
TÁ LIMPOTÁ LIMPO
INFORMATIVO

TÁ LIMPOTÁ LIMPO
INFORMATIVO

N
ov

em
br

o 
e 

de
ze

m
br

o 
de

 2
01

8

IM
PR

ES
SO

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

Negociação 
salarial
Proposta de reajuste já foi 
encaminhada para entidades 
patronais. Nesta matéria 
especial, confira um histórico 
de todas as conquistas 
salariais obtidas nos últimos 
anos. Páginas 4 e 5

Confira histórias de 
profissionais da categoria 
que se destacam em outras 
atividades. Aproveite e conte 
pra gente a sua história! 
Página 8

Uma eleição marcada por abstenções
Jair Bolsonaro vence 
com 55% dos votos 
válidos. Porém, ao 
somar o total de votos, 
incluindo brancos e 
nulos, ele obteve apenas 
40% da preferência do 
eleitorado, o que desafia a 
obrigatoriedade do voto. 
Presidente do Sindi-Asseio 
repercute o resultado. 
Página 3

Motivo de 
orgulho
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Os próximos quatro anos
Companheiras e companheiros, 

sirvo-me deste para refl etir sobre os 
caminhos que se desenham em nosso 
destino. Acabamos de eleger um novo 
presidente da República Federativa do 
Brasil, gostemos ou não, ele conduzirá 
nossa nação por quatro longos anos.

Espero que ele, enquanto 
mandatário maior, siga e cumpra 
a constituição, respeitando as 
instituições e os direitos sociais, tão 
caros a todos e principalmente aos 
mais necessitados.

Nunca tive ilusão quanto a governos, 
eles sempre tendem a garantir 
interesses dos mais poderosos e ricos, 
seja qual for sua matriz ideológica. 
Nosso papel, neste jogo, é sempre 
o de garantidores,  e, quando 
possível, ampliadores dos direitos  
conquistados a duras penas.

Claro que dependendo da postura 
política nossas batalhas podem ser 
mais ou menos duras. No caso atual, 
teremos que fi car em vigilância 
constante, pois, os ataque aos direitos 
sociais e trabalhistas serão inevitáveis. 
O governante que receberá a faixa 
de presidente no dia 1º de janeiro 
demonstra interesses liberais, os quais 

têm como objeto o Estado Mínimo,  não 
intervencionista, regido pelas regras de 
mercado, privilegiando a concorrência 
onde todos têm os mesmos direitos, 
deveres e oportunidade. 

Em leitura superfi cial, estes objetivos 
soam como música boa. Quem 
não quer ter liberdade, quem não 
deseja os mesmos direitos, deveres e 
oportunidades? Aí está a chave. Uma 
criança que estuda num colégio privado 
tradicional tem a mesma oportunidade 
que uma criança que estuda numa 
escola municipal ou estadual? Existem 
dois mundos no nosso país, o mundo 
real ideal e o mundo das realidades. 
Em qual nos encaixamos? Refl ita sobre 
isso com carinho.

Agora passados alguns dias após as 
urnas terem “falado” começo a aceitar 
a cruel realidade de forma menos 
agressiva. Em primeiro lugar, fazemos 
parte de uma democracia e temos todos 
os instrumentos capazes de defendê-la. 
Em segundo lugar, o jogo democrático 
pressupõe a alternância de poder e a 
vontade do povo é soberana. Caso o 
povo tenha sido enganado, ou tenha 
cometido engano, só o tempo dirá.

Agora, nos resta fortalecer ainda 

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE

mais nossa instituição, criando uma 
barreira refratária aos ataques que 
porventura possam acontecer. De 
nossa parte tenham a certeza de que 
trabalharemos ainda mais e melhor. 
Ofereceremos melhores condições 
para nossos associados, seus familiares 
e também aos nossos representados 
que ainda não fazem parte de nossa 
grande família, que cresce cada vez 
mais e melhor.

Não nos deixemos abater. “Luto 
para mim é verbo”. Espero que o 
presidente eleito tenha compromisso 
com os brasileiros e que possa cumprir 
sua difícil tarefa de governar para 
todos, principalmente para os que 
mais precisam de saúde, educação, 
segurança e empregos.   

Juntos somos mais fortes! Traga um 
amigo de trabalho para conhecer o 
nosso trabalho. 

Que Deus tenha compaixão e piedade 
de nós. 
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 Eleitor desafia o voto obrigatório
Considerando todos os votos da eleição, Jair Bolsonaro (PSL) obteve 

apenas 40% da preferência dos eleitores brasileiros 

 ELEIÇÕES 2018

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) 
possivelmente já começará com 
rejeição. Mesmo com o candidato tendo 
vencido com 55,13% dos votos válidos 
(pessoas que não anularam ou votaram 
em branco), totalizando a escolha de 
57.797.547 eleitores, no montante ele 
obteve apenas 40% do total de votos, um 
total de 42 milhões de pessoas. 

