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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

Reforma Trabalhista
Em período de perdas de direitos, sindicatos 
devem se unir para conseguir lutar em prol dos 
trabalhadores que representam. Página 3

Conheça mães trabalhadoras que servem 
de exemplo para todos nós. No mês delas, o 
Sindi-Asseio oferece uma matéria especial em 
homenagem a todas as mães. Página 8

Sindicato defende 
categoria em negociações

Mesmo após difíceis 
negociações, sindicato 
garante aumento de 
2,55% nos salários 
e 3,5% nos demais 
benefícios. Categoria 
lutou e se manteve 
fi rme na greve, porém, 
em atitude truculenta, 
dois funcionários foram 
demitidos após o término 
do movimento. 
Páginas 4 e 5

Dia das mães
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Una-se ao seu sindicato
Companheiras e companheiros, 

tive acesso ao gráfi co da execução 
orçamentária do Governo de 
nosso país no ano de 2017. Resolvi 
compartilhar com vocês as 
informações para que possamos ter 
uma ideia sobre que Estado temos e 
que Estados queremos. 

Podemos ajudar (ou não) a 
construir um novo país com nossa 
obrigação cívica de votar nas eleições 
de outubro deste ano, na qual vamos 
eleger o presidente da república,  o 
governador, os senadores, deputados 
federais e deputados estaduais.

Como lição principal façamos um 
comparativo sobre os percentuais. 
Não irei aqui tecer comentários 
acerca dos mesmos, deixarei esta 
tarefa para cada um de nós. Talvez, 
assim construamos uma verdade 
própria sem induções.

Sofremos e sofreremos vários 
ataques, seja quem for eleito, mas, 
se tivermos perspicácia poderemos 
corrigir alguns rumos. No passado 
achamos que elegendo um 

sindicalista nossos problemas estavam 
todos resolvidos. E o que aconteceu? 
As contradições e a aceitação do jogo 
político nos mergulharam numa crise 
de existência. Vimos nossos valores 
mais caros serem questionados e 
perdemos uma série de direitos 
historicamente conquistados por 
meio de muita luta e dor.

Há, ainda hoje, muitos de nós que 
acreditam que o sistema instalado 
possa ser benéfi co aos trabalhadores. 
Gostaria de compartilhar com esta 
ideia, só que o choque de realidade 
não me permite cultivar tal ilusão.

Em nossa democracia, o Estado de 
Direito para uns poucos serve como 
“luva de pelica”. Para a avassaladora 
maioria, é como enterrar uma “coroa 
de espinhos” na cabeça.

Muitas vezes somos ultrajados nos 
direitos básicos da pessoa humana 
e ainda nos sentimos culpados pela 
própria falta de sorte. Quantos de 
nós já se sentiu culpado por não ter 
a “qualifi cação exigida” para ocupar 
determinada vaga de emprego? 

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE

Quantas vezes observamos as 
adversidades como nosso próprio 
fracasso? E quando olhamos para 
nossos fi lhos e não temos condição 
de ofertar a eles uma vida melhor... 
as lágrimas vertem e precipitamos 
num vazio, tentando nos ocupar com 
mediocridades para disfarçar nossa 
impotência.

Podemos fazer diferente. Quando 
o desespero bater à nossa porta, 
que tenhamos energia para infl ar os 
pulmões e bradar: sou um ser humano 
de caráter coletivo e somado aos meus 
pares não há barreira intransponível.

Junte-se ao seu sindicato e 
certamente sua vida vai melhorar.

(O valor previsto aprovado para 2017 havia sido de R$ 3,415 trilhões, 
diferença a ser investigada)

Orçamento federal executado (pago) 
em 2017 = R$ 2,483 trilhões

39,70% 

25,60% 

8,69% 

4,30% 
4,14% 
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 União dos sindicatos é necessária 
em período pós reforma

Em tempos de retirada de direitos, centrais devem buscar se fortalecer cada vez mais, mesmo 

com obstáculos trazidos pela Reforma Trabalhista, de acordo com diretor executivo da Conlutas

MOVIMENTO SINDICAL

Os movimentos sindicais são 
indispensáveis para garantir 
melhorias e a segurança dos 
direitos dos trabalhadores. Os 
desafios sempre foram grandes, 
mas, após a Reforma Trabalhista, 
eles se tornaram ainda maiores, 
uma vez que a contribuição sindical 
obrigatória foi derrubada e a nova 
legislação dificultou o acesso a 
direitos dos trabalhadores outrora 
garantidos.

