
Comece hoje mesmo a usufruir dos benefícios como associado:

• Chácara Campestre Lazer e Entretenimento.

• Cartão de Crédito ( Brasil Card).

• Ingressos de Cinema (Lumière, Kinoplex, Cinemark e 
Moviecom).

• Empréstimo Consignado (Santander e/ou BV Financeira).

• Vacina com desconto em folha ( Unidade Sinta-se Bem).

• Ingressos Hot Park.

• Ingressos Grupo Privé (Water Park, Náutico e Privé).

• Ingressos Lagoa Thermas Parque.

• Posto Xodó.

• Participação em Festas, Eventos e Brindes.

• Compras parceladas ( Uniforme peça extra, ingressos de festas...).

• Convênios com: Hotéis, Pousada, Faculdades, Creches, 
Escolas de Idiomas, Salão de Beleza, Restaurantes, Academias, 
entre outros. 

Saiba mais em: www.asfug.com.br/convenios

A Asfug esteve presente em vários eventos da Unimed com os 
associados, fornecendo brindes exclusivos para o Encontro com 
Aniversariantes e Festa de Final de ano dos colaboradores.

“O Setor Gestão de Pessoas agradece o apoio da ASFUG que 
abrilhantou o evento Encontro com os Aniversariantes com os 
brindes que foram sorteados no ano de 2017.”

Diante da necessidade de algumas unidades da Unimed Goi-
ânia e pensando no bem-estar e conforto dos associados, foram 
adquiridos colchonetes e eletrodomésticos tais como: Geladeiras 
e Microondas.

A ASFUG está de parabéns por ter fornecido a ge-
ladeira ao Atendimento, com a geladeira melhoramos a 
qualidade de vida dos colaboradores, pois hoje temos um 
local próprio e adequado para guardar as refeições. Vários 
colaboradores do setor trazem suas refeições de casa.  

Para dar continuidade aos serviços contratados pela ASFUG 
durante seu período de Afastamento pelo INSS, entre em conta-
to pelos canais de atendimento e fique por dentro das regras de 
utilização. 

Segundo o artigo 18 do Estatuto Social é imprescindível o 
pagamento em dia para não ocasionar a suspensão dos serviços. 

Poderão ser mantidos como DEPENDENTES no plano de 
saúde, filhos e/ou enteados com até 21 (vinte e um) anos ou até 
24 (vinte e quatro) anos, desde que, comprovado o vínculo uni-
versitário para ASFUG semestralmente.

O que acha dessa ideia? 

Nesse ano de 2018 a ASFUG traz 
uma proposta diferente visando a saú-
de e o bem-estar dos associados. Os 
interessados nessas modali-
dades, devem pro-
curar a ASFUG até 
16/02/2018.

Faça sua solicitação de 
peça extra de uniforme com 
opção de parcelamento pela 
ASFUG através do e-mail:  
administrativo@asfug.com.
br. Informe modelo, cor e 
numeração.

“Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história.” Augusto Cury
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PENSAMOS EM VOCÊ

INFORMATIVO

MAIORIDADE

PEÇA EXTRA DE 
UNIFORME

PILATES/FUNCIONAL

SORTEIOS

ASFUG POR PERTO

AFASTAMENTO PELO INSS

MARCELLO DAMASCENA  / SAC

Anuncie Imóveis venda/alu-
guel, carros, motos, eletrônicos, 
móveis novos/usados e outros.

Envie seu anúncio que publi-
caremos para você em nosso site!

62 9 9634-5067

CLASSIFICADOS

Mais uma ferramenta para os 
associados onde são divulgadas 
informações importantes e co-
municados. No portal também é 

possível consultar os lançamentos efetuados pela ASFUG, 
clicando no ícone “ACESSO DO ASSOCIADO”, que fica 
no canto superior direito do site.

PORTAL ASFUG  
www.asfug.com.br

Quer sugerir um novo convênio ou se tornar uma em-
presa parceira? A ASFUG te dá uma mãozinha! 

Entre em contato conosco através dos números abaixo, 
e saiba mais.      

62 3285-3907          62 9 9634-5067

SEJA PARCEIRO



A Sede Campestre é um espaço de lazer e diversão 
para o associado, seus familiares e amigos. Esse ano foi 
realizada uma grande reforma, proporcionando maior 
conforto e bem-estar para todos. Na chácara você en-
contra: Parquinho com Pula-Pula para a criançada, 
Piscinas adulto e infantil, Campo de futebol, Campo 
de areia, Churrasqueiras, Mesas de sinuca, Pebolim, 
Tênis de mesa, Banheiros com duchas e o mais impor-
tante, um ambiente familiar e aconchegante.

Normas de utilização:

• Associados têm direito de levar os dependentes 
do plano de saúde mais 05 convidados.

• Os convidados pagam uma taxa simbólica a ser 
descontada na folha de pagamento do associado.

