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EDITORIAL

DE OLHO NAS ELEIÇÕES

“Não somos nem melhores nem piores. Somos iguais. Melhor é a nossa causa.” Thiago de Mello
Os servidores técnicoadministrativos em educação da
base do SINDIFES irão às urnas
nos próximos dias 20 e 21/05 para
eleger a nova Diretoria Executiva
da entidade. Duas chapas concorrem à direção do Sindicato para o
triênio 2014-2017: a Chapa 1, “Resistir é Preciso”, que representa a
situação, uma vez que é composta
basicamente dos atuais diretores; e
a Chapa 2, “Um Outro Sindicato é
Possível”, que representa a oposição, apresentando uma plataforma
de renovação da entidade.
Um fato lamentável – e intolerável – marcará esta eleição. Um
dos componentes da Chapa 2 teve o
seu nome falsificado na ficha inicial
de inscrição da Chapa 1. Este episódio, que macula o processo eleitoral
na sua origem, não foi em nenhum
momento questionado pela Comissão Eleitoral, que deu sequência aos
procedimentos relativos à eleição,
como se isto não fosse um fato extremamente grave. Mesmo o candidato
tendo apresentado uma declaração,
com assinatura reconhecida em cartório (Boletim de Ocorrência - B.O
na DEIF - Delegacia Especial de
Investigação, Falsificação e Sonegação Fiscal da Administração Pú-

blica), informando que jamais havia
feito opção pelo registro na Chapa
1, o que por si só já comprovaria a
fraude, a Comissão tratou o assunto
como uma questão banal e nada fez.
Os próprios componentes
da Chapa 1, na Assembleia Estatutária do Sindicato realizada no dia
30/04 (data mudada do dia 24/04
para 30/04 em total afronto ao regimento eleitoral), não negaram
a falsificação da assinatura, que é
um ato criminoso, praticado por
alguém com interesse deliberado e
premeditado em obter uma vantagem indevida; muito pelo contrário, tentaram relativizar a situação,
imputando à vítima a responsabilidade pela falsificação de sua assinatura, em uma total e absoluta
inversão de valores. Inclusive, com
esta atitude, ganharam aplausos da
plateia que, mesmo sem ter a exata dimensão do fato, acabou sendo
cúmplice de um ato criminoso por
manipulação e direcionamento da
coordenação da mesa que, diga-se
de passagem, tem interesse direto
no pleito, por ser uma das candidatas da Chapa 1 e, nesta situação, não deveria jamais dirigir esta
Assembleia, cuja condução seria
clara e obviamente de responsabi-

lidade da Comissão Eleitoral. Esta
Comissão, entretanto, se limitou a
aplaudir as intervenções da chapa
da situação mostrando, de forma
inequívoca, a sua tendenciosidade
no processo.
Todos estes fatos que evocam certa permissividade e tolerância no trato com a política sindical
e também com o serviço público
não podem encontrar amparo nos
servidores da base do Sindicato.
A ASSUFEMG, que é a origem do movimento sindical no interior da UFMG, responsável direta
pela construção da FASUBRA e do
próprio SINDIFES não pode ficar
alheia a este tipo de situação. Neste
sentido, este editorial tem a intenção de esclarecer os fatos e chamar
à categoria a uma profunda reflexão sobre os valores e princípios
que julgamos serem necessários
e indispensáveis na nossa relação
com a Universidade, na nossa relação com política sindical e na nossa relação com nós mesmos. Valores e princípios que são conquistas
históricas da nossa categoria, mas
que precisam ser cotidianamente
lembrados e renovados.

Final do Torneio de Futebol de Campo será domingo (18/05)
O jogo será entre as equipes HCL e Horto, no campo da FAE de 9 às 13 horas. Prestigiem!

Torneio de Futebol de Campo
XXIX Rosas de Abril

Numa disputa com o Campus Pampulha, o Campus Saúde sagrou-se campeão do Encontro Máster de
Futebol de Campo Rosas de Abril 2012, pelo critério de saldo de gols.

A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg agradece desde já, a todos
que apoiaram mais este evento esportivo. O Torneio de Futebol de Campo realizado durante o mês de abril, faz parte do XXIX Rosas de Abril.
O primeiro jogo teve como placar Hospital das Clínicas (HC) 4X2
Horto (áreas verdes). A segunda disputa ficou: DGA (Horto) 3X2 Transporte
(UFMG). A semifinal teve o seguinte placar: Hospital das Clínicas (HC) 5X2
Transporte (UFMG) definindo assim a disputa final entre as equipes do Hospital das Clínicas e Horto. A final será disputada no dia 18/05 (domingo) de 9 às
13h, no campo da FAE.

