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Vídeo Locadora 
Confiram lançamentos e novo regulamento
pág 3. 

Novo Sistema de Senha para consignações 
entra em operação.
pág 6

ICB realiza seminário em homenagem 
ao Dia do Servidor 
pág 7.

Atenção Associados!
A  diretoria da Assufemg alerta que o recadastramento junto à entidade é feito diretamente na sede,não admitin-
do intermediários. Qualquer pessoa que se prontifique para tal procedimento deve ser denunciada, pois este ato 
é ilegal. Fiquem atentos quanto aos oportunistas. Se  preciso, denuncie, chame a polícia. 

Nesta Edição
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 No dia 31 de outubro último, 
fomos todos às urnas. A decisão de 
eleger o 36º presidente da República 
do Brasil foi de cada um de nós. Bran-
co, preto, rico, pobre, homens e mu-
lheres.  Diante  da urna somos todos 
iguais.
 Foi um dia histórico. Não so-
mente pelo fato de termos eleito a pri-
meira presidenta do País. Foi um dia 
em que todos  pensamos grande. Ou 
pelo menos,  a maioria da população 
brasileira. A maior parte do povo bra-
sileiro pensou e votou na Democracia, 
no futuro que quer para o Brasil. 
 Com a apuração poucas horas 
depois de encerrada a votação, veio o 
resultado. Venceu o  projeto-democrá-
tico popular de desenvolvimento para 
a Nação , onde consistem as melhores 
propostas, não apenas de crescimen-
to, mas também de  desenvolvimento, 
com distribuição de renda e valoriza-
ção do trabalhador. 
 Venceu  um governo de pro-
jetos políticos consistentes, com um 
modelo de inclusão social. Venceu a 
continuidade de um projeto calcado 
por idéias rápidas e de soluções ma-

ravilhosas, como o Bolsa Família, os 
PACs, os programas de Saúde e princi-
palmente o projeto Minha Casa Minha 
Vida que deu e dará um lar digno, a 
um enorme número de famílias brasi-
leiras. O projeto Luz para Todos que 
veio tirar da escuridão também uma 
enorme parcela da população brasilei-
ra, já tão sofrida e carente distribuída 
nos recantos e sertões deste imenso 
país continental.
 Venceu a candidata Dilma  
Roussef com 55.752.529 (56,05%) 
dos votos, contra José Serra, com 
43.711.388 (43,95%), segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
 É por tudo isso que a diretoria 
da Assufemg agradece aos leitores do 
editorial  Pinga Fogo, edição 1313 e 
que tenham formado sua opinião para 
o voto nas eleições.
 Parabéns ao povo brasileiro, 
SPF e em especial um abraço nos mais 
de 50 milhões de eleitores que elege-
ram a presidenta Dilma  Roussef.
 Em 2014  iremos comemorar,  
pois o Brasil, certamente terá avança-
do na sua  construção e no seu fortale-
cimento.

Editorial

O Brasil seguirá Mudando

Márcio Flávio dos Reis
Presidente Assufemg



  De Janeiro a Outubro de  2010 a Vídeo Loca-
dora Assufemg adquiriu 166 novos títulos de filmes 
para o seu acervo de DVDs. Todos os títulos adquiridos 
foram de lançamentos, o que permite aos associados 
diferentes opções atualizadas, em diversos gêneros: 
Ação, Drama, Infantil, Documentário, Suspense, Ro-
mance, etc. O valor das locações é de apenas R$1,50 

por DVD. Já os mensalistas pagam 
apenas R$12,00 descontados em fo-
lha. Visite a Vídeo Locadora e atua-
lize-se sobre as principais novidades 
da Sétima Arte!
Horário de funcionamento: de se-
gunda à sexta feira- de 9h às 18 ho-
ras, mais informações pelo telefone: 

(31)3439-8119. Confiram abaixo as sinopses, dicas de 
lançamentos. Uma para a criançada!  

Direito de Amar - um filme de 
Tom Ford
Dilacerado pela morte trágica de seu amante, George 
Falconer (Colin Firth) mantém as aparências, ainda visto 
por outros como um homem no controle. Mais em um 
dia crucial de 1962, este professor universitário se vê no 
limite da sua vida. Ele vai descobrir os ecos do passa-
do no presente e vislumbrar versões alternativas para o 
futuro - incluindo a forte possibilidade de nenhum futu-
ro para si mesmo. Poderosamente visual e intensamen-
te pessoal. Direito de Amar explora como uma perda 
inesperada ressoa e o amor liberta, mesmo depois que 
o objeto amado vai embora . Baseado no assombrado e 
influente romance de Christopher Isherwood. 

