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Clínica do trabalhador já é realidade
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Mais uma
conquista para
o associado
Sindi-Asseio.
A clínica de
saúde foi
inaugurada
e já está em
funcionamento.
São 20
especialidades
à disposição do
trabalhador e
seus familiares,
além de ações
voltadas a
promoção da
saúde.
Páginas 4 e 5

O que esperar
com o fim do
Ministério
do Trabalho
Após um ano da reforma
trabalhista, o presidente
Jair Bolsonaro extinguiu o
Ministério do Trabalho. A
pasta tinha como principal
função a fiscalização dos
direitos do trabalhador.

Página 3

Que o próximo ano seja marcado por novas
oportunidades e possamos continuar juntos,
trilhando um caminho cheio de conquistas.
O Sindi-Asseio deseja a você e sua família
boas festas e um 2019 de muitas realizações!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Resistiremos por nossos direitos
Companheiras e companheiros,
iniciaremos mais um ano novo eivado
de velhos problemas.
Problemas na saúde, educação,
segurança
e
outras
diversas
dificuldades que nos acercam
diariamente. E, para piorar, os ataques
aos direitos trabalhistas não parecem
ter chegado ao fim. Pelo contrário,
ao que tudo indica, o desmonte dos
direitos previstos na Consolidação
das Leis do Trabalho, estão apenas
começando.
O que me intriga, dentre várias
circunstâncias, é o fato responsabilizar
os direitos e garantias trabalhistas,
bem como seus órgãos de defesa, pela
atual crise econômica.
Ao meu ver, quanto menos direitos
trabalhistas, menor a atividade
econômica. Para que a economia
produza riqueza, os bens de consumo
duráveis e perecíveis devem circular.
O mercado interno se movimenta por
meio da massa salarial. Não havendo
salários dignos, o consumo retrai e
viveremos em estagnação econômica.
Estamos inaugurando uma nova
ordem nas relações de trabalho e
emprego, o fenômeno UBER, parece
que vai se alastrar em diversas
relações produtivas. Esse tipo de

trabalho autônomo, onde a única
garantia é a própria autonomia, é capaz
de provocar grande turbulência na vida
das pessoas. Que podem, por exemplo,
adoecer e não trabalhar, perdendo os
seus ganhos e sustento.
A liberdade de escolha parece, em
grande medida, ser saudável. O fato
preponderante é que mesmo sendo
capazes de fazer opções, não temos
escolha, será o que der ou sobrar.
Por outro lado, sem garantias
trabalhistas, a qualidade do serviço
tende a cair e ficar menos produtivo.
Essa constatação, se concretizada,
provocará mais prejuízo do que lucro.
É como se um fingisse pagar e o outro
fingisse trabalhar. Para que as relações
sociais sejam racionais, a análise
também deve ser racional.
Deveríamos discutir qual o custo
do trabalho na formação dos preços
dos bens de consumo, seria ele, em
percentual, o maior componente de
elevação dos custos de produção? Os
direitos e garantias trabalhistas são os
vilões da pátria? O regulamento legal
trabalhista é um entrave no modo de
produção? Perguntas difíceis de serem
respondidas, pois, as empresas não
mostram suas composições de custos e
o nosso governo abocanha quase 50%

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

do valor dos bens em impostos, que
sequer retornam para sociedade sob
forma de serviços.
Temos grandes e vários desafios pela
frente, temos lado, e estaremos sempre
juntos na defesa do interesse dos
trabalhadores.
Venha para o seu Sindicato, juntos
somos imbatíveis!

EXPEDIENTE
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O que o trabalhador pode esperar com
a extinção do Ministério do Trabalho
Com a posse do novo presidente da república, Jair Bolsonaro, muitas mudanças estão previstas já
para o início do mandato, como prometido durante sua campanha eleitoral. Uma delas é a extinção
do Ministério do Trabalho que, a partir de janeiro, terá suas funções distribuídas em três pastas: o
ministério da Justiça, que será comandado por Sérgio Moro, da Economia, por Paulo Guedes e da
Cidadania, por Osmar Terra.
A decisão ocorre um ano após a
implantação da Reforma Trabalhista,
que fragilizou direitos dos trabalhadores.
Será a primeira vez em 88 anos que o
Brasil ficará sem uma Pasta totalmente
dedicada à área.
Em um país com cerca de 13 milhões de
desempregados, segundo especialistas,
a falta do Ministério pode aprofundar
a precarização e a insegurança dos
trabalhadores. Para Guilherme Feliciano,
presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), o fim da Pasta representa
uma grande perda no ponto de vista
simbólico e institucionalidade no
cenário do Senado do Poder Executivo
Nacional. “O valor trabalho é um dos
fundamentos da República Federativa
do Brasil. Na perspectiva da hierarquia
dos valores constitucionais, não é
sequer compreensível que exista pastas
ministeriais dedicadas à atividade
econômica aplicada a empresas e não
tenha uma pasta ministerial dedicada ao
trabalho”, explica.
Além do aspecto simbólico, de acordo
com Feliciano, há ainda uma questão
funcional ligada a fiscalização do trabalho,
que sempre esteve ligada ao ministério.
A perspectiva é que a função seja
transferida para o Ministério da Justiça.
Para o presidente da Anamatra, há o risco
de que ocorra uma perda de eficiência
nessa atividade que a constituição
também acomete ao poder executivo
e, hoje, está aplicada a Secretaria de
Inspeção do Trabalho, no Ministério do
Trabalho. “No que diz respeito as funções
administrativas, o campo da fiscalização
já vem sofrendo um enorme déficit de
efetividade. A especulação do trabalho
exige o olhar do Estado para verificar
se as normas relativas a regularidade do
trabalho humano em áreas tão sensíveis,
como a erradicação do trabalho escravo,
do trabalho infantil, da regularidade
sindical, da saúde e segurança do
trabalho, estão sendo observadas em
todos o território nacional. Portanto, essa
é uma preocupação”, afirma.

