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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

Convenção 
coletiva

Nas discussões com o setor 
patronal, direção do sindicato 
continua na luta pela garantia 
de direitos e para que as rei-
vindicações da categoria sejam 
atendidas. Página 8

Saiba mais sobre a Quitação 
Anual de Obrigações Trabalhis-
tas, documento criado após a 
reforma, que declara o recebi-
mento de valores como horas 
extras e adicionais. Página 5

A nova era do 
sindicalismo

Com as mudanças ocorridas 
após a Reforma Trabalhista, 
muitas transformações ain-
da vão acontecer em relação 
aos sindicatos, especialmen-
te devido ao fim da contri-
buição obrigatória. Agora, as 
instituições sindicais deve-
rão se organizar ainda mais 
para fortalecer os trabalhos 
de base. Página 3

Reforma 
Trabalhista
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A união da categoria
Companheiras e companheiros, o 

peso da mão invisível do mercado 
recaiu sobre as costas dos trabalha-
dores do nosso combalido país. A 
choradeira patronal, deliberada-
mente utilizada para negar valor 
aos nossos salários, se transformou 
em ameaça ao que restou de nossos 
diretos trabalhistas, pós “deforma”.

Nas negociações coletivas só se 
ouve deles a seguinte frase: “a si-
tuação econômica está ruim e as 
empresas não têm como arcar com 
reajustes, e, por outro lado é hora 
de preservar os empregos”. É isso 
que nos resta? Aceitar resignados 
que a responsabilidade pelo estágio 
de degradação de nosso país é cul-
pa nossa? Que o responsável pelo 
caos econômico são os direitos tra-
balhistas e previdenciários? 

Temos que ter muito cuidado nes-
tes tempos onde o mercado dita as 
regras, conceitos e costumes da so-
ciedade. Nós, que somos da base, 
sabemos bem como funciona o 
sistema. “Manda quem pode, obe-
dece quem tem juízo”. Esta lógica 
perversa sempre esteve presente 
em nossa cultura escravocrata e 
exemplos não faltam.

Infelizmente, aqui, nesse horror 
em que vivemos, sobra a insegu-
rança, a insignificância e o despre-
zo dos que deveriam primar pelas 
garantias constitucionais relativas 
à dignidade humana. Ao invés dis-
so, somos obrigados a acreditar 
que o Brasil só melhorará com a 
reforma da previdência. 

Não tenhamos ilusão: nada que 

vem, ou vier dos poderosos, será 
em nosso benefício. Enquanto não 
tivermos a consciência de classe e 
estivermos repetindo o individua-
lismo propagado pelos meios de co-
municação, seremos apenas “mario-
netes” do sistema.

Proponho que façamos uma re-
flexão: a humanidade atingiu um 
estágio de inteligência tecnológi-
ca capaz de produzir alimentos em 
escala global para alimentar toda 
população do planeta. Esta certeza 
inconteste vale para quê, se há mi-
lhões e milhões de crianças morren-
do de fome pelo mundo? Na nossa 
vizinhança ocorrem mortes por des-
nutrição. Não precisa procurar nos 
locais mais miseráveis do planeta, 
basta abrir a janela e enxergar além 
do óbvio.

Propus essas reflexões com o ob-
jetivo de demostrar que o problema 
do nosso país, e do mundo, não é o 
trabalhador e seus salários ou tão 
pouco a previdência social. O siste-
ma excludente que prima pelo lucro 
é o responsável por nossas mazelas. 

Há em curso uma operação para 
vestir lobos de cordeiros, que sem-
pre se beneficiaram do poder e do 
sistema, emprestando verniz novo 
aos velhos conhecidos.

Alguém da classe social superior, 
empresário, político, apresentador, 
burguês assalariado, ou outro, que 
se apresenta como alternativa às ve-
lhas práticas é de desconfiar. A pro-
babilidade de ser mais um engodo 
para nos ludibriar é grande. Temos 
o nosso lado e sabemos que não é 

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

Garanta sua vaga no 
mercado de trabalho!

CURSOS OFERECIDOS
. Higienização Geral
. Portaria e Recepção
. Supervisor de Limpeza
. Higienização Hospitalar
. Encarregado de Limpeza 

Informações: 31 2565.9703

Rua Jequitibás, 393, 4º andar - 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.

