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Novembro Azul

Mês de prevenção ao câncer de próstata
Novembro chegou e junto com ele o movimento internacional conhecido como Novembro Azul, que é
comemorado em todo o mundo, quando teve início o Movember, movimento cujo nome surgiu da junção das
palavras moustache (bigode, em inglês) e november (novembro em inglês), na Austrália. A iniciativa se alastrou,
sendo adotada por vários países, inclusive o Brasil, como forma de chamar a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata. Hoje, o movimento já atinge mais de 1,1 milhões de pessoas em
campanhas formais em países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlândia,
Holanda, Espanha, África do Sul e Irlanda. Seu objetivo principal é mudar os hábitos e atitudes do público masculino em relação a sua saúde e seu corpo, incentivando assim, o diagnóstico precoce de doenças como o câncer
de próstata. Assufemg também apoia essa campanha. Previna-se!

Atenção Associados!

Adesões sem carências ao Plano de Saúde Unipart/Flex vai até final de novembro de 2015. Leia página 3.

Atenção Usuário da UNIMED!

Após longa negociação a Diretoria da Assufemg conseguiu baixar o índice do IGPM acumulado nos últimos 12
meses, para 3,5% que foram aplicados desde 1/11/15 sobre a mensalidade do Plano Unipart/Flex. Página 3.

Assembleia Estatutária

Assembléia aprova por unanimidade dos presentes prestação de contas de 2014. Página 2.

20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra

Data comemora a morte de Zumbi dos Palmares, e reivindica essa figura histórica como símbolo de resistência.

Cantina Pelego's - Saboreie deliciosa comida caseira!

A Cantina Pelego’s reaberta desde o dia
27/10 está servindo café da manhã, almoço (self-service) e lanches, de 2ª a 6ª,
de 7h às 18h. O preço do almoço para associado Assufemg é R$8,00 (oito reais)
e R$12,00 (doze reais) para os demais,
incluindo o refresco. Na foto, equipe da
Cantina Pelego’s (da esq/dir): Maurício
(auxiliar de cozinha), Diana Aparecida
(cozinheira), Zenita (balconista), Natália
(auxiliar de cozinha), Nivaldo (cozinheiro), Vera Lúcia (balconista), Blandino
(gerente). Vilma Queiroz (caixa), Vilma
Rodrigues (caixa), Luciane (nutricionista) e Juliana (serviços gerais).

Assembleia Estatutária
delibera sobre exercícios
financeiros de 2014

A Assembleia Estatutária foi realizada no auditório da Escola de Belas artes.

A Assembleia Estatutária (AE)
da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais
- ASSUFEMG, convocada antecipadamente conforme determina seu Estatuto, foi realizada no dia 13 de novembro de 2015, no Auditório da Escola de
Belas Artes da UFMG, Campus Pampulha. Quando constatado o quórum
necessário para a instalação da mesma, deliberou-se sobre a aprovação da
prestação de contas referente ao exercício do ano de 2014, que foi aprovada
por unanimidade, pelos presentes.
Durante a Assembleia Estatutária foram feitos os apontamentos
necessários a respeito do respectivo
exercício de 2014, na presença da Diretoria Executiva da Associação, Conselho Fiscal e do Sr. Luiz Gustavo Zschaber Soares, contador, representante
legal da Empresa Soares & Zchaber
Assessoria Contábil Eireli, prestadores
de serviços contábeis à entidade.
Na oportunidade foram esclarecidos aos interessados e participan-

tes da AE a atual situação econômico
financeira da entidade. A Diretoria
Executiva da ASSUFEMG - Gestão
2013/2016 - ASSUFEMG Viva, Presente e Crescendo”, esclareceu que a
atual equipe administrativa continua
trabalhando com êxito na recuperação
administrativa, política e financeira
da Associação.
Durante a reunião foram apresentados os seguintes documentos:
Balanço Patrimonial de 2014, DRE –
Demonstração do Resultado do
Exercício em 01/01/2014 a 31/12/14,
Balancete e Relatório Descritivo.
Toda documentação encontra-se à
disposição, aos interessados, para
consulta na sede da ASSUFEMG e no
site www.assufemg.org.br.
A Diretoria da Assufemg e o
Conselho Fiscal agradecem a todos
que compareceram, assim como aos
que, por um motivo ou outro, não puderam estar presente, afirmando de
tal forma credibilidade e confiança na
atual gestão.

