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n Cidades do interior recebem reuniões 
para esclarecimento de dúvidas sobre 
o novo sistema
Leia mais na página 3

n Tire suas dúvidas sobre solicitação de
reembolso
Leia mais nas páginas 6 e 7

Tão importante quanto
cuidar do corpo é cuidar

das emoções
Leia mais na página 5
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COMBATIVIDADE SEM ABRIR MÃO 
DO DIÁLOGO

2 COM A PALAVRA, A DRP

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer
aos colegas da Cemig, aposentados e fa-
miliares, pela confiança e pelo carinho
com que eu e a Madá fomos recebidos du-
rante o processo eleitoral, nos diversos fó-
runs que participamos, tanto presenciais
quanto virtuais. Nossa caminhada foi con-
duzida sempre de forma respeitosa e ínte-
gra, nosso objetivo é, junto com cada be-
neficiário, tornar nossa Cemig Saúde cada
vez mais eficiente, humana e sustentável. 

Nesses primeiros meses estivemos pre-
sentes em várias regiões do Estado, ouvin-
do os colegas aposentados, pensionistas e
aqueles que ainda estão na ativa, cons-
truindo nossa Cemig. Levamos informa-
ções sobre o novo sistema, estreitamos la-
ços com prestadores e firmamos parce-
rias. Foi um momento ímpar, e muitas me-
lhorias serão implementadas a partir das
sugestões de vocês. 

Reafirmamos nosso compromisso de in-
dependência e vamos buscar melhorar in-
cansavelmente, ampliar e qualificar nossa
rede de atendimento e promover as me-
lhores soluções em saúde e qualidade de
vida. Não aceitaremos, de forma alguma,
interferências político-partidárias ou qual-
quer tipo de aparelhamento. Porém, quero
deixar claro que estas propostas têm um
objetivo estratégico maior e mais relevan-
te, que é transformar a Cemig Saúde no
melhor plano de autogestão do Brasil. 

Por fim, quero registrar meu agradeci-
mento ao João Isidro, profissional sério,
ético e grande amigo, pelo excelente tra-
balho realizado. Meus sinceros agradeci-
mentos às entidades que me apoiaram,
sem nenhuma contrapartida. O compro-

Conselho Deliberativo: Ronalde Xavier Moreira Júnior (presidente), Antônio Lisboa de Oliveira, Frederico Álvarez Perez, Helbert Maia

de Sá, João Carlos Gonçalves, José Antônio Cirilo, Paula Sylvia Ridolfi Aguiar Carrara, Wanderson Rodrigues da Silva (titulares). An-

tônio Reginaldo Correa da Fonseca, Demétrio Alexandre Ferreira, Hélder Godinho da Fonseca, Helder Lara Ferreira, João Carlos Cha-

gas Felipe, José Maurício de Andrade Ferreira, Rodolfo de Souza Monteiro, Vera Lúcia Borges (suplentes). Conselho Fiscal:Warley Xa-

vier Ferreira Pinto (presidente), Carlos Alberto Ribeiro Oliveira Pinto, Leonardo Felipe Mesquita, Vicente de Paula Castro (titulares),

Eber Luiz Padrão França, Giordano Bruno Braz de Pinho Matos, Jefferson de Lima E Souza Filho, Mônica Mansur Brandão (suplen-

tes). Diretoria: Gilberto Gomes Lacerda, Arthur Saraiva Sette e Câmara e Marcos Barroso de Resende.  JORNAL VIDA E SAÚDE: Publi-

cação bimestral. Editado pela Assessoria de Comunicação – Tiragem: 13.900. Editora e Jornalista Responsável: Virgínia Saoli

(MG09197JP). Redação: Patrícia Ferreira (MG0019157JP). Impressão: Gráfica Expressa. Correspondências: Av. Barbacena, 472 – 8º

andar – Barro Preto – CEP: 30190-130 – Fone: 0800 0309009 – Belo Horizonte – MG. E-mail: cemigsaude@cemigsaude.org.br.