Um Caminho de Luz – Uma força 
além da vida que traz amor e es-
perança.
Inspirado em fatos reais, Caminho de Luz é uma aven-
tura emocional em torno de Camino, uma extraordiná-
ria menina de onze anos que enfrenta ao mesmo tem-
po dois acontecimentos que são completamente novos 
para ela: se apaixonar e morrer. A menina doce que ama 
incondicionalmente sua mãe, seu pai e sua irmã mais 
velha, tem um tumor estranho e extremamente agressi-
vo, que começa a destruir sua vida e vai lhe privando, 
passo a passo e com dolorosa precisão, cada uma de 
suas ilusões. Mas Camino é uma luz brilhante capaz 
de atravessar cada uma das portas que vão se fechando 
diante dela, que pretendem inutilmente deixar na escu-
ridão o seu desejo de viver, amar e sentir-se definitiva-

mente feliz. Baseado em fatos reais.

Dream Works - Como Treinar o 
seu Dragão
Um campeão de público e crítica, Como Treinar o Seu 
Dragão vem soltando fogo, com aventura épica e mui-
tas risadas, numa encantadora e original história. Solu-
ço é um jovem viking que desafia a tradição, quando 
fica amigo de um dos mais mortais inimigos – um feroz 
dragão que ele chama de Banguela. Juntos, os imprová-
veis heróis têm que lutar contra tudo para salvar o mun-
do de ambos, neste “maravilhoso e divertido sucesso!”

Regulamento Locadora
1 - A locação de DVD só pode ser feita pelo sócio titu-
lar devidamente cadastrado.
2 – Os dependentes do sócio quando devidamente au-
torizados e ou com a carteira de depende e a senha tam-
bém podem fazer locação, quando o titular não estiver 
feito.
3 – Qualquer outro representante do sócio, só poderá 
fazer locação em nome do mesmo, munido de procu-
ração.
4 – Todos os DVDs adquiridos no prazo de 30 (trinta 
dias) deverão estar em uma relação atualizada a cada 
compra, e afixada em local visível para conhecimento 
do sócio.
5 – Devera ser criada imediatamente uma lista de espera 
ou reserva de filmes quando o mesmo estiver alocado. 
A data da reserva será o dia de devolução do mesmo.
6 – O sócio poderá levar apenas dois lançamentos por 
locação, não sendo permitida a re-locação,  
7 – A não devolução dos DVDs no prazo previsto na 
locação, gera multa de uma locação individual no valor 
de R$1,50 (um real e cinqüenta centavos) por DVD, 
direto no sistema, não podendo ser abonada pelo fun-
cionário ou diretor. Inclusive fins de semana e feriado.
8 – Toda vez que se fizer necessário será exigido à iden-
tificação do sócio para dar prosseguimento à locação.
9 – O cadastramento de usuários só se dará mediante 
apresentação da documentação comprobatória do vin-
culo com a ASSUFEMG, ou outras entidades ligada à 
mesma como as fundações apensas a UFMG.

Vídeo Locadora

Acervo renovado com Lançamentos
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Considerando as normas acima, os casos omissos 
a estas, serão de competência do presidente da 
entidade. Estas normas entraram em vigor em 
03 de novembro de 2010.  



BH MATER 
HOSPITAL E MATERNIDADE
     Sempre buscando melhor qualidade na prestação de 
serviços e  no atendimento aos associados, a diretoria 
da Assufemg “UnificAção Para Continuar Crescendo 
com Novas Ideias” firmou novos convênios. BH Mater 
– Hospital e Maternidade, Hospital do Barreiro, Centro 
Clínico Venda Nova-CCVN, Policlínica Salud e Gestos 
Fisioterapia. Esta rede hospitalar é a mais nova conve-
niada Assufemg. O Hospital e Maternidade – BH MA-
TER, localizado na região central de Belo Horizonte, 
num prédio tombado pelo Patrimônio Histórico, (anti-
ga maternidade Ernesto Gazzoli)  conta hoje  com uma 
estrutura moderna e recursos dos mais avançados para 
o tratamento materno e infantil.
“É uma rede nova, o BH Mater oferece um atendi-
mento de ponta, tanto para as gestantes como para as 
crianças”, informa o gerente de Marketing, Ely Mano-
el Machado. CTI Neonatal e Pediátrico com modernos 
equipamentos. Equipe altamente qualificada, são mais 
de 240 médicos especialistas e outros 100 profissionais 
colaborando. Infra–estrutura de qualidade, eficiência e 
excelência no trabalho para atendimento ao cliente e 
sua família. Veja, nesta edição, as principais especiali-
dades oferecidas por estes hospitais e suas localizações:

Atendimento das Especialidades
Urgência 24 horas
Pediatria, Ginecologia, Clínica Médica, CTI Pediátri-
co, CTI Neonatal.

Consultas
Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pe-
diátrica, Clínica da Dor, Clínica Médica, Fonoaudiolo-
gia, Ginecologia, Neuropediatria, Nutrição, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria e Urologia.

Relação dos Exames Realizados
Cardiotócografo, Duplex Scan, ECG (Eletrocardiofra-
ma), Endoscopia Digestiva, Fibronasolaringoscopi La-
boratório de Análise Clínica, Laboratório de Anatomia 
Patológico, Mamografia, Radiologia Clínica, Ultrasso-
nografia, Videolaringoestroboscopia

Relação de Especialidades Cirúrgicas 
realizadas no Hospital
Angiologia, Bloqueio, Cirurgia Geral, Cirurgia pediá-
trica, Cirurgia Plástica Particular, Ginecologia, Masto-
logia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino-
laringologia, Parto Particular, Proctologia e Urologia.

Horário de Atendimento 
Ambulatorial
07h às 18h – de 2ª a 6ª  de 08 às 12h – aos sábados.

Urgência - 24 horas
site: www.bhmaster.com.br. Tels: 3115-4801/3115-
4813/8966-9459 Marcação de consultas: 3115-
4821/3115-4800/3115-4810 

Hospital do Barreiro
     Com uma área total de 3.100 m2, dividido em três 
pavimentos, o Hospital do Barreiro (antigo hospital 
Santa Lúcia) está estruturado com total capacidade téc-
nica e operacional para atendimento integral aos seus 
usuários. Como diferenciais em atendimento o Hospi-
tal do Barreiro dispõe de moderno bloco cirúrgico, com 
4 salas dotadas de equipamentos  médicos e de supor-
te a vida de  última geração. Possui também unidade 
de hemodinâmica com sistema de angiografia digital, 
anexa ao centro cirúrgico oferecendo maior conforto e 
segurança aos pacientes. 
 E ainda, toda a equipe (médica, enfermagem, 
atendimento e administração) está em constante apri

moramento técnico, com o objetivo de proporcionar 
maior humanização na assistência ao usuário. 

O Hospital do Barreiro dispõe de:
▪ Capacidade para 70 leitos de internação;
▪ Sete leitos de terapia intensiva (CTI) para atendimen-
to de alta complexidade;
▪ Nove consultórios para consulta eletiva
▪ Pronto Socorro completo (com atendimento 24 horas) 
adulto e infantil, incluindo a unidade de UDT (unidade 
de dor torácica);
▪ Serviços de imagem, Laboratório de Análises Clínicas;
▪ Atendimento integral e multiprofissional de Fisiotera-
pia, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço So-
cial 

Especialidades
Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, 

Convênios Saúde

Novos Convênios Assufemg

Unidade Hemodinâmica com sistema de angiografia digital,anexa ao 
centro cirúrgico oferece maior conforto e segurança aos pacientes.

4



Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Clínica Médica, 
Coloproctologia, Ecocardiograma, Endoscopia, Fono-
audiologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obste-
trícia, Hepatologia, Neurologia, Nutrição, Ortopedia, 
Pediatria, Psicologia, Tomografia Computadorizada, 
Ultrassonografia, Urologia, Radiologia e Exames La-
boratoriais, Otorrinolaringologia.    

