerais
– Assufemg – é uma instituição que
agrega desde servidores do quadro da
Universidade Federal de Minas Gerais
até funcionários de fundações ligadas
à UFMG, tais como Fundep, Fundação
Cristiano Othoni, Zootecnia, Valle Ferreira, Fundep/
HCL, FUMP e Cefet/MG.
Sem fins lucrativos, a associação objetiva atender
aos associados em suas demandas sociais,
oferecendo-lhes um leque de serviços diferenciados.
Além disso, a Assufemg busca fomentar atividades
culturais, de lazer e esportivas, com vistas à
integração da comunidade universitária.
Historicamente, a Assufemg desempenhou
também um papel crucial no apoio aos anseios da
sociedade civil. Criada como sindicato, a entidade
teve um passado de lutas contra o regime militar e na
defesa dos direitos dos funcionários públicos federais
(entre os quais, o direito de greve).
Durante o governo Collor, a associação incorporouse aos movimentos para o impeachment do expresidente. Após o Iº Congresso dos Trabalhadores nas
IFES, ocorrido em 1992, a categoria decidiu pelo
desmembramento da Assufemg, que deixou a
representação sindical para se dedicar às questões
assistenciais e culturais, sem deixar de lado, entretanto,
a sua vocação para a atuação política.

No âmbito da promoção à cultura, alguns dos
shows e eventos que a entidade realizou marcaram
época na universidade, ficando na memória afetiva
de todos quantos estiveram presentes às atividades
das vinte e duas edições do bem-sucedido projeto
cultural Rosas de Abril.
A Assufemg busca, hoje, resgatar esse passado
glorioso, construído a partir do empenho dos
trabalhadores da UFMG, pautando-se pela boa
administração, pela ética e pela transparência, sem
nunca perder de vista o interesse dos associados.
Serviços oferecidos pela Assufemg:
- revelação de filmes fotográficos, através de
convênio com laboratório;
- empréstimo aos associados participantes da
“Caixinha”, com limite de até R$ 500,00;
- atendimento jurídico para causas
cíveis e trabalhistas, com possibilidade
de desconto em folha;
- serviços gráficos e seção de
“classificados” com desconto para
associados;
- realização do projeto Rosas de Abril,
da Festa da Criança, da Festa Junina e da
Feira de Artesanato, esta última tanto no
campus Pampulha quanto no campus Saúde;
- plano de saúde com mensalidades abaixo da média
de mercado e possibilidade de desconto em folha –
o Saúde Assufemg está apto a ser cadastrado para o
recebimento do “auxílio-saúde”, do governo federal,
paras os TAEs da UFMG;
- serviços odontológicos com mensalidades abaixo
da média de mercado e possibilidade de débito em conta;
- atendimento médico eletivo gratuito para
associados, incluindo aqueles não vinculados ao
Saúde Assufemg (plano de saúde da entidade);
- alimentação subsidiada no restaurante da
entidade, a “Cantina Pelego’s”, e realização de eventos
para a integração da comunidade universitária, como
“happy-hour”;
- Drogaria Assufemg, com possibilidade de
desconto em folha de medicamentos e artigos de
perfumaria em geral e entrega de medicamentos no
campus Saúde;
- locação de filmes, através da Locadora Assufemg,
com possibilidade de desconto em folha e de preços
especiais para mensalistas.