Portal Corporativo: www.cemigsaude.org.br.  Obs:  as matérias publicadas neste

jornal são exclusivamente de caráter informativo, não gerando qualquer espécie de

direito ou obrigação por parte da Cemig Saúde.

E
X

P
E
D

I
E
N

T
E

“Os conceitos e opiniões emitidos nesta coluna re-
presentam a posição do Diretor de Relações com
os Participantes”.

Marcos Barroso de Resende 
Diretor de Relações com os Participantes da Cemig Saúde
(31) 3253-4900
Ouvidoria
ouvidoria@cemigsaude.org.br

misso que assumimos com todos foi tra-
duzido em nosso jornal de campanha.
AEA, Senge, Sindsul, Urbanos, Sintest,
Sindicatos de Juiz de Fora, Santos Du-
mont, Administradores e Contabilistas:
obrigado pelo apoio e confiança! Vamos
firmes no nosso caminho de muito traba-
lho. Combatividade, sim, mas sem jamais
se fechar ao diálogo franco e aberto com
todos. 

Agradeço, ainda, aos empregados da Ce-
mig Saúde, conselheiros e diretores pelo
acolhimento e carinho com que fui rece-
bido.

Não poderia encerrar minhas palavras
sem reafirmar à Maria Mazzarello e ao
Emerson, os nossos melhores sentimentos
de fraternidade e respeito.

A MedAlliance, empresa prestadora de serviços que conduz o Programa de Geren-
ciamento de Condições Crônicas da Cemig Saúde, agora tem novo nome: Optum.
O serviço prestado não foi alterado, nem o telefone para contato, que permanece
sendo 0800 031 3239. 

MEDALLIANCE AGORA É OPTUM
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CEMIG SAÚDE VISITA CIDADES DO INTERIOR PARA 
ESCLARECER DÚVIDAS SOBRE O NOVO SISTEMA

Entre os dias 20 e 31 de março, a Cemig
Saúde se reuniu com beneficiários e pres-
tadores de oito cidades do interior do Es-
tado, a fim de esclarecer as principais dú-
vidas sobre o novo sistema de gestão da
Operadora. Foram visitadas as cidades de
Uberlândia, Uberaba, Pouso Alegre, Vargi-
nha, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Va-
ladares e Montes Claros. 

Para o Diretor de Relações com os Partici-
pantes, Marcos Barroso, a iniciativa foi
uma forma de reforçar as ações direciona-
das para as cidades do interior. “Estamos
empenhados em minimizar os impactos
causados pela troca de sistema e essa foi
uma das formas que encontramos de es-
tar ao lado dos beneficiários e prestadores
nesse momento de transição”, afirmou.

As principais dúvidas apresentadas pelos
beneficiários foram sobre reembolso, falta

de retorno dos protocolos de atendimento, medicamento de uso contínuo e a demora no
retorno das autorizações. 

ESQUECEU A SENHA DO 
PORTAL? 

Saiba o que fazer para recuperá-la

Para recuperar sua senha, acesse
www.cemigsaude.org.br>> Área do
Beneficiário >> Esqueceu sua se-
nha? >> Informe o e-mail cadastrado
na Cemig Saúde. A senha será enca-
minhada para  o endereço eletrônico
informado.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
DA GESTANTE

Para ajudar as futuras mamães que são beneficiá-
rias do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) a viven-
ciarem a gestação com muito mais tranquilidade, a
Cemig Saúde acaba de criar o Monitoramento da
Gestante. Com o programa, elas recebem todos os
cuidados, dicas e orientações sobre pré-natal, ali-
mentação e preparativos para o grande momento
da chegada do bebê, por meio de um acompanha-
mento telefônico.