Policlínica Salud 
A Policlínica Salud é uma das mais completas e im-
portantes clínicas de Belo Horizonte. Há mais de 15 
anos cuidando da saúde das famílias, conta com pro-
fissionais especializados e capacitados, pronto a ofe-
recer atendimento atencioso e detalhado. Av. Amazo-
nas, 115/6º andar - Centro - BH - Tel: 3115-8600 - site: 
www.policlinicasalud.com.br 

Especialidades

Andrologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Clínica Geral Dermatologia, Duplex Scan, Ecocardio-
grama, Eletrocardiograma, Endocrinologia, Fisioterapia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
Hematologia, Holter 24h, MAPA, Mastologia, Neuroci-
rurgia, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Or-
topedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, 
Proctologia, Psiquiatria, Ultrassonografia, Urologia. 

Centro Clínico Venda Nova
O Hospital Dia Centro Clínico Venda Nova - CCVN, 
inaugurado em 2008, está sendo estruturado numa 
planta planejada para 10.000m2. É um dos maiores 
centros de especialidade médicas da região norte. Pos-
sui uma infra-estrutura ampla e modernos equipamen-
tos médicos. Conta ainda com estacionamento próprio 
e uma equipe sempre pronta para o atendimento com 
excelência e qualidade.

Especialidades
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Cardiologia, Coloproc-

tologia, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, 
Gastroenterologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
Mastologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Psiciolo-
gia, Psiquiatria, Traumatologia, Urologia, Neurologia.

Exames Complementares
Ultrassonografia de 3D e 4Ds, Mamografia de alta reso-
lução, Doopler, Duplex scan, Tomografia Computado-
rizada Helicoidal, Ecocardiograma, Raios X, Exames 
Laboratoriais, Eletrocardiograma.

Gestos Fisioterapia
Há 10 anos a Gestos Fisioterapia presta atendimento 
de Fisioterapia Aplicada. Uma equipe formada por sete 
profissionais, todos com especialidades, atende aos pa-
cientes no horário de 7h30 às 20horas. Av. Amazonas, 
115-6º andar – Centro - BH - Tel: 3115-8605

Fisioterapia Aplicada à:
Ortopedia:
Doenças Osteomusculares, Pós-Trauma, Pré-Operató-
rio Ortopédico, Pós-Cirurgias Ortopédicas, Fibromial-
gias, Desequilíbrios Posturais, Vícios Posturais, Trei-
nos Funcionais.

Respiratória:
Doenças Pulmonares ( Asma,Bronquite, DPOC, Enfi-
sema, Pneumonia)

Uroginecologia:
Pré e Pós Parto, Incontinência Urinária, Incontinência 
Fecal, Urgência Urinária, Urgência Fecal.

Neuropediatria:
Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor, Lesões 
Nervosas, Paralisia Cerebral, Paralisia do Plexo Bra-
quial Obstétrica, Síndromes  Raras (Down,Duchenne,-
Guillain-Barré), Pé Torto Congênito.

Neurologia Adultos:
Parkinson, Paralisia Facial, AVC, TRM/TCE, Polineu-
ropatias, Reabilitação Vestibular, Esclerose, Sequelas 
Neurológicas Pós-Operatórias.

Fonoaudiologia:
Distúrbio de Fala, Distúrbio de Deglutição, Distúrbio 
de Mastigação.

Terapia Ocupacional Aplicada
▪ Pediatria, Neurologia, Geriatria e Saúde Mental
▪ Reabilitação Física dos Membros Superiores
▪ Estimulação Precoce
▪ Distúrbio de Comportamento
▪ Atraso de Desenvolvimento Neuropsicomotor
▪ Disfunção Motora e Sensorial
▪ Déficit de Aprendizagem, Atenção e Concentração 

Ao público infantil está disponível um espaço lúdico em tempo 
integral. A brinquedoteca é sinônimo de  entretenimento e 

segurança aos pequenos usuários
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Brasília, 7/10/2010 – Ao receber neste mês o contra-
cheque impresso referente ao pagamento do mês de 
setembro, o servidor público – ativo, aposentado ou 
pensionista – que recebe pelo SIAPE deve atentar a um 
novo campo, na parte inferior. 
Nele consta a “Senha para consignações”, que será uti-
lizada daqui por diante para operações de consignação, 
aquelas com desconto em folha.
A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento (SRH/MP) colocou a nova sistemática 
em operação esta semana, ainda de forma gradativa.
Ela permitirá maior segurança nesse tipo de operação, 
que só será realizada mediante a permissão do servidor, 
pela digitação da senha individual no sistema. 
Assim o servidor terá efetivo controle sobre os descon-
tos efetuados no contracheque. Além disso, será possí-
vel consultar on-line a margem consignável, ou seja, o 
valor disponível para operações de consignação. 

