
TÁ LIMPOTÁ LIMPO
INFORMATIVO

TÁ LIMPOTÁ LIMPO
INFORMATIVO

M
ar

ço
 d

e 
20

16

IM
P

R
E

S
S

O

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Sindi-Asseio RMBH . Rua São Vicente,18, 
Centro, Betim/MG . CEP.: 32600-070

O indispensável papel 
da mulher na sociedade 

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de 
março, é a data dedicada à luta feminina por direitos 

iguais. Na limpeza urbana as mulheres têm papel funda-
mental. Com seu olhar maternal, nossas colegas levam 
para as ruas o cuidado com nossas cidades. A mesma 

dedicação e atenção destinadas aos seus lares elas 
deixam ao organizar os espaços públicos.

Reforço na volta às aulas
Mais de 2 mil kits escolares estão sendo distri-
buídos aos nossos associados. Página 4

Guerra contra o Aedes aegypti 
Ministério da Saúde convoca população 
para eliminar os focos do mosquito. Página 3

Veja os benefícios para o asso-
ciado Sindi-Asseio na edição 
deste jornal e aproveite tudo 
que planejamos e construímos 
para você e sua família, que 
são muito importantes para 
nós. Página 7

Carnaval dos agentes de limpeza
Bloco sai às ruas na Quarta-Feira de Cinzas e 
coloca nossos agentes para sambar  Página 5

Convenção coletiva garante reajuste 
e regulamenta nova função

Os trabalhadores de asseio, 
conservação e limpeza ur-
bana da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte terão 
reajuste salarial de 10,97%. 
Outra importante conquista 
beneficiou diretamente os 
profissionais que atuam no 
setor de auxiliar de fiscali-
zação externa, que agora 
terão garantidos os direitos 
trabalhistas. A luta do Sindi-
-Asseio em benefício des-
ses profissionais levou três 
anos. Página 8

Dia Internacional da Mulher



A luta vem para o bem de todos

Presidente: Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vale
Vice-presidente: Kátia Batista dos Santos
Secretário Geral: Jair Carlos Vieira
Tesoureiro Geral: Luis Cláudio Vieira Araújo
Diretor Social e do Patrimônio: Alberto Magno S. Benevides
Diretor de Assuntos Sindicais: Denise de Lima
Diretor de relações internacionais e comunicação: Ricardo 
Alexandre Caetano
Produzido pela: Articulação Comunicação Estratégica 

Os trabalhadores da limpe-
za urbana representados pelo 
Sindi-Asseio não precisam de-
monstrar a importância de seu 
trabalho para o desenvolvimen-
to saudável da vida de nossas 
cidades. 

As funções desempenhadas 
sob chuva ou sol, correndo ris-
co de atropelamento, de machu-
car ao correr atrás do caminhão 
de lixo, de adquirir doenças de 
pele durante manuseio do lixo, 
não os amedronta, pois são pais 
e mães de família cumpridores 
de seus deveres e, com o suor da 
labuta diária, conseguem o sus-
tento da família. 

Sempre contando com a com-
preensão e o apoio da sociedade 
em favor de nossa causa, esta-
mos tomando todas as medidas 
necessárias para conquistarmos 

PARCERIAS E CONVÊNIOS

Hospital Matermed Ltda.

Contagem - Av. José Faria da Rocha, 4409, Eldorado 
Telefone: 31- 3396-1155

Belo Horizonte - Rua Padre Rolim, 700 - São Lucas
Telefone: 31-3218-4600 

Atendimento Ambulatorial

PALAVRA DO PRESIDENTE

melhoria no vale-refeição e o 
reajuste salarial para todos os 
trabalhadores. Não pensem que 
é apenas pelo dinheiro, mas sim 
pela dignidade humana e valori-
zação de nossa categoria. 

Somos favoráveis ao diálogo 
e sempre tentamos persuadir e 
sensibilizar os patrões em re-
lação à nossa justíssima causa. 
Quando não conseguimos, so-
mos obrigados a paralisar nos-
sas atividades, prejudicando o 
bom desenvolvimento da vida 
normal das cidades. Temos a 
consciência de que não execu-
tando nossas tarefas, o lixo vai 
acumulando nas casas e nas 
ruas. Porém, não temos outra 
alternativa. 

