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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
BH. COM BASE TERRITORIAL EM CAETÉ, SABARÁ
E VESPASIANO

TÁ CHEGANDO!

A TRADICIONAL FESTA
DO SINDEESS!

GARANTA SEU CONVITE!

FGTS
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TRABALHADORES PARA AÇÃO
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TUDO PRONTO PARA OS GRANDES
CLÁSSICOS DA CATEGORIA
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RUSGAS DENTRO DO GOVERNO MOSTRA QUE ELES PODEM SER
VENCIDOS! É PRECISO PREPARAR A LUTA!
Nos últimos dias, todos os
noticiários têm mostrado um novo
capítulo das rusgas do partido do
Bolsonaro, o PSL: são acusações mútuas,
xingamentos e ameaças de um mostrar
os ‘podres’ dos outros. Tudo teve início
por conta do esquema conhecido como
‘laranjal’, falsas candidaturas utilizadas
para receber mais dinheiro público nas
eleições. O pivô de todo esse problema foi
o hoje ministro Marcelo Alvaro Antônio.
Entretanto, mesmo com essa
crise toda, o ministro que claramente
tem responsabilidade sobre isso,
continua lá. E o governo mais uma vez
protagoniza uma crise interna tendo
de um lado Bolsonaro e seus filhos.
A verdade é que nenhum dos
dois lados estão brigando em defesa
do povo e dos trabalhadores, nisso

eles tem acordo. Todos estão à favor
de colocar o povo para trabalhar
até morrer, de leis trabalhistas que
piorem ainda mais a nossa vida e não
estão nem aí para o meio ambiente.
Eles brigam para ver quem vai
ter mais privilégios ou para abafar seus
esquemas de corrupção. Do mesmo
jeito que utilizam da justiça para livrar
a cara de uns e pegar seus adversários
(como mostram os áudios da Vaza Jato
e a operação-abafa do caso Queiroz),
também sempre a acionam contra
os trabalhadores e o povo pobre.
Com tudo isso, fica cada vez
mais claro que não existem mocinhos
nessa história e que Bolsonaro queria
mesmo era implantar uma ditadura pra
ser tudo do jeito dele. Como ainda não
pode, busca atacar cada meio que os

trabalhadores têm para se defenderem,
como os sindicatos ou organizações
populares, como quilombolas e
indígenas.
Apesar de tudo isso, o povo ainda
resiste. Petroleiros estão preparando
uma grande greve contra a entrega
da Petrobrás, o mesmo acontece no
Correio.
Como apontou o 4º Congresso
da CSP-Conlutas, o caminho é a unidade
para lutar e ação direta contra o governo
e seu projeto. Para isso é preciso que as
grandes centrais, como a CUT, UGT e
Força Sindical e seus sindicatos filiados
larguem mão de negociar com o governo
ou por dentro de gabinetes e esperar as
eleições. Só a luta pode defender nossos
empregos e direitos, o meio ambiente e
o patrimônio do povo!

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

GOVERNO E PATRÕES QUEREM SINDICATOS MAIS FRACOS PARA
RETIRAR MAIS E MAIS DIREITOS! TEMOS QUE DIZER NÃO!

Desde que assumiu, Bolsonaro não fez mais que atacar
os direitos dos trabalhadores. E sempre repetindo a mentira
de que "o trabalhador precisa decidir entre
direitos e empregos.
No entanto, só os patrões que
estão felizes com as medidas do governo:
as alterações nas leis trabalhistas têm
desobrigado cada vez mais os patrões a
pagar direitos. Enquanto isso, o desemprego
e a precarização só cresce.
Para fazer isso, ele tem tentado cada
vez mais atacar e controlar os sindicatos:
dificultou a contribuição voluntária de
trabalhadores, e agora estuda formar novos
sindicatos e um conselho nacional onde os
patrões (e sindicatos pelegos) vão poder decidir sobre o rumo
dos sindicatos do país.
Com essa medida, Bolsonaro quer atacar a parcela

(infelizmente minoritária) de sindicatos combativos do país:
os que têm independência dos patrões, são democráticos e
lutam. Ele se apóia na raiva que as pessoas
têm dos sindicatos pelegos justamente para
fortalecer os pelegos e destruir os de luta,
como o SINDEESS.
Por isso, é cada vez mais importante ter
um sindicato forte e uma categoria cada vez
mais participativa e lutadora. Só assim vai ser
possível dar um chega pra lá no governo e nos
patrões e defender os empregos e direitos!
Nosso sindicato busca garantir, além
disso tudo, inúmeros benefícios para os
trabalhadores. Mas o principal é a luta
contra os patrões e para isso precisamos de
cada trabalhador e trabalhadora sindicalizado!
E por isso fazemos esse chamado: Sindicalize-se e
venha fortalecer a luta!