Saúde Assufemg está apto a
fornecer serviços do auxílio-saúde
A diretoria da entidade, gestão UnificAção para operadora de saúde, a ser entregue no setor de pessoal
Continuar Crescendo, vem se empenhando para que das unidades/órgãos em que os servidores estejam
o Saúde Assufemg, plano de saúde da entidade, lotados, mais os originais e as fotocópias do CPF; da
também possa fornecer os serviços referentes ao Certidão de Nascimento ou documento
auxílio-saúde dos servidores técnico-administrativos comprobatório de união estável, inclusive para
– fruto da antiga reivindicação da categoria e relação homoafetiva; da Certidão de Nascimento de
conquistado com a greve de 2007 – aos seus cada filho(a), enteado(a) ou menor(es) sob guarda ou
associados, tais quais outras operadoras de saúde. tutela concedida por decisão judicial; e da Certidão
Esse empenho vem desde que o Conselho de nascimento de cada filho, enteado ou dependente
Universitário da UFMG iniciou o processo de análise constituído legalmente que tenha entre 21 e 24 anos
das modalidades possíveis de contratação dos planos de idade e seja estudante de curso regular reconhecido
de assistência suplementar do servidor, a partir das pelo MEC;
reverberações do último movimento paredista da
- apresentação no setor de pessoal das unidades/
categoria.
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associados usuários
UFMG, para ter direito
do Saúde Assufemg já
ao ressarcimento,
podem ser ressarcidos em parte dos valores gastos tanto dos meses retroativos quanto dos meses
com o plano de saúde. Atualmente, esse ressarcimento subsequentes (é preciso estar previamente cadastrado
é de R$ 65,00 por beneficiário do Plano, mas esse no sistema), a ser entregue no setor de pessoal das
valor será reajustado, provavelmente, para R$ 72,00, unidades/órgãos;
em janeiro de 2010.
- atendimento, por parte do plano contratado, às
Desde o fim de novembro, os servidores e exigências contidas na Portaria 03, tais como
pensionistas que não tenham aderido ao plano de assistência médica ambulatorial e hospitalar,
saúde Casu Ifes III e que tenham contratado plano fisioterápica, psicológica e farmacêutica na
privado de assistência à saúde – dentre eles os internação, compreendendo partos e tratamentos,
usuários do Saúde Assufemg – já podem pedir o realizados exclusivamente no país, com padrão de
ressarcimento dos valores pagos pelo governo desde enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
agosto deste ano, a partir da publicação da Portaria quando necessária a internação hospitalar, para
03 (início de agosto). Os critérios para recebimento tratamento das doenças listadas na Classificação
do auxílio-saúde, definidos por essa Portaria, são os Estatística Internacional de Doenças e Problemas
seguintes:
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
- comprovação da contratação do plano privado de de Saúde. A cobertura deve observar, como padrão
assistência à saúde mediante apresentação de contrato mínimo, as normas editadas pela Agência Nacional
ou declaração (e respectiva fotocópia) emitida pela de Saúde Suplementar (ANS).

Termina prazo para ressarcimento dos
retroativos do auxílio-saúde ainda neste ano
Terminou no dia 02/12/09 o cadastramento no Portal Minha UFMG para que o ressarcimento dos valores retroativos
do auxílio-saúde sejam pagos ainda neste ano. A partir de agora, o cadastramento ainda continuará a ser feito, mas os
retroativos serão devolvidos ao erário em 31/12 e passarão a constar nas verbas relativas ao “exercício anterior”. Portanto,
eles serão pagos somente após a definição da escala de pagamento de valores constantes na rubrica “exercício anterior”,
e caberá somente ao MEC a definição das datas para que isso ocorra. Mesmo assim, tão logo o cadastramento no Portal
Minha UFMG seja feito, os valores relativos aos meses subsequentes serão pagos normalmente.

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.
Confira abaixo quem pode se filiar
ao Saúde Assufemg e
informações sobre a rede
credenciada.
1) Quem pode contratar os
serviços
do
Saúde
Assufemg? Os associados à
entidade podem contratar
esses serviços, tornando-se os
titulares, podendo incluir
também seus dependentes
diretos e agregados ao plano
de assistência médica. Os
casais que vivem juntos há mais
de dois anos e/ou que
possuem filhos têm sua relação
considerada estável, e,
portanto, o(a) companheiro(a)
do titular do Saúde Assufemg
que atender a esses quesitos
será considerado cônjuge do
titular.
2) 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. Os
parentes próximos, como irmãos, pais, sogros, tios e
netos são considerados agregados.
3) Quantos hospitais estão credenciados ao Saúde
Assufemg? 16 hospitais ao todo, dentre eles 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).
4) 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.
5) Quais especialidades médicas
estão cobertas pelo Saúde
Assufemg? Todas aquelas
regulamentadas pela ANS, incluindo
fonoaudiologia, psicologia e
nutricionismo.
6) Quantas clínicas especializadas
estão credenciadas ao Saúde
Assufemg? Mais de 100 clínicas
especializadas estão credenciadas junto
ao Saúde Assufemg, como o HCCoop, a Clinicross, a Clinesp, a
Ortomed, a Servcor, a Clinimax e a
Semprevida.
7) Quantos laboratórios estão
credenciados ao Saúde Assufemg? Mais de 10
laboratórios estão credenciados junto ao Saúde
Assufemg, dentre eles o Laboratório Hermes Pardini, o
Laboratório Humberto Abraão, o Laboratório Geraldo
Lustosa e o Laboratório São Marcos.
8) 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.

O Saúde Assufemg atende a todas as normas contidas na Portaria Normativa
nº 03, estando, portanto, apto a prestar os serviços relativos ao auxílio-saúde!
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N e g o c i n h o $
Pós-graduação a distância - (FIJ)
Faculdades Integradas Jacarepaguá
Duração 8 meses, próxima turma dia 19 de
dezembro,
pré-matrícula
no
site
www.hgscursos.com.br. Invista em seu Plano de
Carreira! Parecer CNE-CES 71/2005 – Portaria
MEC 1617/05. Fones: 3337-2410/3291-4034.