De acordo com o diretor executivo 
da Central Sindical e Popular 
(CSP Conlutas), Oraldo Paiva, a 
reforma trouxe várias mudanças, 
mas destacam-se dois aspectos 
negativos para o trabalhador: 
“O objetivo do governo e dos 
empresários com a reforma é 
adequar o custo da produção a um 
valor que lhes permita aumentar a 
lucratividade. Não é por acaso que, 
junto da reforma, tenham ocorrido 
outras mudanças na legislação, 
como a introdução da lei que 
permite a terceirização ampla e 
irrestrita”, afirma. 

Juntamente com isso, a retirada 
dos financiamentos dos sindicatos 
veio para dificultar a ação desses 
movimentos. Por isso, para ele, é 
essencial os dirigentes sindicais 
se aproximarem das bases 
buscando ampliar a sindicalização. 
“Precisamos de uma sustentação 
dos sindicatos que nos permita 
seguir enfrentando a Reforma 
Trabalhista e a retirada de direitos”, 

destaca.
Diante  desse cenário, ele adverte 

que o movimento sindical se 
reinvente, tornando-se mais 
independente de governos e 
patrões, mais forte e, sobretudo, 
mais unido. Oraldo citou outras 
mudanças que vão retirar direitos, 
como a reforma da previdência, 
que exigem sindicatos resistentes e 
mobilizados para lutarem em prol 
dos trabalhadores.

“Precisamos unificar essas lutas, e 
é aí que entra o papel das centrais 
e dos sindicatos”, arremata ele, que 
é um dos fundadores da Conlutas, 
entidade que busca a unificação dos 
movimentos sindicais.

“

“

A reforma trabalhista é 
uma mudança, mas não 
é uma reforma. Reforma 
é algo que acontece para 

melhorar. Nós a chamamos 
de “contra-reforma”, 
porque ela só piora a 

situação do trabalhador.

Oraldo Paiva
Diretor executivo da CSP Conlutas

Oraldo Paiva, diretor executivo e um dos fundadores da entidade sindical CSP Conlutas
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Categoria recebe 2,55% 
de reajuste salarial

Sindicato patronal se apresentou irredutível quanto às demandas dos profissionais. 
Greve foi realizada e ajudou a fortalecer a categoria, mas sindicato apura abusos 

de empresa por demissão de dois associados

CONVENÇÃO COLETIVA

Após intensas negociações com o 
Sindicato das Empresas de Coleta, 
Limpeza e Industrialização do Lixo 
de Minas Gerais (Sindilurb), foi 
conquistado o reajuste de 2,55% nos 
salários e 3,5% nos tickets alimentação 
e cesta básica. As conversas começaram 
em fevereiro. Mas antes, em novembro 
de 2017, o Sindi-Asseio já havia 
encaminhado as reivindicações da 
categoria para o Sindilurb.

“A entidade patronal ofertou o 
percentual do INPC acumulado no 
ano de 2017 (2,07%). Nossa pauta 
buscava um reajuste de 14% com o 
objetivo de equiparar nossos salários 
aos praticados na capital do Estado. 
Para a classe que a gente representa 
não existe diferença de custo social 
nessas cidades”, explicou o presidente 
do Sindiasseio, Leonardo Vale.

Segundo ele, o sindicato patronal 
se apresentou irredutível quando às 
demandas dos trabalhadores, sendo Trabalhadores de Betim em greve se manifestaram em frente à prefeitura  

necessária a instauração da greve. O 
movimento teve início no dia 26 de 
março em Betim e no dia 2 de abril em 
Ribeirão das Neves. No dia 4, houve 
nova rodada de negociações, onde, 
mesmo após amplos debates, a entidade 
patronal manteve a proposta inicial.