• Não é permitida a entrada sem a presença do 
associado e crachá de identificação.

• Horário de funcionamento: Finais de Semana e 
Feriados 08:00 às 18:00.

“Nossa equipe da TI esteve na sede 
campestre para uma confraternização de 
fim de ano. Desde que foi feita a reforma 

eu ainda não tinha ido até lá e fiquei muito surpreso. Vo-
cês estão de parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom, 
bem melhor do que antes. Os banheiros ficaram perfei-
tos, tudo de muita qualidade. Obrigado pelo empenho.”

A Sede Asfug é um lugar confortável onde o asso-
ciado pode almoçar, estudar, descansar e se divertir. As 
trocas dos Sofás e a instalação de um Refrigerador na 
parte superior, agradou a todos e proporcionou mais 
conforto. Toda semana acontece exposições de produtos, 
degustações e brindes, tudo com segurança através de 
monitoramento por câmeras.

Na sede administrativa o associado tem fácil acesso 
para dar sugestões de melhorias, registrar críticas cons-
trutivas e tirar dúvidas sobre a Associação, seus produtos 
e parceiros.

SEDE CAMPESTRE

BENFEITORIAS

SEDE ADMINISTRATIVA

A sede campestre da ASFUG nos 
oferece conforto absoluto, com infra-
estrutura para atender as nossas neces-

sidades de lazer. Conta com uma equipe de funcio-
nários dedicados e muito educados.

Minhas experiências com à ASFUG nos 20 anos 
de Unimed, foram marcados com sucesso e satisfação 
em 2017.

MONICA DIAS – SERCINT

EMANUEL SILVA – TI/SISTEMAS

A ASFUG É um 
local agradável que 
passou a ser a extensão 
do meu trabalho, e o local onde al-
moço, descanso e bato papo com os 
colegas. É também um local onde 
podemos comprar e vender várias 
coisas. É um lugar acolhedor que eu 
gosto muito!



Iniciamos a programação anual com o CAMPEONATO 
DE FUTSAL. Os times THE WALKING DEAD, RESENHA, 
ATLETICO e TITAN 360 disputaram o 1º lugar. Quem levou o 
troféu de campeão para casa foi o time THE WALKING DEAD.

Em 2017 o Arraiá da Asfug superou todas 
as expectativas! 

Em um novo endereço (Green Place Eventos) a 
Asfug realizou sua maior Festa Junina. Na ocasião, 
estiveram presentes mais de 700 pessoas entre as-
sociados e convidados. A decoração temática belís-
sima e um buffet típico delicioso fizeram toda a diferença. A diversão 
da criançada ficou garantida com um grande e variado playground.

Todos dançaram ao som da banda Baião de Dois e do DJ 
Marcelo que finalizou a festa em grande estilo.

Em agosto foi dado início ao cam-
peonato mais esperado do ano, o ASFU-
GÃO. A cada ano é visível o crescimento 
do evento. Esse ano contamos com 10 
times disputando o troféu de campeão. 
Tivemos uma final acirradíssima, com 
muitos gols, torcida animada e muita 
descontração. O terceiro lugar ficou 
com o time UESPA e o primeiro lugar 
foi disputado pelos times UNITED F.C 
contra SICOOB, mas quem levantou o 
troféu de campeão foi o SICOOB.

A festa de encerramento foi sem dú-
vida uma das melhores, senão, a melhor 
dos últimos anos. Um buffet delicioso 
com churrasco, bebidas e o tão espera-
do sorteio de brindes. A música ao vivo 
ficou por conta da banda Balaio de 
Bambas e da dupla Alex e Leandro que 
levantou a galera das mesas com ótimas músicas e finalizando com os 
Dj´s Bruno e Thiago que colocaram todos na pista de dança ao som 
de músicas eletrônicas.

EVENTOS

FUTSAL 04, 11 e 18/02/2017

Gostaria de parabenizar a ASFUG pela organização 
do campeonato de futsal realizado no ginásio do SESI 
Campinas. A iniciativa de realizar a inscrição por pessoa e 
não por time foi muito interessante, pois promoveu uma 

maior integração entre os associados de diversas áreas e eliminou as fa-
mosas seleções que são formadas na maioria dos campeonatos.

Em maio foi a vez do kart. Um 
campeonato muito esperado e com 
corridas disputadíssimas. Contamos 
com 40 participantes, mas quem levou 
o troféu de campeão foi Samuel Elias 
(Secass), em 2º lugar ficou David Wi-
lker (Sau I) e em 3º, Gabriel Soares 
(Financeiro). E o piloto com melhor 
tempo foi Thyeres Rocha (Financeiro).

CAMPEONATO DE KART 
06/05/2017

           Muito legal da parte da ASFUG organizar 
eventos como esse, que reúnem os colegas de trabalho 
para uma verdadeira competição esportiva. 