Programação das visitas aos hospitais

Para sindicalização ou troca de vouchers pelo convite oficial da Festa de Final de Ano, estaremos nas seguintes datas
abaixo relacionadas:

DIAS 28/10 a 01/11
HOSPITAL MADRE TERESA
HOSPITAL SOFIA FELDMAN
OCTAVIANO NEVES
HOSPITAL SÃO FRANCISCO
(Santa Lúcia e Concórdia)

DIAS 04 a 08/11
SANTA CASA BH
HOSPITAL EVANGELICO
HOSPITAL LUXEMBURGO
HOSPITAL METROPOLITANO
HOSPITAL SÃO CAMILO

DIAS 18 a 22/11
HOSPITAL UNIMED
MATER DEI
(Contorno e Santo Agostinho)

PAULO DE TARSO
HOSPITAL DA BALEIA

DIAS 11 a 15/11
SOCOR
HOSPITAL BELO HORIZONTE
HOSPITAL VERA CRUZ
LIFE CENTER
HOSPITAL SÃO JOSÉ

UMA ANDORINHA SÓ
NÃO FAZ VERÃO!
FILIE-SE AO SINDEESS
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ALÉM DE PUBLICAR NO JORNAL, ENCAMINHAMOS TODAS AS DENÚNCIAS AO JURÍDICO E BUSCAMOS
ORGANIZAR NOS LOCAIS A RESISTENCIA AOS DESMANDOS DAS CHEFIAS.
HOSPITAL SOFIA FELDMAN
Trabalhadores da lavanderia sofrem assédio moral por
parte da coordenação que as acusa de não fornecer as
roupas aos pacientes quando é solicitado, enquanto o
problema é que o fluxo de roupa dos pacientes é pequeno
e não comporta a demanda. Nós trabalhadoras,
fornecemos sempre o que está disponível, mas temos
sofrido advertências moral e verbal mesmo assim.
No setor de limpeza e enfermagem têm distribuído
advertências por qualquer motivo.
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
O supervisor do ambulatório de especialidades
assedia moralmente seus funcionários gritando,
sobrecarregando e inclusive fazendo desvio de função,
joga o serviço dele na acadêmica e fica ouvindo
musicas no celular.
HOSPITAL BELO HORIZONTE
Funcionários estão sendo discriminados, enquanto
as chefias entram pela porta principal, os outros colaboradores são obrigados a passar no portão junto
com o caminhão de lixo.

HOSPITAL LUXEMBURGO - ENDOSCOPIA
A supervisora do setor de endoscopia trata os
colabores de forma grosseira e sem educação,
ameaçando-os com justa causa e advertência. O
espaço de descanso é barulhento, por estar próximo
a entrada de caminhões e ambulâncias, além das
poltronas estarem quebradas e desconfortáveis e sem
ventilador para refrescar o local. E para piorar tudo, os
atrasos nos salários têm sido cada vez mais comuns.
HOSPITAL LUXEMBURGO - CME
Devido à sobrecarga absurda, trabalhadores estão
adoecendo,o número de atestados tem aumentado
muito. Além disso, o ar condicionado está estragado
obrigando todos a trabalhar em calor extremo.
HOSPITAL LUXEMBURGO - AMBULATÓRIO
CONVÊNIO
Supervisoras do setor de convênio e administrativo
se juntam para assediar moralmente as
técnicas de enfermagem e secretárias do setor,
agindo com grosseria e fazendo insinuações.

MATER DEI CONTORNO - FARMÁCIA
A nova chefia está sobrecarregando uns trabalhadores.
Não bastasse isso, privilegia alguns trabalhadores
dando menos trabalho para eles.

HOSPITAL SANTA CASA BH - FARMÁCIA
Colaboradores do setor das farmácias plantão
noturno sofrem pressão devido a sobrecarga
de trabalho o setor, pois o setor vem sofrendo
com a redução do quadro de funcionários.