Para participar, basta inscrever-se pelo e-mail prevencao@cemigsaude.org.br

Varginha
Prestadores: 17
Beneficiários: 56

Uberaba
Prestadores: 90
Beneficiários: 35

Governador Valadares
Prestadores: 38
Beneficiários: 59

Juiz de Fora
Prestadores: 107
Beneficiários: 92

Ipatinga
Prestadores: 52
Beneficiários: 34

Montes Claros
Prestadores: 52
Beneficiários: 46

Pouso Alegre
Prestadores: 54
Beneficiários: 47

Uberlândia
Prestadores: 105
Beneficiários: 50
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O Fale Conosco é o novo canal virtual de co-
municação com a Cemig Saúde, que substi-
tuiu os antigos e-mails de contato com a
Operadora. Mas você sabe o que deve e o
que não deve ser enviado por meio desse
canal?

O que pode ser enviado pelo 
Fale Conosco

Você pode utilizar o Fale Conosco para en-
viar sugestões, críticas, reclamações, solici-
tação de informações, indicação de conve-
niado e consulta de local para realização de
procedimentos.

O que não deve ser enviado 
pelo Fale Conosco

Você não deve utilizar o Fale Conosco para
solicitações de serviços em geral, como

comprovante para declaração de imposto
de renda, cartão digital, alteração de senha,
autorização de procedimentos, reembolso,
emissão de declaração de cumprimentos
de carências e emissão de boleto. Para esse

tipo de solicitação, utilize os demais menus
disponíveis na área do beneficiário, especí-
fica para esses assuntos.

Fique atento ao preenchimento 
da solicitação

Quando enviar uma solicitação pelo Fale
Conosco, lembre-se que os campos marca-
dos com asterisco são de preenchimento
obrigatório. Confira sempre se os dados de
contato foram preenchidos corretamente,
para que possamos dar o devido retorno.

Além disso, preencha o campo “Descrição”
com a maior clareza possível. Isso garantirá
que nossa equipe tenha todos os detalhes
necessários para solucionar sua demanda
com rapidez e qualidade. É importante lem-
brar que os beneficiários devem utilizar o
botão “Sou beneficiário”.

Saiba quais assuntos podem ser 
tratados pelo Fale Conosco

A partir de abril, o boleto enviado aos assistidos e auto-
patrocinados passará a ser enviado também por e-mail
para aqueles que têm o endereço eletrônico cadastrado
na Cemig Saúde. Os boletos continuarão a ser enviados
normalmente via Correios e disponibilizados no portal
www.cemigsaude.org.br

Se você ainda não tem e-mail cadastrado na Cemig Saú-
de, solicite por meio do Fale Conosco, disponível em
nosso portal. Fazendo isso, além do boleto, você passará
a receber todas as nossas comunicações eletrônicas e
ficará por dentro de todas as notícias da Operadora. 

Boleto será enviado por e-mail
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Um dia você nota que acorda sempre can-
sado, mesmo tendo dormido a noite toda.
Percebe que não é mais tão rápido para fa-
zer tudo o que sempre fez com disposição.
No trabalho, acha tudo repetitivo e se sen-
te cansado demais para tentar ser criativo.
Mas você acha que é apenas cansaço e as-
sim que conseguir tirar umas férias tudo
ficará bem. Mas os momentos de descan-
so chegam e as atividades que costumava
fazer já não parecem mais tão atraentes.
Antes era bom sair, conversar com amigos,
mas agora existe sempre um bom motivo
para ficar em casa. Você começa a ficar
mais sensível e coisas pequenas são sufi-
cientes para estragar o seu dia.

Alguns desses sintomas podem parecer
apenas a descrição do cotidiano de quase
todos que vivem numa sociedade em que
somos cada vez mais exigidos e expostos
a uma sobrecarga de atividades exaustiva.
Mas a verdade é que eles descrevem os
sintomas de um esgotamento emocional,
um grande vilão que se não for tratado
com seriedade pode se transformar em
Depressão.