O transtorno causado não é 
culpa nossa, mas é de inteira 
responsabilidade da ambição 

dos patrões que não concordam 
em atender nossa pretensão de 
buscar realidade econômica mais 
digna para nossa categoria. 

Esperamos por dias melhores 
para todos e que o pior seja evi-
tado.  

Leonardo Vitor S. C. Vale, Presidente
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Venha fazer parte do Sindicato!

BETIM: Rua São Vicente, 18, Centro/MG  
CEP: 32600-070
Fones: 3531-2367/3531-2653/3511-9432

CONTAGEM: Rua Jequitibás, 393 - 4º andar, 
Edifício dos Trabalhadores, Eldorado/MG 
CEP: 32310-390
Fone: 2565-9703/2564-4860

Acesse nossa página na internet: www.sindiasseio.com
E-mail: sindiasseio@hotmail.com

Redução da jornada 
de trabalho sem 
redução do salário. 

SINDIASSEIO
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O Brasil está 
em alerta. O 
mosquito Ae-
des aegypti, 
transmissor da 
dengue, é tam-
bém responsá-

É hora de acabar com o Aedes aegypti

(FGV) em São Paulo, avaliou que uma 
crise da proporção do zika sintetiza a 
fragilidade e a ineficiência do Estado 
brasileiro

Só recentemente o governo federal in-
tensificou o alerta à população e enviou 
o exército para ajudar no combate aos 
focos do mosquito. No final de feve-
reiro, os ministros da Saúde e da Casa 
Civil se reuniram com os fabricantes de 
repelentes para tratar da distribuição 
do produto para as 400 mil grávidas 
cadastradas no Bolsa Família. Os fabri-
cantes tiveram que garantir que não vai 
faltar repelente para a população e que 
o produto é indicado para grávidas. O 
governo espera que a distribuição co-
mece em abril.

O que é Microcefalia?
Doença em que a cabeça e o cérebro 

das crianças são menores que o normal 
para a sua idade, o que prejudica o seu 
desenvolvimento mental. Os ossos da 
cabeça, que ao nascimento estão sepa-
rados, se unem muito cedo, impedindo 
que o cérebro cresça e desenvolva suas 
capacidades normalmente.

Cerca de 80% dos registros do mosquito transmissor da dengue, febre 
chikungunya e do zika vírus ocorrem nas residências brasileiras

ALERTA

vel pela proliferação da febre chikun-
gunya e do zika vírus – este, causador 
da microcefalia. Os trabalhadores de 
asseios, conservação e limpeza urbana 
têm papel fundamental nessa luta. 

Se só a dengue já era motivo sufi-
ciente para a união de esforços, com a 
descoberta do zika é fundamental re-
dobrar a atenção não só nas residên-
cias – onde estão 80% dos focos do 
mosquito -, mas em todos os lugares 
onde possa existir água parada.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, os números do zika vírus no país 
têm crescido. Dos mais de quatro mil 
casos suspeitos de microcefalia noti-
ficados, 270 foram confirmados e 460 
descartados. Os outros ainda são in-
vestigados.

A doença é mais perigosa para as 
gestantes. Se picadas pelo mosquito, 
elas podem transmitir a microcefalia 
aos bebês.  O Sindi-Asseio, preocu-
pado com o risco de contaminação 
dos trabalhadores e de suas famílias, 
convoca a todos para o enfrentamento 
ao mosquito transmissor. Não só nas 
casas,  mas também nas ruas e em de-
mais espaços públicos, devemos estar 
atentos aos possíveis locais onde pos-
sam existir focos do Aedes aegypti que 
pode até matar. Duas pessoas morre-
ram por causa do inseto em Minas 
Gerais somente em 2016.