MATER DEI CONTORNO - SETOR ENFERMAGEM
Na falta da gestora do setor a sua especializanda
não tem respeito e educação, grita e tenta coagir os
trabalhadores.

HOSPITAL PAULO DE TARSO
Abuso de poder pela supervisora . Trabalhadores estão
trabalhando a base da pressão,o que aumenta o risco e
as chances de erros.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO SANTA LÚCIA ENFERMARIA
Supervisora trata mau os técnicos de enfermagem
como se a mesma pagasse o salário deles, questiona
os atestados médicos dos técnicos e faz pressão nos
trabalhadores dizendo que ela que é a supervisora
ou falando que emprego está difícil, como forma
de pressão psicológica. É consenso entre os
trabalhadores que essa enfermeira é grosseira e
sem educação.
HOSPITAL SÃO FRANCISCO - CONCÓRDIA
Os trabalhadores da farmácia do bloco
geral e da enfermagem vem sofrendo
com
perseguição
da
coordenação.
HOSPITAL SÃO CAMILO - CME E BLOCO CIRÚRGICO
Trabalhadores reclamam da pressão psicológica que
vem sofrendo da supervisão nos setores do CME e
Centro cirúrgico.
HOSPITAL LIFECENTER - FARMÁCIA
Colaboradores do setor das farmácias plantão noturno
sofrem pressão devido a sobrecarga de trabalho o setor,
pois o setor vem sofrendo com a redução do quadro de
funcionários.
.

FGTS

SINDICATO CONVOCA CADASTRAMENTO DE TODOS OS
TRABALHADORES PARA ENTRAR COM AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS!
São inúmeras as denuncias relativas à ausência de recolhimento do
FGTS por parte de diversos hospitais, clínicas e demais estabelecimentos
de saúde situados na base de representação do SINDEESS.
Por isso, estamos convocando todos os trabalhadores e
trabalhadoras representados por esta entidade sindical, sócios e não
sócios, a comparecerem na sede do sindicato .
O sindicato vai realizar um cadastramento prévio e elaborar uma
listagem de substituídos para entrar com ação judicial de cobrança do
FGTS junto às empresas devedoras.

ATENÇÃO TRABALHADORES:
SOCOR, BALEIA, SANTA CASA BH, SOFIA
FELDMAN, SÃO FRANCISCO E BELO HORIZONTE!
Devido à decisão do STF sobre o pagamento de correção monetária sobre o saldo de contas do FGTS em função de perdas inflacionárias ocorridas na vigência do Plano Collor 2, em 1991, convocamos todos que estão com
atraso desde 1992 até 2019 para comparecer no SINDEESS
até o dia 05/11/2019 com comprovante de residência, RG
e Carteira de Trabalho manifestando interesse de ajuizar
ação coletiva de cobrança do mesmo.
Lembrando que após o dia 30/11 só será possível recorrer de ações relativas a depósitos dos últimos 5 anos, podendo o trabalhador
perder o direito ao fundo de todos os anos posteriores. POR ISSO, NÃO PERCA TEMPO! PROCURE O SINDEESS ATÉ DIA 11/11!
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CADA DIA MELHOR: OPÇÕES DE LAZER COM
FESTA DE FINAL DE ANO SINDEESS

TUDO PRONTO PRA MAIS TRADICIONAL FESTA DO
ANO! CORRE QUE JÁ ESTÁ NO 3O LOTE!

A cada ano o SINDEESS busca se
superar para fazer um evento cada vez melhor para a nossa categoria. A festa de final de
ano do SINDEESS já chega a sua 10ª edição
e continuamos na busca de sempre melhorar.
A resposta da categoria também tem
sido cada vez melhor, o que nos enche de orgulho. Nesse ano, antes de um mês da festa,

já vendemos o primeiro e segundo lotes inteiros, o que demonstra que nosso tradicional
evento já faz parte do calendário dos trabalhadores de saúde privada de BH e região!
E a preparação de todo esse evento foi
muito especial pra gente: procuramos anunciar e vender os vouchers desde o início do
ano, para não apertar pra ninguém e impedir

10a FESTA COMIDA DE BOTECO E CHURRASCO
DO SINDEESS! ÚLTIMAS UNIDADES!
22.NOVEMBRO.2019
21h às 03h
Local: Associação Atlética Banco do Brasil - AABB
End.: Av. Otacílio Negrão de Lima, 11840 - Pampulha - BH/MG
OPEN BAR
OPEN FOOD
MÚSICA AO VIVO