Por esse motivo, os trabalhadores 
permaneceram em paralisação o que, 
para Leonardo, representa a força 
e união da categoria na busca por 
melhorias. “Neste momento, onde as 
entidades sindicais profissionais sofrem 
com insistentes ataques de setores da 
mídia e do poderoso sistema capitalista, 
os trabalhadores do segmento de 
limpeza urbana da região metropolitana 
de Belo Horizonte, mostraram sua força 
e tenacidade na busca por melhores 
condições de salário e trabalho”, 
salientou.

Na tentativa de entrar em um acordo 

que houvesse melhor retorno para 
a categoria da limpeza urbana, o 
Sindi-Asseio apresentou três novas 
propostas que abordavam adequações 
salariais, reajustes na cesta básica, 
adicional de insalubridade em Lagoa 
Santa, entre outras alterações na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Mais uma vez, o sindicato, patronal 
disse não. Durante assembleia com os 
trabalhadores, foi decidido pelo fim da 
greve, bem como a aceitação do reajuste.

“Apesar de não termos avançado 
muito no quesito reajuste salarial, 
conquistamos melhores condições 
de trabalho, resgatando a dignidade 
do trabalhador, o qual teve seu valor 
reconhecido pela sociedade e pelos 
agentes políticos das cidades onde 
houve o movimento de paralisação das 
atividades”, destacou. 

 Profissionais de Ribeirão das Neves também 
lutaram no movimento grevista
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O coletor Sérige Custódio de Souza, de 
36 anos, está preocupado sobre como 
irá proceder para arcar com as contas 
no fim do mês. Ele e outro colega foram 
demitidos um dia após a greve, acusados 
pela empresa Viasolo de vandalismo, ato 
veementemente negado pelos dois.

Segundo ele, 22 coletores aderiram 
à greve em Betim e os trabalhadores 
concordaram em encerrar a paralisação 
sob a garantia da empresa de que não 
haveria retaliações. Ao retornar, os 
colegas dele foram liberados para bater 
o ponto, mas ele foi proibido. 

“Fui convidado para uma reunião a 
respeito da greve e os representantes da 
empresa me comunicaram que eu estava 
sendo demitido por justa causa, por ter 
ameaçado colegas de trabalho, ameaças 
de queimar veículos e vandalismo. Mas 
eu disse que nada disso ocorreu e que 
eu poderia até processá-los pela calúnia 
que estavam levantando contra mim”, 
relatou. 

Atordoado pela notícia, ele recorreu 
ao Sindi-Asseio, que tem o direcionado 
judicialmente. Além disso, um abaixo-
assinado está circulando na empresa 
pedindo o retorno dele ao trabalho. 
“Muitos não estão assinando porque 
estão com medo de represálias também”, 
lamentou.

O presidente do Sindi-Asseio 
reafirma que o movimento foi pacífico 
e que a própria entidade recomenda 
manifestações pacíficas e ordeiras, no 
sentido de proteger a integridade física 
e patrimonial de todos – exatamente 
como ocorreu no movimento em 
Betim. Por isso, ele assegurou que o 

Categoria reivindicou por direitos, mas sofreu represálias por parte da Viasolo

Sindicato defende profissionais demitidos injustamente

sindicato vai lutar para garantir os direitos 
dos funcionários demitidos injustamente. 
“Todas as medidas legais estão sendo 
tomadas para reparar o perverso dano, 
consequente da arbitrariedade da empresa 
em questão”, disse.

Uma audiência na Justiça do Trabalho 
está agendada para o dia 18 de julho. A 
Sérige, resta apenas o desejo de que o juiz 
entenda que o ato foi uma represália e que as 
acusações da empresa são infundadas.

“Sou responsável e gosto muito do meu 
trabalho. A forma como fui tratado por eles 
foi humilhante e estou muito triste por essa 
covardia. Moro de aluguel, tenho dois filhos 
e minha esposa está desempregada. Preciso 
do meu emprego”, destacou.

Todas as medidas legais 
estão sendo tomadas para 
reparar o perverso dano, 

consequente da 
arbitrariedade da empresa 

em questão.

“

“
Leonardo Vale

Presidente do Sindi-Asseio
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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/ Dra Marly). 

. 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

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. 

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.

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.