DESBLOQUEIO
A mensagem com a senha para consignações impressa 
a partir do contracheque de setembro/2010 valerá para 

aquele mês. A cada mês será impressa uma nova senha. 
Até que o servidor receba seu novo contracheque, a se-
nha anterior ficará mantida no sistema SIAPEnet.
Para usar a senha fornecida no contracheque impres-
so é necessário seu desbloqueio. Para tanto, o servidor 
deve ligar para a Central de Serviços do Serpro, pelo 
telefone 0800 978 2328, onde será solicitado a fornecer 
dados pessoais que comprovem sua identificação.

O servidor deverá ter em mãos seu contracheque, pois 
a senha corresponde a um determinado mês de paga-
mento.

ALTERNATIVAS
Caso não tenha o contracheque em mãos, a senha indi-
vidual poderá ser obtida, ainda, de outras duas maneiras:
1. Solicitação pelo Portal Siapenet, acessando com se-
nha própria o módulo Servidor ou o módulo Pensionis-
ta, e depois clicando em Consignações; nesse caso, a 
senha para operações de consignação será enviada ao 
servidor ou pensionista pelo e-mail previamente cadas-
trado no sistema Siape. 
2. Pela Central de Serviços do Serpro, utilizando o 
mesmo número disponibilizado para desbloqueio, o te-
lefone 0800 978 2328. Essa facilidade permite que o 
servidor faça a solicitação de geração de uma nova se-
nha para consignações que será enviada pelo seu e-mail 
cadastrado no sistema SIAPE.
A SRH/MP alerta que a guarda e utilização da senha 
pessoal para consignações é de responsabilidade de 
cada servidor ou pensionista. O uso da senha representa 
para a folha de pagamento a autorização para o proces-
samento do desconto em seu contracheque.

ADESÃO GRADATIVA
A implantação da nova sistemática ocorrerá de forma 
gradativa, a partir da adesão de cada consignatária na 
modalidade on-line no sistema.
Para fazer a adesão à nova sistemática as consignatárias 
deverão observar requisitos de segurança, dentre eles 
adotar conexão através de “link dedicado” (linha priva-
tiva de transmissão de dados), ou obter um certificado 
digital, necessário para as operações pela Internet.
Com a nova sistemática será possível identificar cada 
consignatária (link dedicado ou certificado digital) e 
seus operadores (login e senha), assim como garantir 
a autorização de cada servidor (senha individual) nas 
operações de desconto consignado em folha.

SENHA PARA CONSIGNAÇÕES 
ENTRA EM OPERAÇÃO
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 O Portal Brasil divulgou dia 7 de outubro informe da Secretaria de Recursos Humanos(SRH) do 
Ministério do Planejamento de que os servidores terão um novo sistema de senha para operações de crédi-
to consignado na folha de pagamento.



ICB presta homenagem ao Servidor pelo seu dia
 O Instituto de Ciências Biológicas – ICB reali-
zou palestras, dentro das comemorações do  Dia do Ser-
vidor  no Anfiteatro 1, no dia 28 de outubro. A abertura 
da sessão pelo diretor do ICB, prof. Tomaz Aroldo da 
Mota  Santos foi seguida de palestras sobre o “SIASS 
- O Que é?”, proferida pelo pró-reitor de Recursos Hu-
manos da UFMG, prof. Lucas José Bretas dos Santos e 
“SIASS – Consequências  para os servidores da UFMG, 
palestra dada pela enfermeira do SAST-UFMG, Regina 
M. Campolina Barbosa. 
 O evento contou com cerca de 70 participantes.
Presentes, entre outras autoridades, a  vice-diretora do 
ICB – Profa. Janetti Nogueira de Francischi; a coorde-
nadora do SIASS, Profª. Matilde Cota Cury; o presiden-
te da Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg, 
Márcio Flávio dos Reis; o diretor  adjunto de Imprensa e 
Divulgação da Assufemg, Charles de Almeida Costa; o 
diretor adjunto Administrativo da Assufemg, Luiz Geral-
do de Oliveira  que na  oportunidade recebeu agradeci-
mentos como servidor  – parceiro do ICB, pela gentileza 
de oferecer uma caneca aos servidores do Instituto, como 
parte da campanha a ser iniciada, visando a redução do 
uso de material plástico.