A psicóloga do Centro de Promoção à Saú-
de (CPS), Maria do Carmo Pinheiro, acre-
dita que essa é a realidade de um mundo
que exige de nós a perfeição. “Existe uma
pressão constante para termos sucesso
profissional, uma família perfeita, um cor-
po escultural e um sorriso estampado no

rosto 24 horas por dia. Como ninguém
consegue alcançar esse nível de perfeição,
as pessoas se sentem sempre aquém das
expectativas. Isso provoca sentimentos de
tristeza e ansiedade que podem sim gerar
um quadro de Depressão. Contraditoria-
mente, a obrigação de ser feliz, é o que es-
tá nos tornando cada vez mais infelizes”,
afirma. 

Na opinião de Maria do Carmo existe uma
medicalização excessiva para tratar as difi-
culdades emocionais. “A medicação é im-
portante e em alguns casos totalmente ne-
cessária, mas atualmente não somos esti-
mulados a lidar com nossos problemas, e
sim anestesiá-los”. Segundo a terapeuta, o
caminho para a estabilidade emocional
passa por lidar com nossos sentimentos,
inclusive aqueles que fomos ensinados a
acreditar que são ruins, como a tristeza e a
raiva. “Não existe uma fórmula mágica pa-
ra a felicidade. É necessário lidar com cada
sentimento com a consciência de que eles
são apenas sintomas de que algo em nos-
so interior não está bem. De que estamos
trabalhando além da conta, de que não es-
tamos respeitando nossos desejos e nos-
sos limites”.

Ela finaliza dizendo que é necessário ques-
tionar os modelos que nos são impostos e
assumir que nenhum de nós é todo pode-
roso. “É necessário assumir nossa nature-
za humana, com nossas falhas e limita-

ções, e lidar com elas de uma forma que
seja menos devastadora, pois quando in-
sistimos em ignorá-las, o corpo encontra
uma forma de externalizá-las. E isso pode
ser na forma de uma série de distúrbios,
que poderão ser tanto físicos quanto emo-
cionais”.

TÃO IMPORTANTE QUANTO
CUIDAR DO CORPO É
CUIDAR DAS EMOÇÕES

Reserve um tempo para atividades 
prazerosas

Cultive seus relacionamentos

Valorize suas conquistas

Não se apegue às suas falhas

Aprenda a verbalizar seus sentimentos

Reconheça os próprios limites

Tenha paciência, com os outros e consigo

DICAS PARA MANTER O 
EQUILÍBRIO EMOCIONAL
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Abra o seu navegador de internet e digite www.cemigsaude.org.br, em seguida, clique no botão
“Área do Beneficiário”, no alto da página. Insira login e senha >> Acessar Portal >> Reembolso >>
Solicitar reembolso. Será aberta a tela abaixo. Preencha todos os campos atentamente.

O prazo de validade dos comprovantes é de
180 dias para o PGE (medicamentos, ócu-
los, lentes, psicologia,tratamento odontoló-
gico, etc.) e de 12 meses para o PRAS (con-
sultas, exames, fisioterapias, acupunturas,
atendimentos ambulatoriais, internações).

Caso seja um Cupom Fiscal, o número informado de-
verá ser o COO, mostrado na imagem ao lado.

Selecione o beneficiário para o qual será solicitado o reembolso. Ao clicar na setinha, será
carregado todo o grupo familiar, incluindo pessoas falecidas no último ano.

Se a despesa for um medicamento, ao
clicar na lupa para selecionar o tipo de
despesa, será exibida a próxima tela
(imagem 4). 

AINDA TEM DÚVIDAS SOBRE COMO 
SOLICITAR REEMBOLSO?

PREPARAMOS UM PASSO A PASSO PARA AJUDAR A ESCLARECÊ-LAS

Para cada comprovante deverá ser aberto um proto-
colo. Nesse caso, clique neste botão para adicionar
outra despesa.

Para anexar a receita, clique em “Escolher arquivo” e
em “Anexar”. Aguarde até que o arquivo seja anexado.
Para medicamentos de uso constante já cadastrados
não é necessário anexar a receita novamente.

Clique em Li e concordo >> Finalizar Solicitação.
Anote o número de protocolo que será exibido na se-
quência.

No campo “Valor”, digite o valor total da des-
pesa. Por exemplo: se você comprou duas
Dipironas, pelo valor de R$ 15,00 cada, o va-
lor preenchido deverá ser R$ 30,00. 