Reação atrasada 
Ainda quando a tarefa era combater 

o mosquito por conta da dengue, os 
governos demoraram em reagir. O 
resultado causou o número assusta-
dor de casos de microcefalia no país. 
Em recente entrevista à revista Época, 
o economista Gustavo Andrey Fer-
nandes, do Departamento de Gestão 
Pública da Fundação Getúlio Vargas 

NÃO CUSTA LEMBRAR 
COMO COMBATER O AEDES 

1 - Coloque areia no prato dos 
vasos de plantas.
2 - Mantenha os ralos limpos.
3 - Jogue no lixo todo objeto 
que possa acumular água, como 
embalagens usadas, potes, latas, 
copos, garrafas vazias etc.
4 - Mantenha o saco de lixo bem 
fechado e fora do alcance de 
animais.
5 - Troque diariamente a água dos 
bebedouros de animais e aves e 
limpe-os com escova ou bucha.
6 - Mantenha caixas d’água, cister-
nas, tonéis e outros depósitos de 
água sempre bem fechados.
7 - Dê destino correto aos pneus 
velhos ou guarde-os sem água em 
local coberto e abrigados da chuva.
8 - Guarde as garrafas vazias 
sempre de cabeça para baixo e de 
preferência em local coberto.
9 - Limpe constantemente as 
calhas, remova tudo que possa 
impedir a passagem da água, a laje 
e a piscina de sua casa.
10 - Instale a caixa do ar-condicio-
nado de forma que esta não possa 
acumular água.
11 - Caso more em apartamento, 
peça ao porteiro que verifique o 
acúmulo de água no terraço.
12 - Suspeite de garagens e subso-
los. Confira se a água da chuva que 
cai nas calhas circula.
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 Sindi-Asseio distribui mais 
de dois mil kits escolares

BENEFÍCIO

Entrega de itens básicos alivia orçamento das famílias no início do ano 
Como reforço no orçamento das 

famílias dos trabalhadores, o  Sindi-
-Asseio está promovendo a entrega 
gratuita de kits escolares, mais uma 
vez ocorrida no início do ano letivo. 
A ação também estimula a educa-
ção de milhares de filhos e filhas dos 
profissionais de asseio, conservação 
e limpeza urbana da Região Metro-
politana de Belo Horizonte. Ao todo, 

estão sendo distribuídos 2,1 mil con-
juntos montados em três categorias 
de ensino, como pré-escola, de 3 a 5 
anos, fundamental, de 6 a 9 anos, e 
médio, de 10 a 17 anos. Até o momen-
to, já foram entregues quase todos os 
kits com cadernos, lápis, canetas, bor-
rachas, réguas e outros itens básicos 
para a educação das crianças. 

A varredeira Liliane Cristina Rodri-

gues tem dois filhos, de 12 e 16 anos, 
e conta que essa ação realizada pelo 
sindicato vai ajudar muitas pessoas 
nesse ano. “Foi ótimo receber pela se-
gunda vez os materiais escolares para 
os meus filhos. Principalmente nessa 
época de crise financeira, essa inicia-
tiva fez com que, nós, trabalhadores 
desafogássemos um pouco as dívidas 
de início de ano”, explica. 
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Depois de passar todo o Car-
naval organizando a cidade, os 
trabalhadores da limpeza urba-
na de Nova Lima, Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, 
puderam aproveitar a festa na 
Quarta-Feira de Cinzas. Todos 
os anos, o Bloco da Limpeza in-
vade as principais ruas e aveni-
das do município e desfila toda 
a sua alegria. Com o sentimento 
de dever cumprido, os foliões 
cantam, dançam e se divertem ao 
som das marchinhas.

De acordo com o coordenador 
de Serviços da Consita, empre-
sa que presta serviço de coleta 
de lixo em Nova Lima, Wander-
ley José da Silva, por dia, a ci-
dade contou com cerca de 110 
profissionais responsáveis pela 
limpeza, entre eles varredores e 
trabalhadores da capina. “Cada 
dia de Carnaval uma equipe fica 
responsável pela organização das 
ruas. Na Quarta-Feira de Cin-
zas os grupos se reúnem, até 9h 
já está tudo limpo. Por volta das 
10h30, a banda se reúne e come-
ça a tocar as marchinhas e todos 
juntos percorrem as principais 
ruas do centro da cidade”. 