Debates
 A Unidade SIASS UFMG foi inaugurada em 
junho de 2010 com a missão de permitir a padroni-
zação dos procedimentos legais, o uso compartilhado 
dos recursos humanos, financeiros e materiais, a gestão 
das informações sobre saúde e a promoção de ações de 
atenção à saúde do servidor. Durante o seminário algu-
mas questões foram levantadas. Segundo o presidente 
da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis  hoje, não se tem 
uma estatística do número real de acidentes de trabalho 
na UFMG e qual o grau de classificação destes aciden-
tes, se pequenos, médios ou grandes. E questiona: como 
fica a questão da prevenção de acidentes de trabalho?  
 O presidente cita a Lei 3.214 de 1976 que exige 
que todo órgão que tenha mais de 50 trabalhadores com 
grau de risco IV, que no caso da Universidade tem várias 
especificidades nas áreas de risco como química, física, 
biológica, obras e manutenção. É exigido por Lei que 
ela mantenha um serviço especializado em Engenharia 
e Medicina do Trabalho, no entanto, o SIASS  não está 
voltado para uma questão de Medicina do Trabalho e 
sim de saúde do trabalhador, a cotidiana. Com isso, as 
áreas de contaminação com riscos biológicos, químicos, 
causas de acidentes do trabalho, estão desprotegidas.
 Hoje o SEST Serviço de Engenharia do Traba-
lho não age, não se aprofunda no campo da prevenção. 
A partir de 1996 direcionou seus profissionais apenas 
para a área de avaliação, insalubridade e periculosi-
dade, enquanto a perícia e manuseio dos agentes peri-

culosos de saúde deixando de lado, a real importância 
do fato que seria avaliar as áreas, detectar os graus de 
riscos ambiental  e ocupacional e buscar soluções pal-
páveis e reais em busca de pelo menos minimizar os 
riscos. 
 A área de combate ao incêndio criada em 1976 
com um prolongamento de instalação de extintores hi-
drantes, treinamento específico para os trabalhadores 
da UFMG através do SEST, foi abandonada a partir da 
década de 90, tendo sido este trabalho direcionado para 
o Departamento de Equipes Especiais que cuida apenas 
dos serviços de recargas técnicas.
 O SIASS traz no seu bojo a assistência à saúde 
do trabalhador, mas não indica no seu projeto uma real 
pesquisa ou levantamento de áreas da Medicina do Tra-
balho que levam o trabalhador às doenças profissionais, 
acopladas às doenças cotidianas. Assim, o presidente 
da Assufemg enxerga que é preciso encarar com serie-
dade também a área de Medicina, Engenharia e Segu-
rança do Trabalho, nos moldes da Portaria 3.214 e suas 
32 normas regulamentadoras. 
 Diante de tema de tamanha importância a As-
sufemg parabeniza a direção do ICB pela iniciativa 
e manifesta o seu orgulho de participar deste evento 
que tem como meta a discussão sobre a qualidade de 
vida dos trabalhadores com base na implementação do 
SIASS. Um tema polêmico de pouco conhecimento da 
categoria no que diz respeito principalmente a questão 
de Medicina, Engenharia e Segurança do Trabalho. 

Sobre o SAST
 A partir de 1994, a UFMG iniciou movimento 
interno de reformulação da atenção dada à Saúde do 
seu Trabalhador. Em direção da construção de um setor 
que agregasse as atividades de Medicina do Trabalho, 
Assistência Médica, Perícia Médica, Fisioterapia, Tera-
pia Ocupacional, Enfermagem e Engenharia de Segu-
rança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, a Unidade 
de Saúde Ocupacional – USO foi montada no Hospital 
das Clínicas em 1997.
 Dois anos mais tarde, outro importante passo 
foi dado quando a UFMG instituiu através da Portaria 
Nº 01043 de 23 de Abril de 1999, o Serviço de Atenção 
à Saúde do Trabalhador – SAST, subordinado à Pro-
-Reitoria de Recursos Humanos.
 Em Agosto de 2008, o Coordenador de Segu-
ridade Social da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento apresentou as diretrizes 
básicas do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 
do Servidor – SIASS na cidade de Belo Horizonte-MG.
 A idéia central era estabelecer uma proposta 
que contemplasse a saúde do servidor numa perspecti-
va de 
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N e g o c i n h o $
Pós-graduação à distância - Faculdades 

Integradas Jacarepaguá (FIJ)
Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.
br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNE-
CES 71/2005-Portaria MEC 1617/05 Fones: (31) 3337-
2410/3291- 4034. Próxima turma 06 de novembro de 
2010!