CAMPEONATO DE
VIDEO GAME
11/03/2017

A Asfug nos surpreende a cada even-
to que organiza. O campeonato de video game foi 
excelente, muito interativo e bastante divertido.

GABRIEL CASTRO - SETPRO

O campeonato de 
Video Game aconteceu 
com 26 inscritos entre 
PES 2017 e STREET 

FIGHTER. O campeão do PES 2017 
foi o colaborador Gabriel Castro (Set-
pro) e do STREET FIGHTER Lean-
dro Rodrigues (Secass).

ARRAIÁ ASFUG  03/06/2017

Parabéns 
à toda equipe 
da Asfug pela 
organização 
do evento. O 
local escolhi-

do foi de fácil acesso e o 
buffet estava simplesmen-
te perfeito!

FRANCYNE - SEJUR

ASFUGÃO

Gostaria de deixar registrado o meu elogio a equipe da AS-
FUG envolvida na festa de encerramento do ASFUGÃO.

Na minha opinião a festa foi a melhor de todas as que já fui 
ao longo desses 10 anos de Unimed.

Parabéns a diretoria de esportes pela realização do campeo-
nato e a toda equipe envolvida pela ótima festa!

Os eventos organizados pela ASFUG, tem melhorado consideravelmen-
te e sempre tem se superado. Ano que vem estaremos lá com certeza!

JEANY CRISTINA - SECORD

MAYCON - INTERCAMBIO

THYERES - FINANCEIRO



Com o intuito de aproximar pais e 
filhos, a ASFUG promoveu o I Festival 
da Criança em uma manhã bem animada 
e divertida. Um café da manhã delicioso, 
brinquedos para todas as idades, gincana 
e brindes.

Os pinos caíram no Campeonato de Boliche 
da Asfug. A decisão foi disputada em duas etapas 
que aconteceram no Striker Boliche. Ao todo, 
foram inscritas 10 equipes para disputar o títu-
lo deste ano. Quem levou o primeiro lugar foi o 
time TALIBÃ, ficando em segundo lugar o time 
THE FIVE e em terceiro o time CHAMPIONS. 

FESTIVAL DA
CRIANÇA 21/10/2017

CALENDÁRIO 2018

NOVA DIRETORIA ASFUG 2015 A 2018

Parceiros:

TORNEIO DE BOLICHE
25/11 e 02/12/2017

EVENTOS

JANEIRO

Informativo

Inscrições Asfugão
Asfugão

Dia dos pais Festa Asfugão Festival da criança Boliche
Participação

Festa Unimed

Dia da mulher
Inscrições excursão

Excursão 
Inscrições gincana

Gincana
Dia das mães ArraiáKart

JULHO

FEVEREIRO

AGOSTO

MARÇO

SETEMBRO

ABRIL

OUTUBRO

MAIO

NOVEMBRO

JUNHO

DEZEMBRO

ALLYSON DIAS
PRESIDENTE

THIAGO SILVA
VICE PRESIDENTE

CÉLIO ARAÚJO
1º SECRETÁRIO

RENILDA LOPES
2ª SECRETÁRIA

SAYMON SOARES
1º DIRETOR FINANCEIRO

WIRIS PEREIRA
2º DIRETOR FINANCEIRO

ERIVELTON MIRANDA
1º DIRETOR DE ESPORTES

FERNANDO CAMPOS
2º DIRETOR DE ESPORTES

AMARIZIO COSTA
1º DIRETOR SOCIAL

LUIZ VASCONCELOS
DIRETOR

ADMINISTRATIVO

MARCO AGAPITO
2º DIRETOR SOCIAL

COMUNICAÇÃO
Participe conosco através de nossas 

redes sociais e fique por dentro de todas 
as novidades em primeira mão.

62 3285-3907 / Ramal: 8440
62 9 9634-5067
asfug@asfug.com.br

Administração Asfug: Rua T-47, 348 – Setor Bueno – Goiânia-Go 74210-180
Sede Campestre: Avenida Dom Pedro I, Qd Hj17, Lt 02 – Sítio Recreio Mansões Do Campus – Goiânia-Go

www.asfug.com.br/faleconosco
Asfug Unimed
@asfug_unimed

“Competição muito divertida en-
tre os colaboradores da Unimed, ideal 
para interação. Parabéns ASFUG pela 
iniciativa do torneio.”

MÁRCIO PEREIRA / SAUII

“Foi uma ma-
nhã de muitas 
brincadeiras e 
interação en-

tre as crianças, pais e filhos, 
um momento agradável e 
divertido. A iniciativa da 
Associação, em promover 
esse tipo de evento contri-
bui para despertar em nos-
sas crianças, valores como 
brincar em coletividade, 
amizade e amor. Parabéns 
ASFUG, pelo excelente 
evento. ”

VIVIANE FRANÇA –
CADASTRO