Convites 3º lote
• Associado: R$ 60,00
• Não associado: R$ 90,00
• Infantil: R$ 30,00
OBSERVAÇÂO

A troca de vouchers pelo convite oficial
será feita no seu hospital conforme página 2 ou na sede do SINDEESS.

a participação. E com preços acessíveis!
O cardápio também está de alto nível:
comida de buteco, churrasco, Chopp artesanal, barman com diversos drinks exclusivos, refrigerante, sucos e água mineral.
O evento vai acontecer em um lugar
especial, um dos maiores cartões postais de
Belo Horizonte e de Minas Gerais: na orla da
Lagoa da Pampulha, no Clube dos Associados do Banco do Brasil.
Por último, não podemos deixar de
preocupar com uma atração musical
que anime a todos os gostos, e para isso
contratamos a Banda Brilhantina, conhecida em todo o estado pelos shows
memoráveis e pelo repertório variado,
passando pelo sertanejo, forró, pagode,
samba, axé, pop-rock e música romântica. Também contaremos com DJ nos intervalos para não deixar a música parar!
Um evento como esse não dá para
perder, não é mesmo? Pois é, corra que
ainda tem convite disponível! Entre no
site do SINDEESS ou procure alguém no
seu Hospital.

CONVÊNIOS COM CLUBES EM TODA C

o calor está de volta

dos clubes celp e

No esforço de garantir para a categori
acesso a um lazer de qualidade, temos sempr
buscado convênios com clubes que busquem
atender a necessidade de locomoção, de form
a nunca ficar longe demais para ninguém: po
isso, contamos com convênios na região d
Barreiro, Contagem, Ibirité, Pampulha e Ven
da Nova.
Para cada um desses clubes, no entanto
tem uma norma de utilização: todos eles pre
cisam de deixar o nome na lista no setor de con
vênios, mas cada um tem sua especificidade
Entre os Clubes da região da Pampul
ha/ Venda Nova é preciso que o associado opt
por um deles: CELP ou Clube Topázio e entr
em contato com o setor de convênios para co
locar o nome na lista, informando a opção a
SINDEESS. Apesar disso, ele tem acesso a to
dos os outros: Minas Acqua Play (Via Expres
sa/Contagem), Clube Tunel (Barreiro/Ibirité
ou Parque Aquático da Fonte (Contagem).
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MO O SINDEESS NINGUÉM TEM!
SEU SONHO, MEU SONHO

OBRAS A TODO VAPOR DOS
APARTAMENTOS EM CABO FRIO!

O que era apenas um sonho está se
tornando cada vez mais próximo da realidade, graças à luta da nossa categoria que abraçou o projeto desde o início e ao esforço da
diretoria.
Cada passo da construção dos nossos apartamentos podem ser acompanhados nas redes sociais do SINDEESS:
o terreno já foi comprado e as obras já
começaram, a estrutura/ fundação está quase
lá e em breve estaremos levantando paredes.
Para garantir já a sua vaga a esse completo centro de lazer na Praia do Foguete temos várias formas de pagamento.
Lembrando que desde já temos disponíveis vagas na Praia do Foguete, também
em Cabo Frio! 		
Confira em nosso site as condições
de pagamento para garantir sua reserva num
dos 8 apartamentos desse centro de lazer! E
de quebra, ainda ajudar esse sonho a se tornar
realidade cada vez mais rápido!

Veja mais em:
www.sindeess.org.br/meusonho

CIDADE

olta: atenção para as regras de utilização

e topázio, em venda nova e na pampulha!
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O Clube Topázio, além disso, exclui automaticamente o nome do associado da lista
ao detectar um mês sem utilização por parte
do associado, sem aviso prévio. Sendo assim,
para reutilizá-lo passado esse prazo, é preciso
entrar em contato com o setor de convênios do
SINDEESS para reativar a conta.
Por sua vez, o clube CELP demanda
carteirinha própria, por isso é preciso fazêla indo até o próprio clube e apresentando a
carteirinha do SINDEESS em dia, juntamente
com um comprovante de pagamento, seja do
boleto ou contracheque com desconto.
Lembramos a todos a importância de
seguir as regras para tudo correr bem. Qualquer dúvida entre em contato com setor de
convênios do SINDEESS: 2102-2657 ou 2654.