O bloco virou tradicional na 
cidade. Após passar pelas aveni-
das centrais, a caminhada chega 
à Praça Bernardinho de Lima, 
localizada em frente à prefeitu-
ra. Então, os trabalhadores têm 
mais um momento de folia ao 
receberem o almoço. “É uma sa-
tisfação enorme, porque assim a 
gente tem o nosso momento de 
diversão. Já tem dois anos que 
eu participo da festa do bloco de 
Carnaval da limpeza urbana. É 
uma festa só”, comenta a varre-
deira Jacira Souza da Costa.  

 Bloco da Limpeza desfila 
alegria em Nova Lima

BENEFÍCIO

Trabalhadores se unem na Quarta-Feira de Cinzas e percorrem 
principais ruas e avenidas da cidade durante a festa  

“Cada dia de Carnaval uma equipe fica responsável 
pela organização das ruas. Na Quarta-Feira de Cinzas 

são reunidos todos os grupos, até 9h já está tudo limpo. 
As 10h30 os trabalhadores se reúnem e a banda come-

ça a tocar as marchinhas e todos juntos começam 
a percorrer as principais ruas do centro da cidade”.

Wanderley José da Silva 
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. ODONTOVIDA - Diversos  profissionais.  
Av. José Faria da Rocha, 5959, 3º andar, Eldorado/
Contagem. Telefone: (31)33952039.

. DR. GILSON VICENTE BIBIANO. Rua Santa 
Cruz, 525 A, Centro, andar superior/Betim.
Telefone: (31) 3532-1716.

. DRª MARIA ENI BATISTA . Rua Bélgica,590, sl 
205/206, Eldorado/Contagem.Telefone: 3391-8075.

 . LABORATÓRIO JOÃO PAULO: Av. Governa-
dor Valadares, 471, Centro-Betim.
Telefone: 3532-2264.

. LABORATÓRIO ROJAN: BH: 3207-2040, 
Nova Lima: 3541-7431, Contagem: 3398-
8255/2568-6006. Rua Neves: 3624-6239, Lagoa 
Santa: 3689-7668 e Sabará: 3674-8748.

. CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI: 
Exames de Raios-X e Ultrassonografia. Unidades 
BH, Betim, Contagem e Venda Nova. Central de 
Marcação: (31) 3298-5500.

Curso Básico de Informática sem custo adicional

. MEGA ESCOLA DE INFORMÁTICA - Rua Rio 
de Janeiro, 515, Centro/Betim. Tel.: 35313694.
Av. Araguaia, 135, São Caetano - Contagem.
Telefone: (31) 3397-7806.

. CLUBE RECREATIVO SINDEAC - Rua 
Quatro, 525, Bairro Nacional (Chácara Cotia) 
Contagem. Telefone: 31 3913-5023.
Linhas de Ônibus: 4402 Centro/BH, ou 101 B 
Xangrilá/Nacional - Contagem. 
OBS: Para liberação no clube, deverá ser apresenta-
da carteirinha do titular e documento de identidade 
dos dependentes.

. CLUBE ASCOBOM (antigo clube do Gugu)
Via expressa, Contagem, Telefone: 3398-1345. Será 
necessário o exame de pele na portaria do Clube. 
· Para realização de todos os procedimentos, mé-
dicos odontológicos, laboratoriais e radiológicos é 
obrigatória a apresentação da carteira do Sócio e da 
guia de autorização que deverá ser retirada na sede
do Sindi-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).

Trabalhador, sindicato forte é o que tem muitos sócios!

. CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO 
– SANTA LUZIA - Av: Brasília, 530, Benedito, 
Santa Luzia-MG. Telefone: 31- 3637-2099
Especialidades: Clínica Geral, Dermatologia, 
Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Psicologia, 
Urologia e Cardiologia.

 . CENTRAL SAÚDE - Avenida José Faria da 
Rocha, 4281- Eldorado - Contagem. 
Telefone: 31-3395-9040.
Especialidades: Angiologista Cardiologia, 
Clínica Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Pediatria, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Hematologia, 
Reumatologia, Geriatria, Urologia e Oftalmologia.
Exames laboratoriais e radiológicos sob consulta 
em nossa unidade.

. CLÍNICA GASTRUS - Antiga Clinibet, Av. 
Professor Clóvis Salgado, 188 - Centro/Betim.
Consultas marcadas pelo telefone: 3532-2261 
Especialidades: Clínico Geral, Cirurgião Geral, 
Endoscopia e Ortopedia.

