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BAILE DO ROSAS SERÁ DIA 29 DE ABRIL!
Cada associado terá direito a dois convites a serem retirados na sede da Assufemg nos dias 27 e 28 de
Abril. Os associados do Campus Saúde e unidades externas podem dar o nome, inscrição e CPF na secretaria da
subsede e posteriormente pegar seus convites, desde que estejam em dia com suas obrigações, junto a entidade.
Os sócios poderão gastar com desconto em folha, no máximo R$80,00, durante a festa. Prestigiem!

Para Sempre
Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga

Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo de tirá-la um dia?

quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.

Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.

Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.

Carlos Drummond
de Andrade

Banda Free Lance
Akropolis é atração do
baile Rosas de Abril

Divulgação

Homenagem Assufemg
pelo Dia das Mães

Atuando com sucesso desde sua criação nos anos
80, ocupa lugar de destaque dentre as melhores e mais
conceituadas bandas de Belo Horizonte. A performance
da banda Free Lance é alegria contagiante, musicalidade, repertório de bom gosto e movimentação!

Baile de Encerramento do XXVI Rosas de Abril 2011
Dia: 29 de abril de 2011 (sexta-feira) - Horário: a partir das 21h.
Local: Clube da Caixa Econômica Federal
Praça São Francisco de Assis, 05 - Pampulha - Ao lado do Parque Guanabara

Realização: Assufemg - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo com Novas Idéias

APOIO:

- DLO/UFMG PATROCINIO:

Atenção: Só será permitida a entrada de menores, a partir de 14 anos, acompanhado dos pais, com RG.

PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL
Fique de olho!

Dia 06 de maio de 2011 - sexta-feira - 09h.
Local: Escadaria da Reitoria - UFMG

XXVI Rosas de Abril tem como tema:
Comunicação e Cultura.
Abril é o mês do aniversário da
Assufemg, que este ano completa 37
anos de atividades. Desde o início do
mês diversos eventos marcam a festividade da data, 19 de abril.Em sua 26ª
edição o Rosas de Abril, projeto cultural e esportivo, criado em 1986 como
parte das comemorações do aniversário da Assufemg traz alegria, esporte,

lazer e cultura ao campus da UFMG.
Um baile em grande estilo encerrará
essa temporada de atividades. A diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção
para continuar crescendo com Novas
Ideias” agradece desde já, a todos que
contribuíram e apoiaram esta realização. Confiram nesta matéria o registro
dos últimos acontecimentos festivos.

Senta a Pua! Gafieira Uma
das atrações do XXVI Rosas de Abril
O grupo Senta a Pua! Gafieira se apresentou no dia 16, no Espaço
Cultural Francisco Assis Mota (Assufemg). O grupo resgata a tradição das
antigas gafieiras e da dança de salão.
Durante o show a banda apresentou
música instrumental de qualidade alegrando a todos os presentes. O grupo
traz em seu repertório composições
próprias, choros e maxixes de grandes

nomes como Paulo Moura, K-Ximbinho, Raul de barros, Zé da Velha e
Silvério Pontes, além de sambas de
Chico Buarque, João Bosco e Dorival Caymmi. Formada por amantes do
samba e do choro a banda se apresenta
em casas noturnas de Belo Horizonte e
já participou dos Festivais de Inverno
de Diamantina e Ouro Preto.

A tradicional rodada de Bingo...

...divertiu os presentes,

...assim como, o ritmo da Gafieira...
...num clima de alegria e descontração.

Junte-se a Nós! Associe-se.
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XXVI Rosas de Abril

I Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2011
“Gestão Unificação para Continuar Crescendo com Novas Idéias”.
Coopecremt sagrou-se Campeã e Sindifes Vice-Campeão
A final do 1º Torneio de Futebol de campo do
Rosas de Abril da “Gestão Unificação para Continuar
Crescendo com Novas Ideias”, realizada no Campo
do Centro Pedagógico (FAE), no dia 16 de abril aconteceu com a disputa das equipes Sindifes x Copecremt. Um jogo, segundo o diretor de Esportes e Lazer
da Assufemg, Antônio Cândido Neto (Toninho), muito
equilibrado no primeiro tempo, até que o atleta José
Eduardo abriu o placar aos 4 minutos. Rodrigo Fonseca
aumentou o placar para a Copecremt, em 2x0 ainda no
primeiro tempo. Um gol do time do Sindifes marcado
pelo jogador Wagner França, aos 35 minutos, e outro
gol marcado por Rômulo dos Santos Moreira. esquen-

A equipe adversária manteve-se equilibrada confirmando a vitória no segundo tempo com gols marcado
pelos atletas, Rodrigo Fonseca e Mateus Alves, fechando aos 33 minutos pelo jogador José Eduardo, ficando
a partida final com o seguinte placar: Copecremt 5x2
Sindifes. O artilheiro da competição foi Geraldo Gonçalves da equipe Sindifes e o goleiro menos vazado Davidson Henrique da equipe do Hospital das Clínicas (HC).
A diretoria da Assufemg parabeniza a todos pela
participação, com especial homenagem, ao Campeão e
vice campeão. A Assufemg agradece a todos que participaram de forma direta e indireta deste evento. “Com
certeza acordamos uma modalidade
esportiva que estava adormecida, gostaríamos de poder conta sempre com
quem gosta de esportes para darmos
continuidade a esta iniciativa” comemora Toninho. Também o presidente
da Assufemg Márcio Flávio dos Reis
elogiou muito o sensso esportivo das
equipes do HC e FAE. “Comportamento exemplar, disciplinado, e digno de quem é esportista” comentou o
presidente, que se sentiu honrado com
o andar e qualidade do evento.

