
Trabalhadores mirins
participam de concurso sobre

A prevenção odontológica será tema de concurso para os
116 trabalhadores mirins da Assembléia, com direito a
premiação e certificado. A iniciativa é do Setor de Controle
e Distribuição de Trabalhadores Mirins (Setram), que
desenvolve, há três anos, uma parceria com a Universidade
Federal de Minas Gerais (IJFMG) sabre —Educação para
Saúde Bucal Coletiva". Os adolescentes foram divididos em
13 equipes e trabalharão, ao longo do semestre, vários temas,
entre eles higiene bucal, cárie, doenças bucais e visita ao
dentina. Cada tema poderá ser abordado sob diversas frrmas
teatro, música, produção de um jornal, folhetos, etc. A
apresentação dos trabalhos será em junho, mês da saúde
bucal. Quinzenalmente, a dentista Mirim Suzuka Aoki, que
trabalha com os adolescentes desde 1997, estará ministrando
palestras sobre os diversos temas. A primeira ocorreu em
fevereiro (foto), no Teatro.
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Cadastrados são nova opção na Área de Saúde
Novo sistema, implantado no final
de 1997, funciona com reembolso de despesas

U
ma nova categoria de serviços médicos e
odontológicos está à disposição dos ser-

vidores desde o final de 1997, de acordo com
decisão da Mesa. São os médicos e dentistas ca-
dastrados - e não conveniados. A diferença é que
o servidor deverá pagar o valor previsto na tabela
daAssembléia para a consulta ou tratamento com
o cadastrado, pegar o recibo e requerer o reem-
bolso.

No caso de consultas médicas, por exemplo,
o valor de tabela é de R$ 25,00. Este valor será

reembolsado integralmente e, assim como as
despesas com conveniados e não conveniados,
30% serão descontados do servidor. O descon-
to é feito em até 24 parcelas de, no mínimo, 10%
do vencimento, podendo chegar a 30%.

Nas consultas ao Sistema de Saúde e Assis-
tência, disponível nos computadores, é bom no-
tar que os profissionais cadastrados estão identifi-
cados na categoria "Tipo", com a palavra "cadas-
trado". Quando o profissional é conveniado, não
é feita essa especificação.

MANDATO PRORROGADO

O man dato do representante dos
servidoresefetivosedo Grupo de
Execução, Luiz deJesus, e do de
Recrutam entoA mp/o, RanieüLage
Reis, Juntoao Conselho de
Adminisüaçãode Pessoa/foi
prorrogado prm um ano,
conforn,ea Deliberação da Mesa
L5l 1198, pubficadanoBo/ehm da
Secretanàde / / de fekerefro. Á cada
,híciode/e,gzs/atura, hárenovação
s(gn42b'a de servidores de
gab' ietes. Se houvesse eleição, em
março, podená sereleito um servidor
com risco deserexonera do em
1999. Poroutro lado, caso não fosse
exonerado, podenà não tera mesma
/egiti idade de quando foi eleita Á
prorrogaçãopamorepratentante dos
efetivose Grupo de Execução evita
tratamento d,ferenSdo e
coino'd,'a data das eleições.

COMISSÃO PERMANENTE

Uma comissãopennan ente vai
recebereana/isarsugestões dos
fiandorzánossobreproffssionalização
doservidoreracionalizaciodas
atividades. Otraba/ho será
compaübi&arassugestóes com a
legislação perDiente. Integram a
comissão WambertoDàsda5ilvae
Everardoferreira Carvalho, daÁrea
de Pessoal, cccrdenadoresecetário,
reectivamente TheõphiYo Moreira
Pinto Neto, daÁrea de Saúde e
Assistência; e o representante Luiz
deJesus. Á comissão foi criada pela
Portana3198, publicada em
/9/1/98.
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