


Companheiras e Companheiros, em 
breve estaremos elegendo nossos re-
presentantes nos Municípios em que 
vivemos.
          Esta eleição é muito importante, 
pois, é na Cidade que os fatos aconte-
cem. Se elegermos vereadores e pre-
feitos ruins, nossa vida é que vai ter 
uma piora.
          Não podemos nos dar ao luxo de 
errarmos, sei que é muito difícil esco-
lher um representante, também muito 
difícil eleger o nosso escolhido. A re-
gra do jogo é essa, quase nunca ele-
gemos quem confiamos, somos obri-
gados a aceitar a vontade da maioria 
que, na maioria das vezes, não reflete 
o interesse da sociedade.
           Vamos ter consciência e votar 
numa pessoa que se assemelhe a nós, 
um trabalhador que já sofreu na pele o 
que sofremos em nosso cotidiano, sei 
que isso não quer dizer que não esta-
remos sujeitos a frustrações, mas, não 
ajudamos a eleger um “mão de velu-
do” que nunca teve que levantar antes 
do sol e dormir após a coruja piar.
          Um grande desafio da Classe Tra-
balhadora é aceitar eleger um igual, 
esta barreira tem que ser quebrada, 
se continuarmos elegendo represen-
tantes da elite, nunca teremos alguém 
lutando pelos nossos interesses. 
         As regras do jogo democrático 
são estabelecidas pelo ganhador em 
prol dos mais ricos. Sempre estaremos 
em desvantagem, mesmo elegendo 
pessoas como nós, e, se ao contrário, 
continuarmos votando nos represen-

tantes da elite, nem as migalhas cairão 
do banquete.
         Ficaremos assistindo, sem ação, 
o desmonte do pouco que conquista-
mos, voltaremos, e já estamos a pas-
sos largos na direção do fenômeno da 
“cama quente”. 
          Desde a era pré-capitalista, e 
até antes dela, o trabalho não tem seu 
real valor reconhecido, há em algumas 
partes do mundo uma maior quanti-
dade de pessoas que participam com 
dignidade do sistema, mas, mesmo 
nesses locais, existe pobreza e carên-
cia dos elementos básicos para a so-
brevivência do ser humano.
          Não é uma questão que se resu-
ma a “eles contra nós”, este fenômeno 
alimenta a crueldade porque a grande 
maioria da humanidade está sujeita. 
Formas de subsistência precária, sem 
saúde, educação, segurança, comida, 
etc. 
          Seria esta realidade tão distante 
da nossa? O sistema capitalista quan-
do admite a criação de um programa 
de “renda básica mundial”, nada mais 
faz do que admitir seu fracasso. Ele 
serve ao topo da pirâmide, os que es-
tão no meio, noutra era conhecidos 
como burgueses, acreditam que pela 
meritocracia atingirão o topo, e, em 
sua ganância, sufoca os que estão na 
parte de baixo.
Hoje não quero refletir sobre a pirâ-
mide social onde bem ou mal, os que 
se fazem representados nela, vivem e 
sobrevivem com seus “sete pecados 
capitais”, que refletir sobre os que não 
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estão representados nesse quadro so-
cial, os que não tem voz, vez e nem ali-
mento. Nossos irmãos de raça humana 
que não têm casa, não têm emprego, 
não têm dignidade... este exército está 
em expansão.  
          Vamos cuidar de satisfazer nossos 
desejos sempre lembrando que mui-
tos não podem se cuidar e precisam 
de nosso zelo.
          Juntos podemos construir uma 
sociedade mais justa, para que este 
movimento se inicie, precisamos ter 
clareza de que a sociedade tem lados, 
nós estamos do lado mais fraco e não 
seremos enganados elegendo os que 
se encontram do lado mais fortes.
Venha para o seu Sindicato e traga um 
amigo, esta corrente de solidariedade 
nos torna imbatíveis.

Leonardo Vitor S. C. Vale – Presidente.
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SORTEIO ESPECIAL PARA VOCÊ!
Como não foi possível festejar com você devido ao Covid-19, preparamos 
um sorteio muito especial. Não perca! Fique por dentro das regras e parti-
cipe.

Queremos manter vivo o espírito fraternal e levar alegria para sua casa e 
sua família.