 Isso significa que ao somar com 
47.040.906 votos oferecidos a Fernando 
Haddad (PT), 89,5 milhões de brasileiros 
não votaram no presidente eleito. Esta 
é a terceira vez, desde 1988, que o 
presidente não consegue obter metade 
da preferência dos eleitores. A primeira 
vez foi na reeleição de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), em 1988, e a 
segunda, na reeleição de Dilma Rousseff 
(PT), em 2014.

 “São dados que apontam para a má 
vontade do eleitor com o processo 
eleitoral, mesmo que o modelo atual 
seja o mais inclusivo da história do país 
— até a Constituição, havia restrições 
a analfabetos”, afirma o advogado e 
jornalista Sérgio Rodas.

O resultado levantou novamente o 
debate sobre a obrigatoriedade dos 
votos. Hoje, no Brasil, todo cidadão entre 
18 e 70 anos é obrigado a comparecer às 
urnas. Quem não vota precisa justificar 
a ausência em até 60 dias e, se não o fizer, 
pagar uma multa de R$ 3,51. O eleitor 
que não comparecer em três eleições 
seguidas terá o título cancelado e sofrerá 
outras penalidades da justiça.

Em entrevista ao portal de notícias 
Consultoria Jurídica (Conjur), o 
cientista político e professor da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Antônio Lavareda, disse que o 
alto índice de abstenções, votos brancos 
e nulos, mostra que a sociedade não 
considera a obrigatoriedade do voto, já 
que muitos abriram mão do direito em 
2018.

Porém, para o professor emérito da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Fábio Wanderley Reis, o voto 
facultativo seria prejudicial. Também em 
entrevista do portal Conjur, ele afirma 
que estudos sociológicos mostram 

que as pessoas vão se interessando por 
política à medida em que sobem de nível 
socioeconômico. Como o Brasil é um país 
muito desigual, o voto opcional poderia 
afastar os mais pobres da escolha de seus 
representantes. “O voto não obrigatório 
eliminaria uma parcela grande do 
eleitorado popular, que é majoritário, 
e que só apita de verdade no momento 
eleitoral”, afirmou.

O RESULTADO
Para o presidente do Sindi-Asseio, 

Leonardo Vale, a renovação dos 
deputados, e senadores eleitos não 
necessariamente é benéfica. “Só o tempo 
poderá nos mostrar quem é e o que é”, 
diz. Já sobre de Jair Bolsonaro, ele acredita 
que o presidente eleito tende a garantir o 
interesse dos mais ricos, em detrimento 
dos mais pobres.

Para os trabalhadores ele também 
acredita que não será positivo, pois a 
cada governo a classe é obrigada a pagar 
altos impostos, trabalhar em condições 
desfavoráveis e não recebendo salários 
justos. 

“Para nosso segimento não vai mudar 
muita coisa. Já somos deveras explorados 
e sufocados pelo sistema. O que pode 
piorar é o nível de exploração e os já 
péssimos serviços prestados pelo Estado 
em todas as suas formas de manifestação, 

no que se refere à saúde, educação e 
segurança”, afirma.

Outro ponto que Bolsonaro já afirmou 
que irá tentar aprovar o quanto antes e 
que Leonardo acredita que será ruim 
é a reforma da previdência. Para ele, o 
chamado déficit da previdência não existe. 
“Neste caso específico, os trabalhadores 
da iniciativa privada, que carregam esse 
sistema capitalista “macunaímico” nas 
costas, vão novamente pagar a conta, 
e pior, muitos ainda vão bater palmas”, 
lamenta.

São dados que apontam 
para a má vontade do 
eleitor com o processo 
eleitoral, mesmo que o 

modelo atual seja o mais 
inclusivo da história do país 
— até a Constituição, havia 

restrições a analfabetos.
 

“

Ségio Rodas
Advogado e jornalista

“
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Sindicato inicia negociação salarial
DATA-BASE 2019

Propostas já estão nas mãos das entidades patronais

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

Novembro e dezembro de 2018

As pautas da campanha salarial para 
2019 já foram encaminhadas às entidades 
patronais: Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação do Estado de Minas 
Gerais (Seac) e Sindicato das Empresas 
de Coleta Limpeza e Industrialização de 
Resíduos de Minas Gerais (Sindilurb). 
Agora, o Sindi-Asseio aguarda o início 
das negociações.

A reivindicação da categoria neste 
ano para reajuste é de 7% de reposição 
da inflação e 7% de ganho real, como 
forma de melhorar a massa salarial 
e, consequentemente, a economia 
pelo incentivo ao consumo de bens. 
O índice foi decidido em assembleia 
entre os trabalhadores das categorias 
representadas.