Informações: 31 2565-9703 / 2564-4860www.sindiasseio.com

PALAVRA DO PRESIDENTE

apoiando exploradores do suor e 
sangue do próximo que melhorare-
mos nossas vidas.

O espírito de classe nada mais é do 
que a união dos iguais em favor do 
bem comum e a soma de nossa ener-
gia em busca de melhores condições 
para todos. Quando fizermos valer 
nossa força, conquistaremos uma 
sociedade mais justa e fraterna.  

Estamos nos empenhando ao má-
ximo para garantir as conquistas 
obtidas em nossas convenções co-
letivas de trabalho passadas, mas, 
nosso esforço, não será suficiente se 
as categorias não estiverem engaja-
das, ungidas pelo espírito coletivo. 

Somente juntos podemos fazer a 
diferença. Nenhum de nós é melhor 
que todos nós!
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 Novos tempos para os sindicatos
Com o fim da contribuição obrigatória, instituições que não se adequaram 

precisarão fortalecer as ações representativas

SINDICATO SE FORTALECE

A Reforma Trabalhista trouxe uma 
série de mudanças para o trabalha-
dor e, inclusive, para os sindicatos. 
Uma das principais alterações foi o 
fim da contribuição obrigatória, que 
deve impactar diretamente nos cai-
xas das instituições. Com isso, aque-
las que apenas se aproveitavam deste 
valor e não desempenhavam ações 
em prol de seus associados deverão 
mudar de postura.

De acordo com o professor do 
departamento de Ciência Política 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e coordenador do 
Observatório do Trabalho da ins-
tituição, Carlos Roberto Horta, a 
contribuição sempre foi uma “pedra 
no sapato” do movimento sindical. 
Segundo ele, por um lado, ela ajuda-
va as entidades que realmente eram 
representativas a se dotarem de re-
cursos, mas, por outro, ela construía 
uma burocracia para sindicatos que 
pouco faziam pelas suas categorias.

“Houve época em que era conve-
niente em que se mantivesse a con-
tribuição sindical e houve a época 
que não. Para surgir um sindicalis-
mo mais autêntico, muitos setores 
da classe trabalhadora já tinham se 
habituado a questões de luta e havia 
cobrança das bases para que sindica-
tos usassem o recurso em função da 
categoria”, explica.

Agora, segundo o especialista, o 
sindicalismo vive momentos ainda 
mais difíceis. No entanto, mesmo 
com os obstáculos, a não contribui-
ção voluntária pode fortalecer ainda 
mais os movimentos que realmente 
lutam pelas categorias que represen-
tam. “Podemos supor que, com o 
tempo, o sindicalismo de luta vai se 
reafirmando por uma contribuição 
voluntária”, destaca.

De acordo com o presidente do 
Sindiasseio, Leonardo Vale, o sindi-
cato já havia se preparado e sempre 

lutou em prol de seus representados. 
Ele destaca que há uma controversa 
em relação à contribuição sindical 
deixar de ser compulsória. “Tecnica-
mente o caráter da contribuição é de 
ordem tributária e não é matéria que 
possa ser alterada por meio de Medi-
da Provisória como ocorreu. Mas esta 
discussão já foi suscitada no âmbito 
do Supremo, falta decisão”, afirma.

Vale acrescentar que a contribuição 
fará falta para o setor, que terá que se 
adequar à nova realidade, no entanto, 
o empenho e esforço representativo 
não serão enfraquecidos. “Não abrire-
mos mão de atender às necessidades 
básicas de nossos sócios, seus depen-
dentes e dos representados da cate-
goria. Nossos departamentos e sedes 
continuarão funcionando de forma 
eficaz, com dificuldade, e com a cer-
teza que daremos a volta por cima e 
construiremos um país mais justo, 
com distribuição de riqueza”, salienta.

O coordenador do Observatório do 
Trabalho da UFMG, Carlos Roberto 
Horta, ainda destaca que a crise no 
trabalho tem trazido uma pressão 
destrutiva sobre a identidade do tra-
balhador. “Mas não tenha dúvida de 
que o futuro traz essa volta, esse mo-

mento de revigorar o trabalhador e 
ele se afirmar como classe e como ca-
tegoria também. As contradições vão 
renovando todo o cenário do mundo 
do trabalho, mas, nós, que estamos do 
lado do trabalho, esperamos que a so-
ciedade volte a ter saúde, e que o tra-
balhador se afirme como ser humano 
e social”, pontua.

