


Companheiras e companhei-
ros, a pandemia de corona 
vírus não dá sinal de trégua. 
Temos que redobrar nossos 
cuidados para não nos conta-
minarmos e, com esta atitude, 
tentar frear o avanço dessa 
“praga” que em muitos casos 
é letal.
          Infelizmente no nos-
so país, não há, uma política 
pública, que dite regras cla-
ras para o enfrentamento da 
pandemia, mais parece que a 
aposta do governo federal é 
exatamente na desinformação 
e no caos.
          Nós que dependemos 
do nosso trabalho para o sus-
tento de nossas famílias, e 
que, em grande medida, so-
mos agentes de redução da 
contaminação, deveríamos ter 
algum tipo de preferência na 
vacinação.
          Neste aspecto, nossa 
Entidade, juntamente com as 
Entidades superiores (Federa-
ção e Confederação), estamos 
tentando incluir nossa catego-
ria na preferência de vacina-
ção, só que, além de todas as 
dificuldades, faltam vacinas.
          Ao que tudo indica, a va-
cinação em nosso país, acon-
tecerá de forma ágil, somente 
após o primeiro semestre. Isto 
pela inaptidão de nossos go-
vernantes que deixaram para 
comprar as vacinas tardia-
mente. 
          Após a imunização de 

grande parte da população 
mundial, restarão vacinas que 
poderão ser aplicadas em nos-
so sofrido povo. Há ainda a 
possibilidade de produzirmos 
variantes ainda mais perigo-
sas do vírus, esta possibilida-
de, é real, e, a única forma de 
evitar, é não nos contaminan-
do.
         Temos que seguir as re-
gras básicas de higiene, usar 
máscara o tempo todo, fazer 
uso de álcool em gel, ao me-
nor sintoma de anomalia, pro-
curar atendimento médico, e, 
manter o distanciamento so-
cial.
          Sei que é difícil, que tudo 
é muito cruel, que as medidas 
são apenas um paliativo, mas, 
vidas importam, temos que ze-
lar pela nossa e pela dos ou-
tros.
         Já estamos com um ex-
cessivo número de mortos em 
nosso país, neste momento, 
que escrevo este texto, com 
um aperto no peito, já passam 
de 260 mil brasileiros e brasi-
leiras, de todas as idades, de 
todos os credos, de todos os 
sexos, de todas classes so-
ciais, que se foram. 
          Não sei se pode servir 
para alguma coisa, mas, con-
cretamente, nossas escolhas 
do passado, refletem no futu-
ro. Temos que nos conscienti-
zar sobre nosso papel no mun-
do.
         Quando o ser humano 
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atingir a “graduação” de estar 
no universo como ser coletivo, 
que se preocupa com o outro, 
que pensa e age positivamen-
te, ser convicto de sua fragili-
dade enquanto indivíduo e de 
sua força quando agrupado 
em coletivo, poderemos es-
crever novas páginas de glória 
no livro da realidade.
          Preservando os valores 
cristãos e os praticando de for-
ma vigorosa, sairemos desse 
momento cruel, fortalecidos e 
melhores. Continuamos aqui, 
enquanto instituição, para ser-
vir vocês nos propósitos no-
bres da solidariedade.
          Nenhum de nós é melhor 
que todos nós juntos, venha 
para o seu sindicato e juntos 
faremos a diferença.

Leonardo Vitor S. C. Vale – 
Presidente.
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A vacina chegou, mas é super importan-
te, continuar se cuidando. 
 As vacinas contra a Covid-19 começaram a chegar aos públicos prioritários no país, con-
tudo, as medidas preventivas devem ser mantidas por toda a população. Somos mais de 200 
milhões de cidadãos, sem uma previsão, ainda, da conclusão do processo de imunização. Sen-
do assim, cuidados básicos como higienização adequada, uso de máscara e o distanciamento 
social ainda se fazem necessários.

	 Os	profissionais	das	áreas	da	saúde	precisam	da	colaboração	da	população	para	que	con-
sigam prestar o cuidado necessário aos casos de Covid-19 e de tantas outras enfermidades que 
têm superlotado os hospitais, unidades de pronto atendimento, ambulatórios e demais unidades 
de saúde.