Cantina Pelego’s

Já estão sendo servidos os deliciosos e famosos pastéis de carne e queijo.
Venha fazer seu lanche e saborear esta guloseima e outras, como doces,
bolos e pudins.

Campanha de Filiação 2015!

Assufemg
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço
dos seus Sócios. Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva,
Presente e Crescendo".
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Grande vitória Família Assufemg x UNIMED
PLANO DE SAÚDE UNIMED-BH – UNIPART/FLEX

Durante o mês de novembro o Plano de Saúde
UNIPART/FLEX estará recebendo novas adesões e migrações de outros planos de saúde de servidores docentes
e técnico-administrativos em educação da UFMG sem
carência e com possibilidade de inclusão de agregados
(pais, avós, netos, etc.) na mesma tabela dos titulares do
plano. Ou seja, o UNIPART/FLEX não tem uma tabela
especial para os agregados, os quais, em outros planos,
sempre pagam uma mensalidade bem maior.
Como garantia de um plano, de qualidade e acessível o plano Unipart/Flex faz aniversário em novembro
de 2015, e de acordo com o contrato o índice de aumento é pelo IGPM e deveria ser de 7,55%. Após várias rodadas de negociação, a diretoria da Assufemg conseguiu
baixar este índice para 4,5%. Valendo da insistência da
diretoria, este índice baixou ainda mais, para 3,5%. Garantimos nas negociações a inclusão no plano na data de
seu aniversário (novembro) sem cumprimento de carência. Desta forma, cumprimos uma das nossas propostas

feitas durante as últimas eleições, manter índices baixos
para aumento na Unimed.
Na prática, quem fizer a adesão no corrente mês
terá a vigência do plano a partir do dia 1º de dezembro
de 2015, podendo nesta data utilizar quaisquer dos serviços médicos oferecidos pela UNIMEDBH. Esclarecemos que os interessados em migrar de outro plano para
o oferecido pela Assufemg devem solicitar a exclusão do
plano atual até o dia 20 de novembro, considerando que
todo plano de saúde tem como prerrogativa o pagamento
das mensalidades antecipadamente. Assim sendo, a mensalidade paga no início de novembro garante ao usuário
a cobertura médica até o dia 30 de novembro de 2015, no
seu plano anterior.
Ressaltamos que os interessados deverão comparecer na Assufemg, portando cópia do contracheque do
associado, RG E CPF do associado e de todos os dependentes e, no caso de cônjuge, apresentar também a certidão de casamento ou declaração de relação estável.

Compare os planos existentes na UFMG e no mercado, você verá que o Unipart/Flex oferece uma
economia significativa nos gastos com plano de saúde, além de uma rede ampla com atendimento em
toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e urgências interestadual. Aproveite, não perca esta
oportunidade única.

Mais informações podem ser obtidas:
 Pessoalmente na sede da ASSUFEMG/Setor de Assistência, com Hélio ou Marcelo, no horário de 9 às 18 horas;
 Através dos telefones: 3439-8122, 3439-8103, 3439-8126;
 No site www.assufemg.org.br, clicando na aba UNIMED.
01/11/2015 - UNIPART/FLEX - MENSALIDADES
FAIXA ETÁRIA