“

“
Carlos Roberto Horta

Professor do departamento de Ciência 
Política da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e coordenador do 
Observatório do Trabalho da instituição

Podemos supor 
que, com o tempo, o 
sindicalismo de luta 
vai se reafirmando 
por uma contribui-

ção voluntária.
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Clínica da saúde cada 
vez mais próxima

Espaço irá oferecer diversas especialidades medidas para os associados

QUALIDADE DE VIDA

Está cada vez mais perto a concreti-
zação de um importante projeto que 
vai proporcionar saúde e bem estar 
para todos os associados: a clínica de 
saúde do Sindiasseio. As obras e ade-
quações no prédio já estão na fase de 
finalização e a expectativa é que ainda 
neste semestre os atendimentos sejam 
iniciados.

De acordo com o médico e diretor 
técnico da clínica, Raimundo Nonato 
Oliveira, os contatos com os profissio-
nais que vão prestar serviço no espa-
ço estão sendo feitos e alguns deles já 
confirmaram, como por exemplo, dois 
dentistas, clínico geral e ortopedista. 
Em pleno funcionamento, a clínica 
poderá realizar até 10 mil atendimen-
tos por mês. 

“Essa clínica é de grande importân-
cia para os associados, pois conseguir 
atendimento na rede pública é difícil 
e arcar com os custos de um plano de 
saúde é caro para a maioria das pesso-
as, principalmente pais de família. Por 
isso, é louvável ter um espaço onde o 
usuário poderá ter acesso a uma con-
sulta de qualidade, onde o sindicato 
vai pagar a maior parte para ele ou até 
mesmo o valor completo”, destaca Rai-
mundo.

Estrutura
O espaço ocupa três andares do pré-

dio onde fica a sede do Sindiasseio 
em Contagem, próximo à estação de 
metrô do Eldorado. A localização é 
estratégica, conforme o diretor técnico 
da clínica. “É um local que recebe pra-
ticamente todas as linhas urbanas de 
Contagem e interurbanas das cidades 
da Grande BH, além de ter o metrô. 
Ou seja, é de fácil acesso para todos”, 
salienta.

No total, são 12 consultórios amplos 
e equipados com ar-condicionado, 
que oferecerão todas as especialidades 

médicas, como ginecologia, pediatria, 
ortopedia, otorrinolaringologia, entre 
outros, além de consultas dentárias. 

Há também espaço para fisioterapia e 
pilates, sala para realização de exames 
de imagem, laboratório para exames de 
sangue e farmácia.

“A presidência do sindicato caprichou 
em todos os detalhes da clínica, pois 
está ficando com uma qualidade impe-
cável. O piso, por exemplo, é o que exis-
te de mais moderno na área hospitalar, 
que não acumula poeira, garantindo a 
limpeza que uma unidade de saúde exi-
ge”, comenta.

O médico ainda destaca que a clíni-
ca foi pensada para atender a todas as 
necessidades da categoria. “Haverá an-
giologista, pois os profissionais ficam 
muito tempo em pé e precisam cuidar 
do sistema circulatório; pediatria, pois 
muitos têm filhos pequenos; ginecolo-
gia, pois há muitas mulheres associa-
das”, exemplifica Raimundo.

A clínica é um espaço pensado para 
melhorar a vida do trabalhador, além 
de estreitar ainda mais os laços entre as-
sociados e o sindicato.

Essa clínica é de grande 
importância para os 

associados, pois conseguir 
atendimento na rede 

pública é difícil e arcar com 
os custos de um plano de 

saúde é caro para a maioria 
das pessoas, principalmente 

pais de família. 

“

“
Leonardo Vale

Presidente do Sindiasseio
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Veja os benefícios para o 
associado Sindi-Asseio na 
edição deste jornal e aproveite 
tudo que planejamos e 
construímos para você e 
sua família, que são muito 
importantes para nós. 