. CLINICAL CENTER - Unidades 1 e 2 - Rua 
Rio de Janeiro, 600 - 10ª andar e Afonso Pena, 726 
3º andar, Centro /BH. 
Telefones: 3272-7360 ou 3272-7679.
Especialidades: Angiologia, Cardiologia, Clínico 
Geral, Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia, 
Medicina do Trabalho, Neurologia, Oftalmolo-
gia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, 
Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva. 

. CLINIBEL (Diversos dentistas) - Descontos 
de 50 a 80% nos procedimentos. Formas de paga-
mento a combinar na clínica.Telefone: 3503-3610.

. PIONEIROS SAÚDE - Av. José Faria da Rocha, 
5959, Eldorado/Contagem. Telefone: 3395-1040
Especialidades: Cardiologia, Clínica Geral, 
Ginecologia, Pediatria e Ortopedia, Urologia, 
Cardiologia, Oftalmologia, Angiologista, 
Neurologia e Psiquiatra.

. CLINESP - Rua Felipe dos Santos, 678-Cen-
tro- Betim (próximo da padaria Nutrivida, Av, 
Governador Valadares). Telefone: 3532-2004.
Especialidades: Cardiologista e Clínico Geral 
(Drº Hélio Conroy). 

. CLINICARE - Atendimento médico prioritário 
aos fins de semana, sábados, domingos, feriados e 
fora do horário comercial (após 18h). 
O atendimento em pediatria, ginecologia e 
dermatologia deverá ser agendado. 

Telefones: 35960330/35965143.
Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro-Betim 

 . CLINIMED - Rua Gilda Maria da Silva, 972, 
Contagem/MG. Telefones: 25671077,
25670757 e 25675626. 
Especialidades: Cirurgia Geral, Clínico Geral, Gi-
necologia, Gastroenterologia, Nutricionista, Otorri-
nolaringologia, Pediatria, Psicologia e Urologia.

. CLÍNICA SÃO LUCAS - Rua Benedito Vala-
dares, 69, sala 10 e 11 no Shopping de Nova Lima,  
Centro, Nova Lima/MG. Tel.: 35412813-35425828 
Especialidades: Angiologista, Cardiologia, Clínica 
Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, Gineco-
logia, Mastologia, Neurologia, Pediatria, 
Ortopedia, Urologia e Oftalmologia.  

. DR. REINALDO RAMOS VALENTE: Rua JK, 
140, 4º andar, sala 409, Centro - Betim. 
Tel: 3531-1454. Especialidade: Cardiologista.

. DRA. CLÁUDIA FONSECA: Rua JK, 140, 4º 
andar, sala 409, Centro - Betim. Tel: 3531-1454.
Especialidade: Pediatria.

 . DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA: atendi-
mento na clínica Fisiomed na Av. Governador 
Valadares, 671- Centro/Betim.  
Telefones: 3571-1713/3251-1636
Especialidade: Psicologia.

. NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E MEDICINA 
INTEGRADA -Ltda. Rua Marte, nº 709-Jardim  
Riacho das Pedras - Contagem. Telefone: 3533-
5704/99551-6692

. DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA - Dermato-
logia. Rua JK, Nº 140, 4º  andar, Sala 409, centro 
Betim/ 3531-1154

. DR. RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
(31) 3046-7007 
. DR. GILMAR MARTINS SOARES
Especialidades: Clínica Médica, Angiologista e 
proctologia. Rua Jequitibás, 393, 3ª andar - Sl 305. 
Eldorado/Contagem/MG.

Tratamento básico sem custo adicional

. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Dra 
Michele Petrucelli - Rua João Batista Nogueira, 08, 
Centro, Ribeirão das Neves. Telefone: (31) 36242700.

. DR. ILDEU NOGUEIRA BATISTA -  Rua 
Inconfidência, 414, sala 102, Centro-Betim.
Telefone: (31) 3531-3102.