Curso 
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1 - Qual o cachorro que é professor?

2 - O que é, o que é, tem orelha de gato, 
perna de gato, pelo de gato, olhos de gato 
patas de gato e tudo de gato mais não é gato?

3 - Oque oque é tem asa mais não voa tem 
pernas mais não anda tem bico mais não bica 
tem olhos mais não encherga?

4 - Qual é a diferença entre uma bicicleta e 
uma privada?

5 - O que acontece com o lápis quando ele cai 
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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 
. CI 
. CPF

*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 no chão?

6 - Por que o jacaré 
deixou o jacarezinho de 
castigo?

7 - Porque colocaram 
uma cama elástica no 
Pólo Norte?

Rua Padre Rolim, 700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG

Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777
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Maio e junho de 2018

DIA DAS MÃES

Guerreiras, fortes e da luta
No mês das mães, o Sindi-Asseio homenageia a todas nossas 
representadas por meio da história de três mães associadas

Elas trabalham fora, cuidam da casa, 
dos filhos e fazem de tudo pra que 
eles tenham o melhor. Muitas vezes se 
anulam pelo bem dos pequenos mas, 
mesmo em meio a turbulência, elas 
garantem que vale a pena. No mês em 
que se comemora o Dia das Mães, o 
Sindi-Asseio ouviu três associadas que 
são exemplo de maternidade.

A auxiliar de serviços gerais 
Sindelânia Neves Lopes, de 37 
anos, acabou de retornar da licença 
maternidade. Mãe de Glaycon, de 12 
e de Amanda, de apenas cinco meses, 
ela destaca que ter filhos foi o melhor 
acontecimento da vida dela.

“Ser mãe é tudo de bom. O 
carinho que sentimos por eles é algo 
indescritível. O meu maior sonho é 
vê-los felizes com saúde e realizando 
os sonhos deles”, conta ela que é 
associada há três anos.

Outra mamãe representada pelo 
Sindi-Asseio e que também está 
vivendo a alegria de ter um bebê em 
casa é a auxiliar de limpeza Márcia 
do Carmo dos Santos, de 38. Ela tem 
oito filhos, sendo cinco meninos e 
três meninas. Ela conta que curte 
cada minuto da caçula, Giovana, de 
dois meses. 

“Maternidade é bom demais, porque 
você gera uma vida. Você já ama na 
barriga e quando nasce você só quer 
cuidar, amar e proteger”, diz. Márcia 
foi uma das muitas mamães associadas 
ao Sindi-Asseio que ganhou um kit 
especial para o bebê, composto por 
itens essenciais como bolsa, fraldas, 
termômetro, mamadeiras, tesouras, 
gazes, álcool absoluto, entre outros 
produtos. Para ela, a ajuda veio no 
melhor momento.

“Eu estava apertada e passando por 
um momento financeiro difícil. Então, 
o que ganhamos do sindicato fez toda 

 Márcia do Carmo dos Santos é só amor com a 
caçula Giovana 

a diferença, pois eram coisas que eu 
não sabia como ia fazer para adquirir 
para minha filha. Sou muito grata ao 
Sindi-Asseio por isso”, diz.

EXPERIÊNCIA
Já a auxiliar de serviços gerais Maria 

de Fátima Silva, de 64, enche o peito de 
orgulho para falar das três filhas criadas, 
com idades entre 33 e 43 anos, e dos sete 
netos. Educar três filhas foi um desafio e 
tanto, mas, para ela, tudo valeu a pena.

“Ser mãe é uma dádiva de Deus, um 
complemento do ser e algo muito 
bonito. Vê-las bem hoje é uma sensação 
muito boa e sem elas e meus netos  a 
vida fica sem sentido. É uma delícia 
quando todos se reúnem”, diz.

Independente da idade ou do 
número de filhos, essas guerreiras 
mostram apenas uma coisa: amor de 
mãe é incondicional e mais forte do 
que muitos podem imaginar. Por isso, 
o Sindi-Asseio deseja um feliz dia das 
mães a todas!

Sindelânia Neves Lopes com a filha Amanda. 
Ela também é mãe de Glaycon, de 12 anos

Maria de Fátima Silva se orgulha das três filhas