ASSOCIE-SE AO SINDI-ASSEIO

Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas
REFORMA TRABALHISTA

Conheça o documento criado após a reforma, que declara 
o recebimento de horas extras e adicionais

Uma das modificações introduzidas 
pela Lei nº 13.467/2017, foi a adição 
da regra do artigo 507-B da CLT.

Essa inovação, do artigo 507-B, in-
troduziu nas relações trabalhistas o 
Termo de Quitação Anual de Obriga-
ções Trabalhistas, a ser assinado pelo 
empregado e empregador na presença 
de um representante do sindicato dos 
empregados. Nela, o trabalhador de-
clara o recebimento de todas as parce-
las das obrigações trabalhistas, como 
as horas extras e adicionais devidos.

O termo discriminará as obrigações de 
dar e fazer cumpridas mensalmente e 
dele constará a quitação anual dada pelo 
empregado, com eficácia liberatória de 
todas as parcelas nele especificadas. 

As parcelas não consignadas no ter-
mo de quitação poderão ser discutidas 
futuramente na Justiça do Trabalho. 
Exemplo: o termo não dispõe sobre 
o pagamento das férias ou das horas 
extras prestadas. Posteriormente, o 
trabalhador tem a opção de ingressar 
com a reclamação trabalhista para dis-
cutir o pagamento das férias e dessas 
horas extraordinárias.

Somente será possível questionar a 
validade do termo de quitação caso 
o trabalhador comprove, em juízo, a 
existência de vício de consentimento 
do empregado, como a ocorrência de 
erro, dolo, coação, dentre outros. 

Há ainda, a possibilidade de anulação 

do termo caso se comprove, inclusive, 
por outros documentos, que o valor 
quitado não corresponde à realidade.

Conhecermos nossos direitos e de-

veres é fundamental para mantermos 
uma relação trabalhista mais justa e 
equilibrada.

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

 . CENTRAL SAÚDE - Avenida José Faria da 
Rocha, 4281, Eldorado/Contagem. 
Telefone: 3395-9040.
Especialidades: Angiologia, Cardiologia, Clí-
nica Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Pediatria, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Hematologia, 
Reumatologia, Geriatria, Urologia e Oftalmologia.

. GLOBAL SAÚDE
Rua Dos Ingás, nº: 55, Bairro Eldorado, Contagem/
MG. Marcação de consultas: 3046.7007
Especialidades: Angiologia, Cardiologia, Clínica 
Médica, Dermatologia ,Fonoaudiologia, Gastro-
enterologia, GeriatriA, Ginecologia/Obstetrícia, 
Neurologia, Neuropediatria, Nutrição, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pediatria, Proctolo-
gia, Psicologia e Psiquiatria

. CLINICAL CENTER - Av. Afonso Pena, 726, 
3º andar, Centro/BH.  Tel: 3272-7360 ou 3272-
7679. Especialidades: Angiologia, Cardiologia, 
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina do Trabalho, Neurologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringolo-
gia, Pediatria, Ultrassonografia e Endoscopia 
Digestiva.
 
. PIONEIROS SAÚDE - Av. José Faria da Rocha, 
5959, Eldorado/Contagem. Telefone: 3395-3338.
Especialidades: Cardiologia, Clínica Geral, 
Ginecologia, Pediatria e Ortopedia, Urologia, 
Cardiologia, Oftalmologia, Angiologista, 
Neurologia e Psiquiatra.

. CLINESP - Rua Felipe dos Santos, 678-Centro/
Betim (próximo da padaria Nutrivida, Av, Gover-
nador 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: 3596-0330 e 3596-5143.
Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro/Betim.
 . CLÍNICA SÃO LUCAS - Rua Benedito Valada-
res, 69, salas 10 e 11 no Shopping de Nova Lima,  
Centro/Nova Lima. Telefone: 3541-2813 e 3542-
5828. Especialidades: Angiologista, Cardiologia, 
Clínica Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Pediatria, 
Ortopedia, Urologia e Oftalmologia.  

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

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

 . DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA: Av. Go-
vernador Valadares, 671, Centro/Betim.  
Telefones: (WhatsApp): 9.9918-6789   
(TIM): 9.7317-2710   (OI): 9.8558-1103 
Especialidade: Psicologia (crianças, adolescentes, 
adulto e idosos).

. NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E MEDICINA 
INTEGRADA  Rua Marte, 709, Jardim  Riacho das 
Pedras/Contagem. 
Telefones: 3533-5704 e 99551-6692.

. DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA - Especia-
lidade: Dermatologia. Av. JK, 140, 4º  andar, Sala 
409, Centro/Betim. Telefone: 3531-1454.

. DR. RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Telefone: 3046-7007
Rua dos Ingás, 55, Eldorado/Contagem.

  . DR. GILMAR MARTINS SOARES
Especialidades: Clínica Médica, Angiologista e 
proctologia. Rua dos Ingás, 55, Eldorado/Contagem.

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

CONVÊNIOS

. CLÍNICA MAIS SAÚDE - Rua Travessa, 70, 
Eldorado - Contagem/MG. Telefone: (31) 2559-
3103/2559-3104 / Whats App: 9.9383-9350

. HOSPITAL MATERMED - Rua Padre Rolim, 
700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. Tel.: 
3218.4600 ou 3218.4777

. CLÍNICA VENEZA - Rua Dionízio Gomes, 127, 
salas 03 e 04, Veneza, Ribeirão das Neves/MG. 
Tel: 3625.5480
Especialidades: Clínica Médica, Pediatria, Gineco-
logia, Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.

Tratamento básico sem custo adicional

. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Dra 
Michele Petrucelli - Rua João Batista Nogueira, 08, 
Centro/Ribeirão das Neves. Telefone: 3624-2700.

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

. DR. GILSON VICENTE BIBIANO. Rua Santa 
Cruz, 525 A, Centro/Betim.
Telefone: 3532-1716.

. DRª MARIA ENI BATISTA . Rua Bélgica, 590, sls 
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. Ribeirão das Neves: 3624-6239, 
Lagoa Santa: 3689-7668 e Sabará: 3674-8748. Lab. 
Rojan dentro da Clinical Center -Tel 3212-9047.

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

Curso Básico de Informática sem custo adicional

. MEGA ESCOLA DE INFORMÁTICA - Rua Rio 
de Janeiro, 515, Centro/Betim. Telefone: 3531-3694.
Av. Araguaia, 135, São Caetano/Contagem.
Telefone: 3397-7806.

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

CLÍNICA JOÃO PAULO - Rua Caetés, 263, Sobre-
loja, Centro, Belo Horizonte/MG, Tel.: 3224.9704
Especialidade: Cardiologia, Clínica Médica, 
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Neurologia, Ortopedia, Pneumologia, 
Urologia, Nutrição.

. IMEDE – INSTITUTO MINEIRO DE UL-
TRASSONOGRAFIA - Ultrassonografia. Unidade 
em BH. Central de Marcação (31) 3328-2200 / 
3275-1628. 

. CLÍNICA VOCÊ ESPAÇO SAÚDE -DR. 
EMERSON REBELO ARAÚJO - Atendimento em 
Betim, às terça-feiras de 9hs às 18hs. Av. Amazonas, 
355, Centro. Atendimento em BH, às quartas, quin-
tas, sexta-feiras e sábados até às 14h. Rua Pampas, 
410, Prado, perto do Clube dos Oficiais. Telefones: 
2555-9454 e 9792-2122.

. ODONTOVIDA - Diversos  profissionais.  
Av. José Faria da Rocha, 6093 B, em frente ao 
Alfenas Imóveis, Eldorado/Contagem. Telefone: 
3395-2039.

. 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).

Agendou, mas 
não vai a consulta?

Desmarque.
Outro paciente 
agradece.
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1 - Qual computador que defende os animais?

2 - Por que eu não levei meu cavalo que 
ganhei de presente ao dentista?

3 - Por que o homem só tinha a perna 
esquerda?

4 - O que é preciso para o mês de maio ficar 
maior?

5 - O que é um refrigerante de laranja vestido 
no Halloween?