 Ainda nos deparamos com a escassez e a falta de recursos básicos necessários à adequa-
da prestação de cuidados e à segurança das equipes de saúde, o que requer atenção imediata 
de nossos governantes e gestores públicos. Mesmo imunizados, é possível que ainda possamos 
ser vetores de infecção a quem ainda não se vacinou.

 Além disso, a aplicação das doses da vacina não confere, dentro de seus padrões de 
eficácia,	imunidade	imediata,	sendo	necessário	tempo	para	a	completa	resposta	do	organismo	
ao imunizante. Assim, quando a vacina for disponibilizada a você, vacine-se e continue com os 
cuidados básicos, pois, cuidando de si, você ajuda a cuidar das outras pessoas.
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Campanha Março Azul alerta sobre riscos 
do câncer colorretal
Doença mata aproximadamente 40 mil pessoas por ano.
 A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), a Associação Médica Brasileira 
(AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e mais nove sociedades de especialidades médi-
cas, lançaram hoje (2) a campanha Março Azul, para conscientização sobre os riscos do câncer 
colorretal (CCR) no país. A Sobed alerta para ações de promoção de hábitos saudáveis, melhora 
da	prevenção	e	qualificação	da	assistência	para	reduzir	os	índices	dessa	doença.

	 A	campanha	Março	Azul,	que	já	é	deflagrada	internacionalmente	pela	Europa	e	Estados	
Unidos, chega agora ao Brasil por iniciativa da Sobed. O objetivo é mobilizar e conscientizar a 
população	e	os	profissionais	de	saúde	de	que	se	trata	de	uma	campanha	para	rastreamento	do	
câncer colorretal. Também conhecido como câncer de intestino ou câncer de cólon e reto, o cân-
cer colorretal é abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon 
e	no	reto	(final	do	intestino,	imediatamente	antes	do	ânus)	e	no	ânus.	Segundo	o	Inca,	a	doença	
é tratável e, na maioria dos casos, curável, se detectada precocemente, quando ainda não se 
espalhou para outros órgãos.

 Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem 
crescer na parede interna do intestino grosso. O Inca estima o surgimento de 40.990 novos 
casos por ano, para o triênio 2020/2022, sendo 20.520 em homens e 20.470 em mulheres. Os 
números correspondem a um risco estimado de 19,64 casos novos a cada 100 mil homens e 
19,03 a cada 100 mil mulheres.

 Entre as formas de prevenção ao surgimento de novos casos o combate ao tabagismo, al-
coolismo,	sedentarismo,	consumo	excessivo	de	carnes	vermelhas	e	dieta	pobre	em	fibras,	entre	
outras. Todos são considerados fatores de risco para o câncer colorretal, e sua eliminação do 
cotidiano dos indivíduos constitui medida de primeiro nível para a proteção.
imunidade imediata, sendo necessário tempo para a completa resposta do organismo ao imuni-
zante. Assim, quando a vacina for disponibilizada a você, vacine-se e continue com os cuidados 
básicos, pois, cuidando de si, você ajuda a cuidar das outras pessoas.



5
Março e Abril de 2021

Dengue! Deixamos esse assunto 
meio de lado?
Mas atenção! Os casos de Dengue só aumentam a cada dia em 
Minas, continue cuidando!
Nessa época do ano , por conta das chuvas frequentes, é importante cuidado redobrado! Para 
combatermos o mosquito, é preciso que cada um faça a sua parte!

Conte conosco no que precisar!
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁ-
QUIO
Av: Brasília, 530, Benedito, Santa 
Luzia/
MG.
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Gineco-
logia,
Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Uro-
logia e Cardiologia.

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

CLINICAL CENTER
Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Cen-
tro/BH.
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral,
Dermatologia, Ginecologia/Obstetrí-
cia,

Medicina do Trabalho, Neurologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinola-
ringologia,
Pediatria.

PIONEIROS SAÚDE
Av. José Faria da Rocha, 5923,
Eldorado/Contagem.
Especialidades:
Alergista, Urologia, Neurologia, Nefro-
logia.

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

HOSPITAL PROCLIN (Antigo Clinica-
re)
Atendimento somente aos finais de 
semana, sábados, domingos, feriados 
e fora do
horário comercial
(após 18h00min até às 07h30min).

Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Cen-
tro/
Betim

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

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

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 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/
Betim
(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.

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).



8

PASSATEMPO
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