. DR. EMERSON REBELO ARAÚJO - Atendi-
mento em Betim, às terça-feiras de 9hs às 18hs. 
Av. Amazonas, 355, Centro. Atendimento em BH, 
às quartas, quintas, sexta-feiras e sábados até às 
14h. Rua Pampas, 410, Prado, perto do Clube dos 
Oficiais. Telefone: 2555-9454 e 9792-2122. 

Seja mais um sócio. 
Juntos, podemos 
muito mais!

Documentos necessários (XEROX): Certidão de casamento; Certidão de 
nascimento dos filhos menores de 18 anos; Comprovante de endereço com 
CEP; Carteira de Trabalho onde consta o número, a série e o contrato de 
admissão; 01 Foto 3/4 do Titular; Preenchimento da fixa cadastral. 
O Associado e seus dependentes (esposa e filhos menores de 18 anos) 
usufruem de todos os benefícios que o Sindi-Asseio RMBH oferece.
Assistência Jurídica gratuita em todas as esferas do poder Judiciário. 
O associado pagará apenas custas processuais. Atendimento de 
segunda a sexta, de 8h às 12h. 

Consultórios médicos

Dentistas

Convênios laboratoriais

Curso - PQM

Lazer

Cursos oferecidos:
Higienização Geral 
Higienização Hospitalar
Portaria e Recepção
Supervisor de Limpeza 
Encarregado de Limpeza 
Endereço: Rua dos Jequitibás, 393, Eldorado - Con-
tagem/MG. (Em frente a Estação Eldorado do me-
trô). Telefones: 2565-9703, 2564-4860, 2564-4097. 
Gratuidade para associados e seus dependentes, e 
baixo custo para público em geral.

Escola de LIMPEZA Sindi-Asseio e Becker

*Taxa de Sindicalização 
4% (quatro por cento) do salário, com limite de 
R$ 50,40 (CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
Além dos benefícios o trabalhador associado ao Sindi-Asseio 
fortalece a entidade para lutar por melhores condições de salário 
e de trabalho. Não perca mais tempo venha fazer parte do seu 
Sindicato, junto construiremos um futuro melhor para nós e 
nossas famílias.  SEDE: Rua São Vicente, 18, Centro/Betim - 
CEP 32600-070  - Telefones: 3531-2367/3531-2653
SEDE ADM.: Rua Jequitibás, 393 - Eldorado
Contagem/CEP 32310-390 - Telefones: 2565-9703/2564-4860

CONVÊNIOS
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TERAPIA DO RISO

1 - O que é, o que é? Que é meu, mas meus 
amigos usam mais do que eu? 

2 - O que pesa mais no mundo?

3 - O que é , o que é? Quando a gente fica 
em pé ele fica deitado e quando a gente fica 
deitado ele fica em pé? 

 4 - Mantém sempre o mesmo tamanho, não 
importa o peso?

5 - O que é, o que é? Do tamanho de uma 
bolota e enche a casa até à porta? 
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PIADAS

SINDIASSEIO

Pé direito soldado Ivanov
Estão a decorrer exercícios militares entres as forças 
armadas cubanas e soviéticas. O Capitão soviético 
dirige-se a um dos seus soldados e ordena: - SOLDA-
DO IVANOV! - Sim meu capitão! - Espeta a baioneta 
no pé direito! - O soldado Ivanov cumpre a ordem 
e continua em sentido sem mexer um único mús-
culo. - Queixas-te Ivanov? - NÃO MEU CAPITÃO! 
- PORQUE? - Porque o meu glorioso partido, atra-
vés dos heróicos exemplos dos seus melhores fi lhos 
ensinou-me a suportar a dor! O ofi cial cubano não 
se mostrou minimamente impressionado. Virou-se 
para as suas tropas e berrou: - SOLDADO PEREZ! - 
Sim, meu Capitão! - Espeta a baioneta no pé direito! 
- O soldado Perez lá espetou a baioneta no pé direito 
continuando na mesma posição como se não fosse 
nada com ele. - Queixas-te Perez? - Não, meu Capi-
tão! - Porque? - Porque graças ao meu glorioso pais 
foram-me distribuídas botas tamanho 47, enquanto 
eu só calço o número 42!