Novos Associados

Sejam Bem - Vindos!

☺Carlos Wellington Martins
☺Mariza de Jesus Costa
☺Solange Bastos de Azevedo
☺Tânia Lourdes de Vieira

☺Anayansi Correa Brenes
☺ Wanessa Conceição de Oliveira
☺ Lúcia Torres Vaz de Mello

Desligamentos

“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas associados, que se
desligaram da Assufemg em abril de 2014, por motivo de óbito.

† Marcelo Matos Santoro
† Conceição dos Santos
† Maria Caetano Coelho

† Osmário Dellaretti Filho
† Maria Ignez Ferolla

Campanha de Filiação 2014!
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios.
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Entrevista

Ginecologia no Posto Médico Assufemg

O Posto Médico da Assufemg oferece atendimento gratuito aos associados e aos membros da comunidade
(nesse caso, mediante pagamento), através de horários previamente agendados (consultas eletivas) pelo telefone: 3439-8116 (recepção), de 08 às 18 horas, nas seguintes especialidades: Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Cardiologia, Oftalmologia, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia. O
Posto não atende a emergências, somente a consultas eletivas. Confira abaixo, entrevista com a ginecologista
Dra Cristina R. Belivaqua Bassetti, que atende atualmente, no Posto Médico Assufemg.
Doutora
Cristina R. Bevilaqua Bassetti é
formada pela Escola de Medicina da Santa Casa
de Misericórdia, em Vitória, ES
(EMESCAM) e especialista em
ginecologia e obstetrícia.
2) Descreva a Ginecologia.
Basicamente o ginecologista é o médico da mulher. É difícil
separar a ginecologia da obstetrícia. O ginecologista é quem ajuda
a mulher a prevenir e tratar doenças
do sistema reprodutor feminino.
Atua também no planejamento familiar e esclarecimento de dúvidas.
3) A partir de qual idade deve-se
consultar o Ginecologista?
Não existe idade específica
para procurar um ginecologista. Depende da necessidade da mulher.
4) É necessário ter a indicação
médica?
Existem algumas situações em que se deve procurar um
ginecologista, mas devo dizer que
as mulheres devem procurar um
médico que possa responder suas
dúvidas e as ajudem a prevenir os
problemas ginecológicos, não só
para tratá-los.
5) Quais são os principais problemas ginecológicos?
Durante a vida, as mulheres passam por mudanças, como
a puberdade, as gestações, a menopausa, o envelhecimento... Não
cito isso como problemas, mas
como alterações normais e difíceis
de se encarar sem orientações. O

ginecologista lida bem com essas
alterações e identifica o que é patológico (doença) do que é fisiológico (alterações normais).
6) Como prevení-los?
O esclarecimento e o conhecimento do próprio corpo é de
suma importância para prevenir os
problemas ginecológicos.
7) Fale sobre os métodos contraceptivos (vantagens e desvantagens).
Existem vários métodos
contraceptivos, sendo que a pílula é
o mais frequente. A vida da mulher
deu um salto a partir do momento da descoberta da pílula. Com a
possibilidade do planejamento de
seus filhos a mulher pode entrar no
mercado de trabalho com sucesso. Para se decidir qual o método
mais adequado para planejamento
familiar, o casal deve procurar um
especialista e decidir junto o mais
adequado.
8) Fale sobre a vacina contra o
HPV e sua importância.
O HPV é considerado o
principal responsável pelo câncer
do colo. Por isso é de suma importância a vacinação, que está disponível na rede SUS a partir deste ano.
Nossas meninas terão uma proteção maior contra o câncer de colo
e também contra as verrugas vulvares. A vacinação na rede SUS está
com uma faixa etária pequena, mas
existem trabalhos sugerido a vacina
em várias faixas etárias. Sugiro que
as mulheres discutam esse assunto
com seus ginecologista e analisem
se vale a pena se vacinarem.

Métodos anticoncepcionais
Seja para evitar uma gravidez
não programada ou para se
prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, os métodos
anticonceptivos devem fazer
parte da vida dos brasileiros. O
Ministério da Saúde disponibiliza
gratuitamente à população oito
tipos de métodos contraceptivos.
São eles: preservativos feminino
e masculinos (camisinha), pílula
oral, minipílula, injetável mensal,
injetável trimestral, dispositivo
intrauterino (DIU), pílula anticoncepcional de emergência
(mais conhecida como pílula do
dia seguinte), diafragma e anéis
medidores.
É possível retirar gratuitamente
nos postos de saúde o método
anticoncepcional mais adequado
às suas necessidades. Por meio
do programa Farmácia Popular,
o governo também oferece estes
medicamentos a baixo custo (o
desconto chega a 90%, valor esse
que é subsidiado pelo governo federal) – com exceção da pílula de
emergência, do DIU e do diafragma. Antes de retirar o contraceptivo, marque uma consulta com
um ginecologista que irá indicar
o método mais adequado.
Importante reforçar que o uso de
todos os métodos anticonceptivos
deve ser combinado com o de camisinha (masculina ou feminina).
Desta forma, mulheres e homens
evitam contrair doenças sexualmente transmissíveis.
Saiba mais no site http://www.
brasil.gov.br/saude/2011/09/
metodos-anticoncepcionais
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Dicas Locadora Assufemg