Confira o passo a passo para participar do sorteio e boa sorte!
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REGRAS PARA PARTICIPAR DO 
SORTEIO
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 O poder de transformação de 
um toque é o maior lembrete às mu-
lheres durante a campanha Outubro 
Rosa, que reforça a necessidade de 
atenção para as mamas.
 Internacionalmente dedicado 
à prevenção de câncer mamário, o 
mês objetiva compartilhar informa-
ções e promover conscientização a 
respeito da doença
 O câncer de mama é o tipo de 
câncer mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, podendo tam-
bém atingir homens, mas apenas 1% 
dos casos da doença correspondem a 
eles.
 Uma pesquisa do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) divulgada 

no dia 6 de outubro aponta que, em 
66,2% dos casos de câncer de mama, 
é a própria mulher quem detecta os 
primeiros sinais da doença.
 O estudo foi feito pelo Núcleo 
de Pesquisa Epidemiológica da Divi-
são de Pesquisa Populacional do Inca, 
que entrevistou 405 mulheres que 
procuraram atendimento devido ao 
câncer de mama pela primeira vez en-
tre junho de 2013 e outubro de 2014 
no Rio de Janeiro.
 Os principais sinais notados 
por essas mulheres foram a presença 
de um caroço, dor na mama, altera-
ções na pele da mama, alterações no 
mamilo, saída de secreção do mamilo 
e alteração no formato da mama.

 O autoexame é muito impor-
tante para que a mulher conheça bem 
o seu corpo e perceba com facilidade 
qualquer alteração nas mamas e assim 
procure rapidamente um médico.
 Vale lembrar que o autoexame 
não substitui exames como mamogra-
fia, ultrassom, ressonância magnética 
e biopsia, que podem definir o tipo de 
câncer e a localização dele.
 A realização anual da mamo-
grafia para mulheres a partir de 40 
anos é importante para que o câncer 
seja diagnosticado precocemente, au-
mentando assim a chance de cura em 
95%.
Nós abraçamos essa causa!

 Nosso olhar está voltado para 
o cuidado da saúde de todos vocês, 
por isso queremos informar e alertar 
sobre a importancia  da prevenção ao 
cáncer de próstata.
 É o câncer  mais comum en-
tre os homens, é a causa de morte de 
28,6% da população masculina que 
desenvolve neoplasias malignas. No 
Brasil, um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de próstata, 
segundo os dados mais recentes do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?
 É uma glândula do sistema re-
produtor masculino, que pesa cerca 
de 20 gramas, e se assemelha a uma 
castanha. Ela localiza-se abaixo da be-
xiga e sua principal função, juntamen-
te com as vesículas seminais, é produ-
zir o esperma.

Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata 
não apresenta sintomas e quando al-

guns sinais começam a aparecer, cerca 
de 95% dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando a cura. Na fase 
avançada, os sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no 
sêmen.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de prós-
tata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior 
incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.

Prevenção e tratamento:
 A única forma de garantir a 
cura do câncer de próstata é o diag-
nóstico precoce. Mesmo na ausência 
de sintomas, homens a partir dos 45 
anos com fatores de risco, ou 50 anos 
sem estes fatores, devem ir ao urolo-
gista para conversar sobre o exame de 
toque retal, que permite ao médico 

avaliar alterações da glândula, como 
endurecimento e presença de nódu-
los suspeitos, e sobre o exame de san-
gue PSA (antígeno prostático específi-
co). Cerca de 20% dos pacientes com 
câncer de próstata são diagnosticados 
somente pela alteração no toque re-
tal. Outros exames poderão ser solici-
tados se houver suspeita de câncer de 
próstata, como as biópsias, que reti-
ram fragmentos da próstata para aná-
lise, guiadas pelo ultrassom transretal.
 A indicação da melhor forma 
de tratamento vai depender de vários 
aspectos, como estado de saúde atual, 
estadiamento da doença e expectati-
va de vida. Em casos de tumores de 
baixa agressividade há a opção da vi-
gilância ativa, na qual periodicamente 
se faz um monitoramento da evolução 
da doença intervindo se houver pro-
gressão da mesma.
 Nós também abraçamos e in-
centivamos o apoio a essa causa! Cui-
de-se! Previna-se!
Fonte: Sociedade Brasileira de Urolo-
gia



6

CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO
Av: Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/
MG.
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia,
Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Urologia 
e Cardiologia.

CENTRAL SAÚDE
Avenida José Faria da
Rocha, 4281, Eldorado/Contagem.
Especialidades:
Gastroenterologia, Mastologia, Neurologia,
Hematologia, Reumatologia, Urologia.

CLINICAL CENTER
Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Centro/
BH.
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral,
Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia,
Medicina do Trabalho, Neurologia, Oftal-
mologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Pediatria.

PIONEIROS SAÚDE
Av. José Faria da Rocha, 5923,
Eldorado/Contagem.

Especialidades:
Alergista, Urologia, Neurologia, Nefrolo-
gia.

CLINESP – Dr. Elio Conroy
Rua Felipe dos Santos, 678, Centro/Betim
(próximo da padaria Nutrivida).
Especialidades:
Cardiologista e Clínico Geral

HOSPITAL PROCLIN (Antigo Clinicare)
Atendimento somente aos finais de sema-
na, sábados, domingos, feriados e fora do
horário comercial
(após 18h00min até às 07h30min).
Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro/
Betim

CLÍNICA SÃO LUCAS
Rua Benedito Valadares, 69, salas 10 e 11
no Shopping de Nova Lima,
Centro/Nova Lima.
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia,
Clínica Geral, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Ginecologia,
Mastologia, Neurologia, Pediatria,
Ortopedia, Urologia e Oftalmologia.