Premiação será
entregue no Baile
Durante o Baile serão premiados os vencedores da seguinte forma: ao campeão e vice-campeão serão conferidos troféus e medalhas. O
artilheiro e o goleiro menos vazado
tou ainda mais a partida e com a expulsão de Emanuel
receberão troféus. E ainda, ao campeão será conferido
Felipe Jesus, atleta da equipe Copecremt, também no
um prêmio no valor de R$1.0000,00 (Hum mil reais)
primeiro tempo, todos que estavam presente esperavam
a reação da equipe do Sindifes por estar em vantagem e ao vice-campeão um prêmio no valor de R$500,00
(Quinhentos reais).
numérica de jogadores.

Atenção, Associados! subsede terá novo local de atendimento
A partir do próximo dia 09 de Maio, o atendimento da subsede será feito no prédio do Med Center
(juntamente aos consultórios Odontológicos), no horário de 08 às 17h. O endereço é rua dos Otoni, 909 - sala
1305 - bairro Santa Efigênia.

Convênio Saúde

Atenção! Associados/Usuários UNIMED-BH
A diretoria de Convênios e Assistência da Assufemg informa aos Associados/Usuários Unimed BH que
seguindo a orientação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANSS e em conformidade com a tabela
divulgada abaixo, está processando uma adequação de
faixa etária. Ou seja, está regularizando a situação dos
usuários junto ao Plano de Saúde Unimed no que se
refere à idade e mensalidade. Como é de conhecimento
de todos, o valor da mensalidade paga por cada usuário
varia de acordo com a sua idade. Devido a problemas
operacionais, em alguns casos, algumas adequações
não haviam sido feitas, no momento oportuno. Por isto,
estamos fazendo agora.
Gostaríamos de ressaltar que a adequação em
pauta não se trata de reajuste anual de mensalidade

previsto em contrato e que acontece na data base do
plano, dia 1º de junho anualmente, quando a mensalidade de todos os usuários são reajustadas de acordo
com o índice acordado entre Assufemg e Unimed, em
conformidade com deliberações em assembléias anteriores. Desta forma, a diretoria de Convênios e Assistência da Assufemg solicita que cada Associado analise
a tabela de preços do plano de Saúde (baixo) e faça o
seu enquadramento e de seus dependentes, verificando
o valor pago em abril e os valores adequados que serão
pagos a partir de maio de 2011, conforme processo de
adequação de faixa etária em andamento. O associado
que tiver alguma dúvida, favor procurar o departamento de convênios da Assufemg, portando CPF, identidade e carteira da UNIMED. O horário de atendimento é
de 09h às 18h, a partir do dia 04 de maio.

01/06/10 - TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONVENCIONAL

ENFERMARIA
Faixa etária
s/odontologia
0 a 18 anos
161 217,52
19 a 59 anos
162 272,84
Acima de 60 anos 163 386,97

APARTAMENTO
Faixa etária
s/odontologia
c/odontologia
0 a 18 anos
361 236,09
366
264,32
19 a 59 anos
362 317,76
367
346,01
Acima de 60 anos 363 445,88
368
474,07

c/odontologia
166 227,92
167 301,07
168 416,95

TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMAX/UNIMED

ENFERMARIA
APARTAMENTO
Faixa etária
00 a 17 anos
170
124,26
370
142,83
18 a 29 anos
171
189,41
371
221,28
30 a 39 anos
172
214,29
372
246,48
40 a 49 anos
173
251,92
373
278,97
50 a 59 anos
174
285,60
374
322,04
60 a 69 anos
175
419,40
375
472,86
Acima de 70 anos
176
528,82
376
610,94
OBS.: O plano UNIMAX não contempla odontologia, nem transporte aeromédico.

TABELA DE PREÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMASTER/UNIMED
ENFERMARIA
APARTAMENTO
Faixa etária
00 a 17 anos
180
168,24
380
186,75
18 a 29 anos
181
233,33
381
265,23
30 a 39 anos
182
258,21
382
290,45
40 a 49 anos
183
295,86
383
322,85
50 a 59 anos
184
329,53
384
365,88
60 a 69 anos
185
463,32
385
516,76
Acima de 70 anos
186
572,77
386
654,89
OBS.: O plano UNIMASTER contempla odontologia e transporte aeromédico.
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Pós-graduação à distância - Faculdades Integradas Jacarepaguá (FIJ)
Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNECES 71/2005Portaria MEC 1617/05. Desconto na matrícula até 09/04. Isenção da taxa de serviços + brindes. Fones: 3082-2251/32914034. Próxima turma 30 de abril.