CURTAS

NOVO CONVÊNIO

Centro Docctor Med Barreiro

O Centro Médico Docctor Med
Barreiro é o novo conveniado do Sindeess.
Com o novo convênio, os associados do
Sindeess podem realizar uma consulta
(+ um retorno) gratuitamente por mês. E
ainda são oferecidos descontos especiais
para exames laboratoriais (10%), de
imagens (5%) e oftalmológicos (5%).
Para utilizar o convênio, basta
apresentar a carteirinha do SINDEESS,
juntamente com o comprovante de
contribuição (via contracheque ou boleto
bancário).
O Centro conta com mais de 25
especialidades. Mais uma medida do
SINDEES em busca do melhor para os
trabalhadores!

FILIE-SE JÁ!

Vantagens por todos os
lados. Sindicalize!

Com todos os ataques do governo
e patrões, os trabalhadores precisam estar
cada vez mais unidos para derrotá-los e
impôr novas conquistas.
As melhores opções de lazer e
convênios de saúde também estão no
SINDEESS. Assim como um setor jurídico
altamente especializado para defender os
seus direitos!
Um sindicato com independência
com relação ao governo e aos patrões, e
quem toma as decisões aqui é a categoria
organizada em assembléias. Além disso,
prioriza a luta dos trabalhadores no lugar
dos acordos de gabinete e combate as
opressões às minorias
Esse é o SINDEESS! Filie-se agora
pelo site ou peça uma ficha a quem te
entregou esse jornal!

OU ENTRE DIRETO NO SITE:

www.sindeess.com.br/sindicalize
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ESPECIAL

CONSCIÊNCIA
NEGRA

A Luta de Palmares hoje é a
luta pelas reparações!
No dia 20 de novembro de 1695, morria Zumbi dos
Palmares. Por conta dessa data, foi imortalizado o Dia da
Consciência Negra e combate ao racismo no Brasil. Ainda
que a mídia e os governos tentaram difundir na população
o mito de que existe uma democracia racial no país e que o
povo negro (e o brasileiro) nunca foi combativo, a realidade
teima em nos lembrar as inúmeras lutas que o povo negro
travou e ainda trava nesse país.
Essa data foi criada para contrapor outro grande mito:
o da abolição pelas mãos de uma princesa benevolente, a
princesa Izabel. Esse mito buscava ocultar as inúmeras lutas e
revoltas do povo negro contra a escravidão. Por isso, o 13 de
Maio é chamado de data da "falsa abolição".
Diferente de outros países, como os Estados Unidos, após o final formal da escravidão, não houve nenhuma reparação: os negros, que aqui chegaram sequestrados de sua terra natal, que tiveram suas propriedades
e liberdade roubadas, foram "libertados" sem moradia,
trabalho ou terra para plantar. A expectativa do estado
era que dessa forma, a maior parte da população negra
iria perecer, e junto à imigração, o país embranqueceria.
Apesar disso tudo, sobrevivemos! Somos pelo menos
51% da população e o Brasil a maior nação negra fora da África. A escravidão e a ausência de políticas reparativas também
deixou marcas: os negros são maiorias nas favelas, no sistema
prisional e nas estatísticas de homicídios no país. É também
onde se concentram os piores trabalhos e salários, os menores
níveis de escolaridade e os maiores de feminicídios.

Diferente do que disse Bolsonaro em sua campanha
eleitoral, o estado brasileiro tem uma dívida muito grande
com a população negra deste país: foi ele o responsável pelo
sequestro de todo um povo e pelas mazelas que até hoje ecoam
no país.
Enquanto buscam nos convencer que a luta contra
o racismo é 'vitimismo', são negras as crianças baleadas no
Rio de Janeiro e o jovem torturados a chicotadas em um supermercado em São Paulo. Trabalhadores como o músico
Evaldo Costa, recebem 80 tiros 'acidentais' do exército e nada
acontece. Pelo contrário, Sérgio Moro ainda quer dar 'cartabranca' para a polícia matar em seu mau-chamado "Pacote
Anti Crime".
"Se Palmares não mais existe, faremos Palmares denovo!"
Essa frase do poeta Solano Trindade representa muito
as lições que a luta de Zumbi deixou para nosso povo hoje. Em
Palmares, todos trabalhavam e tinha acesso a tudo produzido:
"a cada um segundo suas necessidades". Negros, indígenas e
trabalhadores pobres viviam juntos e lutavam juntos contra
os verdadeiros inimigos: os senhores de engenho. Homens e
mulheres tinham direitos e responsabilidades iguais e todos
participavam coletivamente das decisões.
Palmares é exemplo para nós pela luta independente
dos trabalhadores e oprimidos contra seus exploradores. Pela
união de todos explorados contra os exploradores. É exemplo
pela luta até o fim por uma sociedade igualitária, onde todos
trabalhem e todos tenham acesso à riqueza produzida!
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MOVIMENTO SINDICAL