ENFERMARIA

APARTAMENTO

01/11/2014 - VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
PROCEDIMENTO

ENFERMARIA

APARTAMENTO

00 - 18

88,16

122,52

19 - 23

103,76

139,68

CONSULTAS MÉDICAS

25,36

25,36

24 - 28

121,90

165,72

29 - 33

149,82

207,97

8,27

8,27

34 - 38

167,12

230,13

EXAMES PROCEDIMENTO/TERAPIAS
REDUZIDAS

39 - 43

182,85

256,77

44 - 48

226,97

313,72

EXAMES PROCEDIMENTO/TERAPIAS
DIFERENCIADAS

33,08

33,08

49 - 53

246,87

344,21

INTERNAÇÃO*

82,69

273,42

54 - 58

292,71

416,08

59 - 99

473,58

674,64

CONSULTA EM PRONTO
ATENDIMENTO

35,28

35,28

TROCA DE CARTEIRAS DA UNIMEDBH

Como é sabido, a cada 2 anos a Unimed promove a troca das carteiras de todos os usuários/as cadastrados
através da Assufemg. Ressaltamos que o referido processo não altera em nada as condições do plano atual e que
a troca deve-se a uma necessidade de atualização de dados e serve como medida de segurança para evitar utilização indevida por outras pessoas, considerando que as novas carteiras terão um diferente código de segurança.
Assim sendo, informamos que a referida troca começou a partir do dia 09 de novembro de 2015, no Posto
Médico da Assufemg, no horário de 9 às 18 horas. Informamos ainda que na ocasião da troca será imprescindível
a apresentação das cópias dos seguintes documentos: contracheque dos associados/as, RG e CPF dos associados/
as e dependentes e certidão de casamento ou declaração de relação estável, quando for o caso. Mais informações
pelos números: 3439-8118, 3439-8103 e 3439-8116. A atual carteira só tem validade até 30/11/2015.
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Recarregue o seu celular na Drogaria Assufemg
Com funcionamento ao público de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, a Drogaria Assufemg, na Praça
de Serviços da UFMG oferece produtos de perfumaria,
cosméticos, higiene pessoal e venda de medicamentos,
sob a supervisão do Farmacêutico Rodrigo Habib Bahia.
E ainda, recarga para celulares da Oi, Tim, Claro e Vivo.
Informações pelo telefone: 3443-3760.

XXIV Feira de Artesanato Assufemg

Esta é a última semana da edição do 2º semestre da Feira de Artesanato da Assufemg. Uma ótima oportunidade para a compra das lembrancinhas de Natal. Realizada na Praça de Serviços da UFMG (campus Pampulha)
a mostra vai de 16 a 20 de novembro, com exposição de produtos artesanais em setores como: bijuterias, calçados, diversos (cerâmica, vidro, gesso, mosaicos, pinturas, velas, sabonetes, sachês, caixas variadas e brinquedos),
vestuário, tecelagem (panos de prato, toalhas bordadas à mão), patchwork (colchas, bolsas, etc). Os preços são
bem acessíveis. Vale a pena conferir!

Novos Associados - Sejam bem-vindos!
☺Marcelo Antônio Alves de Lima ☺Valdeci José de Almeida

Desligamentos

“Não é o gênio, nem a glória, nem o amor que mede a elevação das almas; é a bondade”. Lytton. Publicamos com pesar os nomes dos colegas associados que foram desligados da entidade, no mês de outubro,
por motivo de óbito.

† Maria José Grisolia Torres † Wilma Maria da Costa Val Felippe

Locadora Assufemg - Qualquer DVD - R$5,00
A Assufemg está disponibilizando o seu acervo de DVDs e
Blu Ray para venda a preços promocionais. Aproveitem!
Imperdivel! Na compra de 10 DVD's por R$5,00 (cinco reais) cada, ganhe 2 (dois).

Quer economizar?

Não faça seus óculos sem nos consultar.
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento
facilitado: Cheque, cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer oferta! A
PH ótica fica próxima ao campus da UFMG - Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj
03 - Pampulha - Tel: (31) 3441- 2006.
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