6 - Qual a raça do cachorro que gosta de 
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PIADA

TERAPIA DO RISO

SINDIASSEIO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (XEROX)
. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS
. CERTIDÃO DE CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL REGISTRADA EM CARTÓRIO
. 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 FICHA 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 
Tel.: 31 3531-2367 / 3531-2653
CONTAGEM: Rua dos Jequitibás, 393, Edifício dos Trabalhadores, 
Eldorado/MG - CEP.: 32310-390 - Tel.: 31 2565-9703 / 2564-4860 

www.sindiasseio.com                  sindiasseio@hotmail.com 

O sindicato é 
cada um de nós! 
Venha fazer parte 
da nossa família. 

Saiba como se associar ao Sindicato 
e obter todos os seus benefícios.  
QUANDO A LUTA É DIÁRIA OS RESULTADOS SÃO CONSTANTES. JUNTE-SE A CLASSE QUE LUTA POR VOCÊ. SEJA UM ASSOCIADO! 

BETIM: Rua São Vicente, 18, Centro/MG - CEP.: 32600-070 

Hospital Matermed Ltda.

Atendimento Eletivo dançar funk?

7 - O que o Faustão foi 
fazer no parquinho?

8 - Qual o menor carro?

9 - Qual semelhança 
do Rubinho Barrichello 
e uma Percussão da 
Escola de Samba?

Rua Padre Rolim, 700, Santa Efi gênia, Belo Horizonte/MG

Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777

O caipira na rodoviária

O caipira chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu:
- Moço, por favor me dá uma passagem pra 
Anastácia, ida e vorta.
O homem falou, aqui não vendemos passagem 
pra anatácia.
O caipira virou-se para a sua mulher e falou:
- Vamô embora Anastácia o moço num 
quer vender passagem pro cê.

O caipira chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu:

O homem falou, aqui não vendemos passagem 
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CONVENÇÃO COLETIVA

Negociações com sindicatos 
patronais seguem firme

Sindi-Asseio prossegue na luta pela manutenção de direitos e reajuste justo

O Sindiasseio, mais uma vez, está 
enfrentando uma grande batalha 
para conseguir aumento justo e 
manter os direitos da classe traba-
lhadora. As reuniões com os Sindi-
cato das Empresas de Limpeza Ur-
bana (Sindilurb) e das Empresas de 
Asseio e Conservação (Seac), para 
discutir a convenção coletiva de 
2018, se iniciaram em dezembro 
do ano passado. Porém, de acordo 
com o presidente do Sindiasseio, 
Leonardo Vale, as negociações já 
estão na quinta rodada e, até o mo-
mento, o desfecho não parece ser 
amistoso.

Segundo ele, o principal proble-
ma tem sido as alterações provoca-
das pela Reforma Trabalhista, que 
entrou em vigor em novembro. 
“Especialmente neste ano, com o 
advento da “deforma” trabalhista, 
as entidades patronais endurece-
ram ainda mais o jogo e querem 
utilizar instrumentos normativos 
para retirar direitos históricos de 
nossas categorias representadas”, 
destaca. 

Vale afirma que, até o presente 
momento, o ambiente é desfavorá-
vel ao trabalhador. “Não prevale-
cendo o espírito coletivo, perdere-
mos muito”, lamenta.

Entre as principais reivindicações 
estão a manutenção da homologa-
ção dos contratos de trabalho feita 
pelo sindicato, reajustes acima do 
índice de inflação nos salários e 
demais benefícios, manutenção da 
representação sindical nos locais 
de trabalho, entre outras. 

“Tudo o que os empresários que-
rem é retirar direitos ou diminuí-

-los, como se os direitos trabalhistas 
fossem responsáveis por todas as 
mazelas do nosso país. Temos que 
inaugurar uma nova ordem, onde os 
trabalhadores mostrem sua força e 
façam valer seus interesses”, destaca 
o presidente do Sindiasseio.

Ele ainda acrescenta que as nego-
ciações continuam e que a equipe do 
sindicato continuará se empenhan-
do ao máximo para garantir os direi-
tos e conquistas dos trabalhadores. 
“Nossas categorias contam com os 
melhores instrumentos normativos 
e, dependendo de nós, vamos avan-
çar e não retroceder”, garante Leo-
nardo Vale.

Temos que 
inaugurar uma nova 

ordem, onde os 
trabalhadores 

mostrem sua força 
e façam valer 

seus interesses.

“

“
Leonardo Vale

Presidente do Sindiasseio