1

2

3

4

5

Se o comprovante for um Recibo, não é necessário informar o número do documento. 

Caso não localize seu medicamento, desça a barra
de rolagem até o final e clique em Próxima, pois ele
poderá estar na página seguinte. 
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Quer ganhar um brinde personalizado da Cemig Saúde? Responda as
questões abaixo com V para verdadeiro e F para falso e envie sua res-
posta para a Assessoria de Comunicação da Cemig Saúde. Aqueles que
responderem corretamente participarão do sorteio de 10 brindes insti-
tucionais. Os nomes dos ganhadores serão divulgados na próxima edi-
ção deste jornal. 

Se você é beneficiário ativo, a resposta deve ser encaminhada por ma-
lote, para o setor CS/COM. Mas se você é beneficiário assistido, envie por correio
para Av. Barbacena, 472 – 8º andar – Barro Preto – Belo Horizonte. O CEP é 30190-
130. O prazo para envio é até 30 de maio.

(     ) Caso necessite de atendimento médico fora de Minas Gerais, o beneficiário
deve recorrer à rede da Cassi.

(     ) A compra de medicamentos pelo convênio pode ser realizada somente pelo ti-
tular. 

(     ) O prazo de validade dos recibos/notas fiscais para solicitação de reembolso é
de 180 dias para o PGE (medicamentos, óculos, lentes, psicologia, tratamento
odontológico, etc) e de 12 meses para o PRAS (consultas, exames, fisiotera-
pias, acupunturas, atendimentos ambulatoriais, internações).

(     ) A categoria de dependente especial permite a permanência no plano até os 28
anos de idade.

Nome: Matrícula:

Sortudos do mês de fevereiro

n Aurestino Mendes Rodrigues | 45959

n Evandro Vinicio Saraiva Cruz | 52587

nMarlúcio Silva | 52435

n Virgílio Ferreira Neto | 51123

n Rogério Almeida de Carvalho | 51169

nMarcos Antônio Rodrigues | 49349

nMarcus José Guimarães | 27985

nMaria Célia de Moura Gomes | 31137

n José Humberto Alves do Amaral | 29657

n Paulo da Silva Couto | 22046

Os ganhadores receberão os brin-
des no local de trabalho ou no ende-
reço residencial.

Respostas da edição passada

Fale Conosco, Sou Beneficiário, Não
sou beneficiário/credenciado.

Pronto! Sua solicitação foi enviada. Para acompa-
nhar o andamento, siga os passos abaixo:

Clique no menu Reembolso >> Consultar protocolos
de reembolso. Na tela que será exibida, preencha os
campos obrigatórios e em “Exibir”. 

Serão listados todos os protocolos. Caso haja algu-
ma pendência, ela também será exibida nesta tela.

Importante! O prazo regulamentar para crédito de reembolso é de 30 dias corridos.

6

7
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NOVOS CONVÊNIOS CEMIG SAÚDE*

AJUDE A MANTER OS DADOS DOS PRESTADORES ATUALIZADOS
Se você encontrar alguma informação de um dos nossos prestadores desatualizada em nosso portal, informe-nos pelo 0800
0309009 ou pelo Fale Conosco, disponível em nosso portal. Fazendo isso, você nos ajuda a manter nossa lista de prestadores
sempre dia. 

CIDADE/ESPECIALIDADE.......................CONVENIADO/ENDEREÇO.....................................................................................................................TELEFONE

BAEPENDI
Oftalmologia ...................................................Antônio Carlos Meirelles Nicoliello – Rua Doutor Cornélio Magalhães, 144 – Centro....................................(35) 3343-1392

CAXAMBU
Psicologia ........................................................Marcella Pivato Pereira – Rua Major Penha, 299 – Sala 104 – Centro................................................................(35) 8806-4333

CONSELHEIRO LAFAIETE
Clínica Médica ................................................Instituto de Doenças Cardiovasculares – Rua Dom Pedro I, 340 – São Sebastião .......................................(31) 3764-0009