Dicas PH ÓPTICA
Se você se liga em informática e se
preocupa com a saúde, acompanhe as
Dicas PH Óptica!

Temporada Cabo Frio
Praia do Forte
Apto. 2 suítes (1 c/ cama de casal e 1 c/ triliche)
+ 1 quarto c/ beliche + TV a cabo + ventilador de
teto + cozinha completa + 1 vaga garagem. Temos
fotos e damos referências. Máximo 9 pessoas. Obs.:
já está alugado até 21/01/2010. Contatos: 9958-3955
/ 9951-3955.

Auto-escola
Faça aulas de direção no Gol Geração 5 c/ direção
hidráulica e aproveite a promoção: 10 aulas por R$
220,00! Instrutora Danielle. Atendimento à UFMG
e região. Contatos: 3447-1342 / 8524-5411 /
danicris.cfc@hotmail.com

Venda de chácara
Pequena, na região da Serra do Cipó, c/ casa c/ 2
quartos, sala, cozinha, varanda e cerca de tela. Tratar
no fone 3409-4347.

Reveillon 2010
Especial p/ Itaoca/ES com hospedagem, café-damanhã e almoço. Saída: dia 30/12/2009. Retorno:
03/01/2010. Valor: R$ 280,00 (3 X no cartão
Mastercard). Ligue e faça já sua reserva: 3434-6815
/ 8843-9180, falar c/ Neusa.

Carnaval 2010
Praia de Itaoca/ES, c/ estadia, café-da-manhã e
almoço. Valor: R$ 280,00 (pode ser dividido em 3
vezes). Contato c/ Sônia, José Maria, Edgar ou
Dênia, pelo fone 3498-3426.

“Fique de olho...”

Você sabe quantas vezes o olho humano
pisca por minuto?
Durante uma conversa, os interlocutores
piscam uma média de 22 vezes por minuto.
Quando alguém lê, a frequência da piscadela
ocorre de 12 a 15 vezes por minuto. Porém,
quando se está sentado à frente de um
computador, os olhos piscam menos de 5 vezes
por minuto!!!
E sabe que permanecer muito tempo em
frente ao computador pode piorar a
sensação de “olhos secos”?
Por isso, deve-se ficar atento ao uso
contínuo do computador, pois é sabido que o
foco da atenção em frente ao computador
diminui a frequência do piscado e,
consequentemente, aumenta a sintomatologia
do “olho-seco”. Isso faz com que também a
fadiga ocular e a mental sejam aumentadas. Um
olho sem a lubrificação do piscado é como um
motor sem óleo: os pistões podem aderir à
parede do cilindro e o motor ir para o lixo!
A PH Óptica está próxima ao campus da
UFMG, na av. Cel José Dias Bicalho, 220,
lj. 03 - Pampulha. Fone: 3441-2006.

Servidor, fique de olho!
Orçamento de 2010 deve reservar verba para
auxílio-alimentação do funcionalismo federal

O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2010, deputado Geraldo Magela (PTDF) informou, em 19/10/09, durante entrevista coletiva à imprensa, que deve reservar R$ 900
milhões no relatório final do orçamento para reajustar o auxílio-alimentação dos servidores do
Executivo Federal.
Para a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), que vem tentando
reunião com Magela, o anúncio deve ser analisado com cautela, já que, para a Confederação, o
montante pode não ser suficiente para reajustar de forma adequada o auxílio.
Em todo o Brasil, a média paga hoje aos cerca de 540 mil servidores ativos do Executivo é de
R$146 ao mês. No Judiciário, esse valor ultrapassa os R$600. O reajuste do auxílio-alimentação
está entre as cláusulas negociadas pelo governo com a Condsef que estão ainda pendentes.
Na coletiva, Magela lembrou aos jornalistas que a decisão final sobre os valores de reajuste do
benefício caberá ao governo. Segundo o relator do PLOA 2010, a reserva de R$ 900 milhões deve
garantir um reajuste em torno de 103% no auxílio-alimentação dos servidores federais. Isso
significaria dizer que um servidor do Distrito Federal, que recebe hoje R$161,99, passaria a receber
algo em torno de R$330.
Porém, se for considerada a forma como o auxílio é pago hoje pelo Executivo, esse valor
poderá variar de acordo com o estado em que os servidores estejam lotados. Jornalistas questionaram
se o orçamento garantiria outros acordos firmados pelo governo com os servidores, mas não
houve confirmação por parte de Magela. A Condsef, que representa 80% dos servidores do
Executivo, exige que os trabalhadores também sejam ouvidos neste processo. Além de defender a
isonomia dos benefícios entre os Três Poderes, a Condsef defende também isonomia entre os
estados.
Fonte: http://condsef.org.br/joomla/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3795