O jantar no cinema 
Dois ratos entraram num cinema e foram direto para 
a sala de projeção. Roeram todo o rolo do fi lme. Ter-
minado o jantar, um perguntou para o outro: - Gos-
tou do fi lme? - Não, gostei mais do livro!

COMO SE ASSOCIAR AO 
SINDICATO E SEUS BENEFÍCIOS.

Trabalhador, sindicato forte é aquele que tem muitos 
sócios. Seja mais um. Juntos, podemos mais! 

Documentos necessários (xerox)
. Certidão de nascimento dos �lhos menores de 18 anos
. Comprovante de endereço com CEP
. Carteira de trabalho onde consta o número, a série e o 
contrato de admissão
. 1 foto 3/4 do titular
. Preenchimento da �cha cadastral

* O associado e seus dependentes (esposa e �lhos menores de 18 anos), usufruem de todos os 
benefícios que o Sindi-Asseio RMBH oferece.

BETIM: Rua São Vicente, 18, Centro, MG . CEP.: 32600-070             3531-2367/3531-2653/3511-9432
CONTAGEM: Rua dos Jequitibás, 393, Edifício dos Trabalhadores, Eldorado/MG - CEP.: 32310-390 sindiasseio@hotmail.com

www.sindiasseio.com

A família cresceu.  Venha e junte-se a nós. 
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 Convenção Coletiva Sindi-Asseio 
regulamenta nova função

CONQUISTA SALARIAL

Trabalhadores das empresas de asseio, conservação e limpeza urbana 
da RMBH conquistam aumento de mais de 10% do piso salarial

a categoria trabalha na inspeção de 
locais como a Estação de Metrô El-
dorado, nas avenidas João César, Ti-
radentes e na nova estação de ônibus 
do Carrefour. “Nós trabalhamos para 
termos os nossos direitos. A conquis-
ta veio para ajudar e muito os traba-
lhadores da categoria. Nessa crise, 
o aumento de salário será excelente 
para nós que batalhamos diariamen-
te”, destaca.

Garanta sua vaga no mercado de trabalho!

Informações: (31) 2565.9703

Rua Jequitibás, 393, 4º andar - Bairro Eldorado
(Em frente à estação Eldorado do Metrô)

www.sindiasseio.com

CURSOS GRÁTIS! Para sócios do SINDI-ASSEIO e a 
baixo custo para o público em geral.CURSOS GRÁTIS!

CURSOS OFERECIDOS

. Higienização Geral

. Portaria e Recepção

. Supervisor de Limpeza

. Higienização Hospitalar

. Encarregado de Limpeza 

O Sindi-Asseio, por meio das ne-
gociações realizadas na Convenção 
Coletiva do Trabalho em 2016, ga-
rantiu reajuste de 10,97% nos sa-
lários dos profissionais de asseio, 
conservação e limpeza urbana da 
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte. O aumento vai garantir uma 
melhora no rendimento dos profis-
sionais que estão diariamente nas 
ruas embelezando as nossas cida-
des. O ticket alimentação também 
será reajustado.

Outra importante conquista foi o 
reconhecimento dos direitos traba-
lhistas dos profissionais que atuam 
como auxiliares de fiscalização ex-
terna. 

De acordo com o presidente do 
Sindi-Asseio Leonardo Vítor do 
Vale, essa foi uma vitória que de-
morou cerca de três anos para ser 
conseguida. “Estamos ainda toman-
do as medidas necessárias para ga-
rantirmos conquistas não só com 
relação ao reajuste salarial, mas 
também melhorias no vale-refeição 
e nas nossas condições de trabalho”, 
adianta.

De acordo com o auxiliar de fisca-
lização externa, André Luis Santana, 

União faz a força
Um trabalhador da categoria que 

preferiu não se identificar, disse que 
essa foi uma conquista que há cerca de 
três anos está sendo buscada. “Já nos 
reunimos várias vezes para conseguir 
que a profissão de auxiliar de fiscali-
zação externa fosse regulamentada na 
convenção coletiva do Sindi-Asseio. 
Esse ano nós tivemos essa alegria. 
Agora, mostramos que os trabalhado-
res unidos conseguem vencer a bata-
lha pelos próprios direitos legalizados”, 
enfatiza.