Mais uma vez, como ocorre todos 
os anos, o Sindi-Asseio vai se esforçar 

ao máximo para conseguir o melhor 
para seus representados. As conquistas 
nos últimos anos foram significativas, 
como explica o presidente da entidade, 
Leonardo Vale.

“Praticamente em todos os anos 
conquistamos reajustes superiores 
aos índices oficiais de inflação, temos 
convicção que estamos longe do ideal, 
mas, atingindo o possível conseguimos 
melhora a vida das famílias dos nossos 
trabalhadores representados”, afirmou.

O maior destaque foi no ano de 
2012, quando o sindicato conquistou 
um reajuste de 21% a 25% para os 
trabalhadores do segmento de limpeza 
urbana de algumas cidades.

SinDicATO fORTE
Leonardo reforçou que a categoria pode 

esperar muito empenho da diretoria para 
conseguir melhorias salariais e também 
para garantir os direitos já conquistados, 
apesar da reforma trabalhista.

Por isso, o presidente Leonardo 
Vale incentiva os trabalhadores a se 
associarem ao sindicato, que  tem 
trabalhado arduamente em pro do 
trabalhador, buscando melhorias e 
protegendo seus direitos. Segundo 
ele, cerca de 35% da categoria é 
sindicalizada e a proposta é atingir 
70%.

“Uma instituição representativa de 
classe só é forte com a participação 
do maior número possível de 
trabalhadores, esta participação, além 
de conferir legitimidade, oferece 
grande poder de barganha nas mesas 
de negociações”, destaca. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012   2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,99% 5,16% 6,48% 7% 12% 12% 9,5% 8,5% 9,5% 10,97% 7,39% 3%

Média de reajuste 
2007 a 2018

8,04%

EVOLUÇÃO SALARiAL SinDi-ASSEiO RMBH (2012 A 2018) SETOR: ASSEiO E cOnSERVAÇÃO
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DATA-BASE 2019
EVOLUÇÃO SALARiAL SinDi-ASSEiO RMBH SETOR: LiMPEZA URBAnA

2010       2011             2012    2013        2014          2015 2016       2017          2018

10%           6,78%          14,12%    9%        8%            6,5% 9%       6,5%         2,55%

MÉDIA DE REAJUSTE 
2010 A 2018

 
8,05%

BETiM E cOnTAGEM

MÉDIA DE REAJUSTE 
2010 A 2018

9,11%

BRUMADinHO, iBiRiTÉ, JUATUBA, MATEUS LEME, MATOZinHOS, RiO AciMA                                              

2012           2013          2014                      2015                 2 016           2017       2018

21,54%           7,36%          8%                     8,84%                   9%           6,5%      2,55%

MÉDIA DE REAJUSTE 
2012 A 2018

10,11%

RiBEiRÃO DAS nEVES                                              

2012              2013         2014                       2015                  2016             2017        2018

25,00%               9%          8%                       10%                 9,22%              7%      2,55%

MÉDIA DE REAJUSTE 
2012 A 2018

9,58%

SABARÁ                                         

2012            2013        2014                        2015                   2016             2017       2018

25,00%             9%                          8%                         7%                     9%              6,5%       2,55%

MÉDIA DE REAJUSTE 
2012 A 2018

9,11%

LAGOA SAnTA                                                                                                                                                                                                                                                                            

2012            2013         2014                       2015                   2016              2017       2018

21,54%            7,36%          8%                      8,84%                    9%              6,5%      2,55%

2010        2011              2012 2013         2014             2015 2016       2017              2018

11,6%       6,6%             15,4% 6%          8%            6,23% 8,36%       6,5%            2,55%

MÉDIA DE REAJUSTE 
2010 A 2018

7,92%

nOVA LiMA

MÉDIA DE REAJUSTE 
2012 A 2018

8,85%

SAnTA LUZiA                                                                                                                                                                                                                                                                 

2012            2013         2014                       2015                   2016              2017       2018

21,5%            7,36%          8%                        7%                    9%             6,5%      2,55%
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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.

. HOTEL DIAMANTINA  - SINDEAC 
Av. Oceânica, 97 - Praia do Morro, Guarapari/ES, 
CEP.: 29216-080 - Telefone: (27) 3361-5651
A reserva somente será feita em uma das duas 
sedes do Sindi-Asseio para associados em dia com 
suas contribuições Sindicais e demais pagamentos. 

Agendou, 
mas 
não vai a 
consulta?

Desmarque.

Outro paciente 
agradece.

Curso 

Para realização de todos os procedimentos, médicos 
odontológicos, laboratoriais e radiológicos é obri-
gatória a apresentação da carteira do sócio e da guia 
de autorização que deverá ser retirada na sede do 
Sindi-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).