Oliveira e Abreu - Advocacia e  
Consultoria Jurídica

Atuamos na área Cível, Trabalhista, Direito de Família, 
Separação e Divórcio, Inventário, Pensão Alimentícia. 
Rua dos Otoni, nº 22, sala 304 - Santa Efigênia - BH 
(Quase esquina com Avenida do Contorno) 
Tels: (31) 2551-1460/8624-9149.
Email: oliveira.abreu.adv@hotmail.com

Feira de Artesanato e Alimentação
Funcionamento aos sábados de 9h às 17h.
Local:  Praça Pe Dino Barbiero entre a igrejinha de São 
Francisco e o Parque Guanabara na orla da Lagoa da 
Pampulha. 33 Barracas de Artesanato – 9 Barracas de 
Alimentação e Bebidas. Artes Plásticas e Arte em Cerâ-
mica. Carrinhos e Cama Elástica para crianças. Música 
ambiente, eventos culturais. Mesinhas e cadeiras para 
seu conforto. A apresentação deste recorte vale um 
desconto de 10% não cumulativo em qualquer barraca

Distribuidora Nascente BH
Cerveja, Refrigerante, Carvão. Água Mineral: Ingá e 
Igarapé (gf. 20 litros - líquido) R$8,00, Santa Elizabe-
th (500ml c/24) R$12,00. Tel: (31) 3437-7683/9766-
9089.

20 de Novembro-Dia Nacional da Consciência Negra: mo-
mento de reflexão e combate ao preconceito e à discriminação

     No dia 20 de novembro é 
comemorado o Dia da Consci-
ência Negra (Lei 10.639, de 9 
de janeiro de 2003). A escolha 
de 20 de novembro se deve 
a Zumbi, líder do Quilombo 
dos Palmares, assassinado em 
1695. A homenagem a Zumbi 
é mais do que justa, pois este 
personagem histórico repre-
sentou a luta do negro contra 
a escravidão, no período do 
Brasil Colonial. Zumbi mor-
reu em combate, defendendo 
seu povo e sua comunidade.
     A data serve como um mo-
mento de conscientização e reflexão sobre a importância 
do povo africano na formação cultural nacional;a respei-

to da inserção do negro na socieda-
de brasileira, assim como para se 
debater formas  de reduzir o racis-
mo e a discriminação.
      O Dia da Consciência Negra 
deve ser o dia nacional de todos os 
brasileiros e brasileiras  que lutam 
por uma sociedade de fato demo-
crática, igualitária, unindo toda a 
classe trabalhadora num projeto de 
nação que contemple a diversidade 
do processo histórico. É preciso en-
tender que a desigualdade no Brasil 
tem cor, nome e história. E que esse 
não é um problema dos negros  no 
Brasil, mas sim do Brasil, que é for-

mado por negros, brancos e outras diversas raças.
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construção coletiva envolvendo os serviços de saúde 
dos órgãos da Administração Pública Federal.
Foi então constituído um Grupo de Trabalho no esta-
do de Minas Gerais (GT-MG) com representantes de 
vários órgãos para implantar unidades do SIASS na ci-
dade de Belo Horizonte. O GT MG foi oficializado e 
divulgado no canal SRH em setembro de 2009.
 Considerando a potencialidade e a capacidade 
instalada do Serviço de Atenção à Saúde do Trabalha-
dor – SAST UFMG, o GT-MG indicou o SAST como 
sede da primeira unidade do SIASS na capital mineira.
 Pela distribuição geográfica das unidades da 

UFMG, as atividades do SAST são realizadas em dois 
núcleos:
• Núcleo Saúde, situado na Alameda Álvaro Celso nº 
175, 7º andar cujo horário de funcionamento é das 7:00 
às 18:00 horas; 
• Núcleo Pampulha, situado na Av. Antônio Carlos, 
6627 – Pampulha – Unidade Administrativa II, cujo 
horário de funcionamento é das 7:00 às 21:00 horas. 
Competências: O SAST agrega atividades de perícia 
em saúde, vigilância aos ambientes e processos de tra-
balho e promoção da saúde, fundamentadas na política 
de atenção à saúde do servidor público federal.