SINDEESS PARTICIPA DE 4º CONGRESSO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS
Em meio a uma conjuntura política, marcada por um
governo de extrema-direita, que dispara uma série de ataques aos
direitos dos trabalhadores e as liberdades democráticas, ocorreu o
4o Congresso Nacional da CSP-Conlutas, em Vinhedo(SP).
Foram mais de 2 mil participantes, de inúmeras categorias
e movimentos sociais do país.
A este congresso estava dado o
desafio de organizar a Central
para se enfrentar com este
governo e suas políticas.
O Congresso concluiu
que apesar das dificuldades,
a classe trabalhadora não se
encontra derrotada e que ainda
persiste a disposição de luta.
É o que mostra os petroleiros,
trabalhadores dos Correios e da
Embraer, que estão a preparar
greves contra a privatização
(entrega) prometida por Paulo Guedes aos banqueiros estrangeiros.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores é fato da maioria das grandes centrais
secundarizarem a luta e preferirem negociar direitos nos gabinetes
e no congresso, estratégia que se mostrou capaz de nos gerar
muitas derrotas, como foi a aprovação da Reforma da Previdência
na Câmara. "Amarrar a luta poítica dos trabalhadores a um projeto
eleitoral nos tira do principal local onde podemos conseguir
conquistas, que é na luta.", afirmou Eugênio Macedo, petroleiro.
Uma das principais resoluções do congresso foi o chamado
a um encontro nacional de lutadores, para preparar a luta unificada
contra Bolsonaro e Mourão. Mesmo com a traição das direções

majoritárias, os participantes mostraram-se dispostos a lutar com
quem quiser para derrotar os ataques aos direitos e liberdades do
povo. "O que não pode é ficar calado se eles traírem a luta, como
fizeram na Reforma da Previdência. Precisamos de unidade para
lutar, mas sem ser refém deles! Se as direções não quiserem, não
vamos deixar de lutar. " explicou
Aldiério Florêncio, metalúrgico.
Esse congresso consolidou
ainda mais a CSP Conlutas como
polo de luta dos trabalhadores
e independente dos patrões.
Uma boa notícia para a classe
trabalhadora
brasileira,
depois de tantas traições e
decepções com projetos como
o PT e desmontes de lutas que
poderiam ter barrado a Reforma
Trabalhista e enterrado a
previdenciária.

PREVENÇÃO

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL: PREVINIR AINDA É O MELHOR
REMÉDIO!

Outubro Rosa é uma iniciativa global em que comuniInfelizmente, ainda hoje existem dois obstáculos impordades ao redor do mundo honram o mês
tantes para que essas doenças estivessem
da consciência ao câncer de mama. A ação
realmente controladas. Com relação à priaconteceu pela primeira vez em 1985,
meira, é principalmente a falta da aparelcomo um esforço da American Academy
hagem adequada para o exame em várias
of Family Physicians, nos Estados Unidos
regiões do país: em Minas Gerais, menos
e hoje todos os países promovem ações code 30% das mulheres fizeram mamogralaborativas sobre o tema.
fia. O que é diretamente uma responsabiDesde que surgiu, agências goverlidade do Estado e da precarização da
namentais, associações médicas trabalham
saúde pública em detrimento da privada.
em conjunto por eventos educacionais e
Com relação aos homens, o que
programas de incentivo, com o principal
persiste é o preconceito. Em uma socieintuito de lembrar as mulheres sobre o valdade machista e homofóbica, qualquer
or do diagnóstico precoce e das mamografias na
identificação com a feminilidade ou com homocura do câncer de mama.
sexualidade é tratado com repulsa, um resquício
Com ênfase na saúde masculina, o movide uma ideologia propagada constamente nos
mento Novembro Azul surgiu na Austrália, em
meios de comunicação e no cotidiano, que só
2003, intitulada de Movember, aproveitando as
serve para dividir a nossa classe.
Como o SINDEESS é comprometido com
comemorações do Dia Mundial de Combate ao
Câncer de Próstata, realizado a 17 de novembro.
a classe trabalhadora e com a saúde pública, acrHoje, o Novembro Azul é uma cameditamos que ambos os meses são oportunidades
panha de conscientização realizada por diverpara divulgar a importância de prevenção desses
sas entidades, dirigida à sociedade e, em espedois tipos de câncer. Por isso, todos os anos o
cial, aos homens, para conscientização sobre
Sindeess promove ações com foco na consciena prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. tização e amor à vida.
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ASSOCIADOS* SINDEESS E DEPENDENTES CONTAM
COM DESCONTOS E VANTAGENS NOS CONVÊNIOS:

JURIDICO
Assessoria Jurídica
*AGENDAMENTO ONLINE pelo site: sindeess.org.br ou
31 2102-2665 ou 2102-2658

EDUCAÇÃO
UNI BH: 31 3319-9500

ED. 72

ESTÁ CHEGANDO! O 1O CAMPEONATO
DE FUTSETE DO SINDEESS!
Já está tudo no jeito! Times formados, elencos inscritos. Já que o Futebol mineiro não está se dando tão bem
no Brasileirão, resta aos trabalhadores da
saúde mostrar como se faz.
O SINDEESS já fez sua parte: toda
a estrutura está montada para grandes
clássicos: agora é o time de cada hospital

organizar o melhor esquema tático, suar a
camisa e correr pro abraço.
As datas já estão definidas! Os jogos serão realizados nos dias 17 e 24/11 e
a finalíssima no dia 01/12/2019, na Arena
Inconfidência no Concórdia!
Pode já preparar a torcida também, porque aqui ninguém fica de fora!

FACULDADE SÃO CAMILO 31 3308-6820 | 31 3308-6812
THE BEST IDIOMAS 31 3222-5818
ICBEU - LÍNGUAS 31 3271-7255
CCAA - LÍNGUAS 31 3372-0875
FACULDADE NOVO HORIZONTE 31 3293-7000
PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES: 31 3658-5007
NEWTON PAIVA: 31 4005-9019

SAÚDE
CLÍNICA DOCCTOR MED BARREIRO (31) 2115-8000
CLINICAL CENTER - CONSULTAS GRATUITAS 31 3272-7360
ODONTOLOGIA - DRA VIVIANE FREITAS 31 3072-6044
EMI - CENTRO AVANÇADO EM DIAGNÓSTICOS 31 3298-5544

MAIS ODONTO 31 3271-1355
SOS SORRISO 31 3274-5310
ÓTICA VISOLENTES 31 3082-2111 | 31 3464-4450
INSTITUTO MINEIRO DE RADIOLOGIA 31 3317-0900
PSICOLOGIA - SORAIA MARCOS ANGELO 31 9134-7782
PSICOLOGIA - LARISSA BORGES 31 9197-7212
ROSILENE A. REIS MASSOTERAPEUTA: 31 2510-9590
ESPAÇO DE YOGA EQUILIBRIO: 31 99689-3299

DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO
E A FINALÍSSIMA DIA 1º DE DEZEMBRO!
ARENA INCONFIDÊNCIA

Rua Jundiaí, 289 - Bairro Concórdia BH/MG

Para mais informações
Edson – (31) 99601-4443 ou www.sindeess.org.br

LAZER
CLUBE CELP 31 3441-0623
MINAS ACQUA PLAY 31 3398-1345
COLONIA DE FÉRIAS CABO FRIO E PRAIA DO MORRO
(GUARAPARI) - 31 2102- 2658/ 2102-2661
FUTURE TOUR VIAGENS 31 3274-0193
RIO DE PEDRAS - ITABIRITO 31 3309-1170
CLUBE TOPÁZIO 31 3456-2356
TUNEL CLUBE 31 3598-4828
PARQUE AQUÁTICO DA FONTE 31 3003-0202

19 ÀS 20 h
20 ÀS 21 h

IR AO PSICÓLOGO É
TÃO COMUM QUANTO
IR AO MÉDICO OU AO
DENTISTA.

VOCÊ QUE INSPIRA CUIDADO, CUIDE-SE!

SE VOCÊ CUIDA DO
CORPO E DOS DENTES,
PORQUÊ NÃO CUIDAR
DA SUA

SAÚDE MENTAL?
SAÚDE MENTAL
TA M B É M É
IMPORTANTE!
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