Novembro e dezembro de 2018
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1 - Qual é o nome do carro que mostra que vai 
chover?

2 - O boi e a vaca foram ao cinema, como eles 
pagaram a conta?

3 - Qual o nome do peixe que caiu do décimo 
andar?

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

 5 - Por que a coca cola e a fanta são unidas?
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TERAPIA DO RISO

SINDIASSEIO

Hospital Matermed Ltda.

Atendimento Eletivo
6 - Porque o Batman colocou 
seguro no batmovel?

7 - Duas pulgas olhando uma 
mosca tomar banho, qual o 
nome do fi lme?

8 - Porque colocaram uma 
cama elastica no Pólo Norte?

 

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

Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777

Um homem está em casa, quando sua namorada chega, 

toca a campainha e então ele pergunta:

- Quem é?

E ela responde:

- É o amor da sua vida!

Ele diz:

- Mas cachaça não fala!
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SUCESSO

Orgulho da categoria
Garis de todo o país se destacam também em outras atividades

Os profi ssionais da nossa categoria 
nos enchem de orgulho. Mais do que 
desempenharem suas funções com 
louvor e com um papel fundamental 
na sociedade, a limpeza urbana, 
eles também se destacam em outras 
áreas. Um dos casos é o gari Diego 
Maia Costa, de 35 anos, primeiro 
integrante da família a cursar uma 
universidade. 

Filhos de auxiliares de serviços 
gerais aposentados, ele está perto 
de conseguir realizar o maior sonho 
que tem: ser professor. A rotina 
não é nada fácil: pela madrugada 
trabalho como gari, de manhã vai 
para a faculdade e à tarde se dedica 
à música, pois também já deu aulas 
de contrabaixo. Mas para ele, não há 
peso. Pelo contrário, cada passo o 
torna mais próximo de sua realização.

“Dar aula é a profi ssão com a 
qual mais me identifi co. Lá em 
casa ninguém teve a oportunidade 
de se formar, por isso quero me 
tornar professor. É uma espécie de 
compromisso para ajudar pessoas 
que têm o sonho de estudar. Meus 
familiares se orgulham de mim e eu 
também tenho orgulho da minha 
trajetória”, afi rma.

MEiO AMBiEnTE
E o que dizer da gari Maria 

Gonçalves Gomes, de 66 anos? 
Muito dedicada, é ela quem cuida 
com carinho da horta de plantas 
medicinais do Parque Municipal de 
Belo Horizonte. Ela vive rodeada 
de mudas e diz que o seu remédio 
diário está nessa convivência com as 
plantinhas, muitas delas doadas todos 
os meses para a população.

A iniciativa da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica da capital 
(FPMZB) é realizada sempre na 
última quinta-feira do mês na praça 
da administração. A exposição com 
espécies cultivadas no viveiro do 
parque é gratuita e vai das 9h às 12h30.

ESPORTE
Outro que também se destaca é o 

atleta Juan Jorge Gonsalez Vidal, que 
venceu a Maratona Adidas de Santa 
Cruz de la Sierra, com 2h25min, na 
Bolívia, no dia 21/10. O Sindi-Asseio 
e a Associação Atlética de Contagem, 
que faz trabalho voluntário e prepara 
atletas para as principais disputas 
do esporte, apoiaram esse guerreiro. 
Sabemos que a vitória dele é refl exo de 
muita dedicação!

ARTES
Já em Goiânia, no Estado de Goiás, 

o gari Manoel Santos expõe seus 
trabalhos na14ª Bienal Naïfs do Brasil, 
em São Paulo, uma mostra que recebeu 
quase 1.200 trabalhos e fi ca aberta até 

Você também se 
destaca em outra atividade? 
Queremos saber sua história! 

Conte-nos sua história. 
E-mail: 

comunicacao@sindiasseio.com, 
ou pelos telefones: 

3531-2367 e 3531-2653.
        (31) 98349-7755

25 de novembro.
Ele também é artista-plástico e possui 

várias premiações no gênero, sendo 
conhecido no meio artístico com obras 
espalhadas pelo mundo todo. A obra 
selecionada para a exposição paulista 
foi “Ajuda Nois Humanos”, com técnica 
acrílica sobre tela nas dimensões 60×80 
cm, passou pelo crivo de avaliadores 
especialistas em artes. 

Outro que se destaca nas artes é o 
rapper carioca, produtor audiovisual 
e gari, Jota Junior, conhecido 
nacionalmente por seus vídeos 
debatendo questões sociais. Jota Júnior 
é autor de vídeos que já somam mais 
de 20 milhões de visualizações em seu 
perfi l no Facebook e em seu canal no 
Youtube, o Fala Tu Gari.
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Gari Maria Gonçalves Gomes

Gari Manoel SantosGari Diego Maia Costa

        (31) 98349-7755