DIAMANTINA
Clínica de Psicologia....................................Clínica Vinculo – Terapia Familiar – Praça Redelvim Andrade, 503 – Centro..................................................(38) 9100-1000

DIVINÓPOLIS
Clínica Médica ................................................Clínica Corpo e Pele – Av. Getúlio Vargas, 622 – Sala 207 – Centro ....................................................................(37) 3512-0361

Centro de Diagnósticos...............................Neomed – Rua Santo Antônio, 420 – Centro.............................................................................................................(37) 3015-0008

GOVERNADOR VALADARES
Clínica Médica ................................................Neuro Med – Av. Sete de Setembro, 2726 – Sala 1201 – Centro .............................................................................(33) 3084-4655

JANUÁRIA
Pediatria...........................................................Daniel Andrada Araújo – Av. Itapiraçaba, 485 – Centro........................................................................................(38) 3621-1333

JUIZ DE FORA
Clínica Médica.................................................Clipe Clínica de Pediatria e Neonatologia – Av. Presidente Itamar Franco, 4001 – Sala 711 – Cascatinha ...(32) 3031-3127

Clínica de Fisioterapia.................................CAF  Fisioterapia – Av. Doutor Antônio Carlos, 384 – Grambery ..........................................................................(32) 2152-0466

Clínica Médica ................................................Clínica Visão – Av. Barão do Rio Branco, 2406 – Sala 106 – Centro......................................................................(32) 3215-1013

LAMBARI
Cardiologia ......................................................Mauro Fouad Haikal – Rua Garção Stokler, 108 – Centro .....................................................................................(35) 3271-1588

PARÁ DE MINAS
Pediatria...........................................................Daniel Campos Luce – Rua Francisco Sales, 119 – Sala 505 – Centro .................................................................(37) 3077-7029

PARACATU
Clínica Médica ................................................Casa do Coração – Rua Manoel Caetano Silva, 314 – Centro ................................................................................(38) 3671-4636

Endocrinologia ...............................................Flavia Guimarães Rabelo – Av. Olegário Maciel, 1540 – Centro...........................................................................(38) 3671-4636

Clínica Médica ................................................Ortogineco Serviços Médicos – Rua Maria do Carmo Taveira Jordão, S/N – Sala 10 – Alto do Córrego .......(38) 3621-3646

POÇOS DE CALDAS
Clínica Médica ................................................Centro de Hematologia – Rua Minas Gerais, 280 – Sala 102 a 107 – Centro .....................................................(35) 3722-4412

SÃO LOURENÇO
Clínica Médica ................................................Clínica Uniped – Av. Damião Junqueira de Souza, 326 – Sala 03 – Nossa Senhora de Fátima ...........................(35) 3332-1097

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Clínica de Psicologia....................................Psicoclínica – Rua dos Antunes, 1010 – Sala 04 – Centro......................................................................................(35) 3531-3902

SETE LAGOAS
Clínica Médica ................................................Vision Center Oftalmologia – Rua Quintino Bocaiuva, 344 – Centro.................................................................(31) 3772-1401

Endocrinologia ...............................................Renata Gonçalves Pereira – Rua Teófilo Otoni, 331 – Sala 101 – Centro ............................................................(31) 3151-5050

SÃO JOÃO DEL REI
Clínica Médica ................................................Clínica de Oftalmologia Irmãos Nascimento – Av. Tiradentes, 439 – Centro ...............................................(32)3379-2922

TRÊS CORAÇÕES
Clínica de Fonoaudilogia.............................Maria Luiza de Sanches Pereira e Avelar Corsini Henrique Liz – Rua Caxambu, 26 – Centro................(35) 3232-1533

TRÊS MARIAS
Clínica Médica/GeralCirurgia Geral........Fernando Mazzilli Marques – Rua Presidente John Kenedy, 87 – Centro ..........................................................(38) 3754-1454

* Para conferir a relação completa acesse www.cemigsaude.org.br