Frozen
Uma Aventura Congelante
Walt Disney Animations Studios apresenta um toque gelado em uma das histórias mais bem humoradas e reconfortantes já contadas. "A melhor animação
da Disney desde O Rei Leão" (William
Bibbiani, Crave Online) vai derreter
seu coração . A destemida e otimista Anna sai em uma
jornada épica, ao lado de Kristoff e sua leal rena Sven,
para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes congelantes
aprisionaram o reino de Arendelle em um inverno eterno.
Encontrando condições de Everest, trolls místicos e um
hilário boneco de neve chamado Olaf, Annaa e Kristoff
enfrentam obstáculos em uma corrida para salvar o reino.
Frozen - uma aventura congelante apresenta animação
maravilhosa, personagens memoráveis e músicas inesquecíveis. É diversão deslumbrante para toda a família!

O Lobo de Wall
Street
Martin Scorsese dirige o
filme baseado na história
real de Jordan Belfort
(Leonardo Di Caprio)
um corretor de títulos da
bolsa norte-americana.
Durante o dia ele ganhava milhões de
dólares por minuto, e gastava tudo com
sexo, drogas e viagens internacionais. Dinheiro, poder, mulheres e drogas nunca
eram suficientes, porém, suas artimanhas
e a vida corrupta levaram-no para a prisão
por fraudar investidores num esquema que
envolveu pessoas de praticamente todo o
sistema bancário norte-americano.

Novo Convênio - Mary Kay

Mary Kay Ash foi uma mulher original. Como uma empreendedora e filantropa, ela começou
seu negócio a partir de uma pequena loja em Dallas, Texas, com
cinco produtos e um grande sonho.
Um sonho que inspirou milhares de
mulheres a transformarem suas vidas - porque Uma Mulher Pode.
Uma Mulher pode transformar sua vida...Tornar-se seu sucesso mais bonito...Tocar outras vidas.

Hoje, com mais de 2, 4
milhões de Consultoras de Beleza
Independente, a Mary Kay oferece
mais de 200 produtos de alta qualidade em mais de 35 países ao re-

dor do mundo. Com o passar dos
anos, uma constante permaneceu:
inovação. Por 50 anos, a Mary Kay
tem liderado o caminho dando às
mulheres o que elas desejam: avançados cuidados com a pele que entregam resultados; maquiagens modernas que seguem as tendências e
fórmulas avançadas; e fragrâncias
refrescantes e inesquecíveis.
Acreditando no poder e importância da responsabilidade social, a Mary Kay tem liderado o caminho mostrando que a beleza pode
enriquecer a vida das mulheres.

Vantagens
Todo associado Assufemg

Agora é a Hora!

Através de convênio educacional firmado com
a Unicesumar, a Assufemg oferece aos Associados e
dependentes, a oportunidade de realizarem cursos de
Educação a Distância - EAD. Desconto de 60% na
matrícula e de 20% a partir da segunda mensalidade. Inscrições até o dia 19 de maio 2014. Informações pelos telefones: (31) 3063-9689/3063-3211.

Vantagens da EAD - Unicesumar
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tem direito às aulas de beleza Mary
Kay, com atendimento em domicílio, podendo convidar até 5 pessoas
para participar. Os descontos serão
negociados em função do volume de
compra e fidelidade do associado. A
cada compra no valor de R$50,00
(Cinquenta reais) o associado ganha 01 ponto fidelidade. Ao juntar
10 pontos o associado ganha um
produto no valor de R$50,00 (Cinquenta reais). O pagamento pode
ser realizado em dinheiro, cartões
de débito ou crédito.
Clarissa Growoski Féder
Consultora Mary Kay
(031) 9515-8907 (Vivo)/(31) 33759952 - clari.marykay@gmail.com

. Cursos autorizados e/ou reconhecidos pelo MEC
. 21 cursos de Graduação com duração de 2 a 4 anos.
. 21 cursos de Pós - Graduação
. Horários flexíveis
. Material didático incluso
. Sem taxa de inscrição/matrícula
Unidade Belo Horizonte - Unicesumar
Rua Areado, 230 - Carlos Prates.