DR. REINALDO RAMOS VALENTE
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/
Betim.
Especialidade:
Cardiologista.

DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA
Av. Governador Valadares, 851, sala 706,
Edifício Seletto Office, Centro/Betim.
Especialidade:
Psicologia
(adultos e idosos).

NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E
MEDICINA INTEGRADA
Rua Marte, 364, Sala 01,
Jardim Riacho das Pedras/Contagem.
DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409,
Centro/Betim.
Especialidade:
Dermatologia.

CLÍNICA MAIS SAÚDE
Rua Travessa, A 70,
Eldorado - Contagem/MG.

HOSPITAL MATERMED
Rua Padre Rolim,
700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

CLÍNICA CLEAR
Rua Dionizio Gomes, 127,
salas 03 e 04, Veneza,
Ribeirão das Neves/MG.
Especialidades:
Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia,
Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.
Realiza exames de sangue e imagem

CLÍNICA JOÃO PAULO
Rua Rio de Janeiro, 462,
Salas 303 e 304
Centro, Belo Horizonte/MG,
Especialidade:
Cardiologia, Clínica Médica,
Dermatologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Ginecologia,
Neurologia, Ortopedia, Pneumologia,
Urologia, Nutrição.

CLINIBET – Dra. Marly
Rua Felipe dos Santos, 678 - Centro/Be-
tim
(próximo da padaria Nutrivida).
Especialidade: 
Clínico Geral

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

DENTISTAS
DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Endereço: Rua Pampas, 410, Prado, 
perto do Clube dos Oficiais. 
Telefones: 2555-9454 e 9792-2122.

DR. ILDEU NOGUEIRA BAT ISTA 
Rua Inconfidência, 414, sala 102,
Centro/Betim.
Telefone: 3531-3102.

CLINICA ODONTOLÓGICA
DO TRABALHADOR 

Rua Jequitibás, 393, 3º andar,
Eldorado, Contagem/MG

Telefone
99972.2794 / 2564.4860
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EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM LAZER

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO

LABORATÓRIO JOÃO PAULO
Av. Governador Valadares, 471,
Centro/Betim.
Telefone: 3532-2264.

LABORATÓRIO ROJAN
Vários endereços
Telefone: 3207-2040. 

ADIMAGEM
Av. José Faria da Rocha, 3940,
Eldorado, Contagem/MG 
Telefone: (31) 3532.0024.

CLINICA AUDIO 
Av. Tito Fulgêncio , 170
Jardim Industrial, Contagem/MG
Telefone: (31) 3333.0131
CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI
Exames de Raios-X e Ultrassonografia. 
Unidades BH, Betim, Contagem

e Venda Nova. 
Telefone: 3298-5500.

GASTROCENTRO
Rua Casuarinas, 64, Eldorado,
Contagem/MG (Localizada nas
instalações do Hospital Santa Helena)
Telefone: (31) 3399-7460.

CLUBE ASCOBOM
Via expressa, Contagem, 
Telefone: 3398-1345. Será necessário o 
exame de pele na portaria do Clube.

HOTEL DIAMANTINA - SINDEAC
Av. Oceânica, 97 - Praia do Morro, 
Guarapari/ES, CEP: 29216-080 
Telefone: (27) 3361-5651
A reserva somente será feita 
pessoalmente em uma das duas sedes 
do Sindi-Asseio, para associados em dia 
com suas contribuições Sindicais e demais 
pagamentos.
Para informações, orçamentos e 
disponibilidade do período pretendido, 
devem ser solicitados pelo nosso canal do 
WhatsApp (31) 98349-7755

• Consultas médicas
A autorização para a con-
sulta médica é enviada no 
e-mail da clínica assim que 
você chegar à recepção e se 
apresentar para a consulta 
portando a carteirinha de as-
sociado.

• Consultas com dentistas
O agendamento é feito dire-
tamente no consultório que 
deseja atendimento. Depois 
da avaliação no dentista ele 
te dará um orçamento com 
os procedimentos autoriza-
dos pelo sindicato. Compa-
reça a uma das nossas sedes 
para retirar a autorização e 
iniciar o tratamento.

• Para realização de exames
É necessário autorização 
pessoalmente. Com o pedido 
médico e carteirinha compa-
reça a uma das sedes do sin-
dicato para retirar a autori-
zação, os mesmos são pagos 
no sindicato 30 dias após a 
realização.
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ATENÇÃO

Para realização de todos os proce-
dimentos Odontológicos, laborato-
riais e radiológicos é obrigatória a 
apresentação da carteirinha de asso-
ciado e da guia de autorização que 
deverá ser retirada na sede do Sindi-
-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).
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PASSATEMPO

Novembro e Dezembro de 2020