Guilherme Feliciano, presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra)

MAS QUAL O PAPEL DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO?
Criado em novembro de 1930 tendo
como uma das principais funções mediar
a relação entre empregador e empregado, o
Ministério do Trabalho é responsável pela
elaboração de diretrizes para geração de
emprego e renda, fiscalização das relações
trabalhistas, emissão de documentos,
zelo pelos direitos dos trabalhadores
viabilizando o acesso a serviços e benefícios
(como o seguro-desemprego, emissão da
carteira de trabalho, registro profissional
e abono salarial), controle de salários e
muitas outras políticas de regulação da
relação capital e trabalho. Além de presidir
o conselho do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e administrar o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Outra função muito importante é a
investigação de denúncias de trabalhos
escravo e infantil. No ano passado o
ministério recebeu 1.183 denúncias
de condições trabalhistas relativas à
escravidão. Desse total, o órgão realizou
235 Termos de Ajustamento de Conduta
(TACs) com empresas denunciadas e
julgou 87 ações.
Para 2019, segundo Guilherme Feliciano,
as concessões de cartas sindicais e a
fiscalização das condições de trabalho

ficarão a cargo do Ministério da Justiça.
Já as políticas de emprego, contemplando
ações voltadas para o empregador e
empresários, estarão sob responsabilidade
das Pastas de Economia e Cidadania.
“Hoje, diversas políticas públicas são
realizadas de modo integrado pelo
Ministério do Trabalho, envolvendo um
patrimônio de praticamente um 1 trilhão
de reais, que agora passa pela arquitetura
que parece se desenhar, às competências do
Ministério da Economia. Assim, se perde
essa perspectiva de políticas integradas
dentro do Ministério do Trabalho e uma
perspectiva social que se dava até agora”,
salienta.
Um exemplo é o direcionamento
das verbas do FAT para trabalhadores
resgatados pela fiscalização da condição
análoga à escravidão. Segundo o presidente
da Anamatra, essa política integrada só é
possível de maneira eficiente pela verba
do FAT e a fiscalização estarem sob a
responsabilidade de uma mesma pasta
e, ao separar as duas atividades diante
das propostas apresentadas, há risco de
ineficiência
UM ANO DE REFORMA TRABALHISTA
A reforma trabalhista completou um ano
em novembro de 2018. A legislação alterou
mais de 100 pontos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), modificando
a demissão por meio de acordo entre
empregador e trabalhador, formalizando o
teletrabalho, o fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical e a divisão das férias.
Além disso, instituiu novas formas de
contratação.
Dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, aponta a criação de 372,7
mil postos de emprego formais em todo
país, desde que a lei passou a vigorar.
Porém, a Central Única dos Trabalhadores
(CUT) avaliou que a reforma trabalhista
precarizou as condições de trabalho. Em
nota, a entidade criticou que a maioria dos
postos de trabalho criados após a lei foi sem
carteira assinada, salários mais baixos e
direitos suprimidos.
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Presente de Natal: clínica de saúde do
trabalhador já está funcionando
O local conta com 7 consultórios ambulatoriais, 20 especialidades e uma clínica de
fisioterapia à disposição dos associados.

O Associado do Sindi-Asseio tem um
motivo a mais para comemorar neste
fim de ano. É que a Clínica de Saúde
do trabalhador já está pronta e em
pleno funcionamento desde o início
de dezembro. Só na primeira semana,
cerca de 100 atendimentos foram
realizados. O local possui 7 consultórios
ambulatoriais, 20 especialidades e uma
clínica de fisioterapia à disposição dos
beneficiários. Além disso, o espaço vai
contar ainda com uma clínica de imagens,
laboratório para a realização de exames
e uma farmácia com preço popular,
garantindo conforto, acessibilidade e
qualidade no atendimento.
Segundo o responsável técnico do
local, Dr. Raimundo Nonato Oliveira,
a clínica é mais uma conquista para o
associado Sindi-Asseio. As vantagens
são inúmeras, desde a localização
privilegiada, ao fácil acesso a consultas
e serviços de promoção à saúde. “É uma
facilidade para o associado. A clínica é a
casa deles, está localizada no prédio do
sindicato e tudo é feito aqui: marcação,
autorização para as consultas e nos
próximos meses exames laboratoriais e
de imagens serão realizados aqui. É um
patrimônio deles”, afirma.
A clínica está localizada na Rua dos
Jequitibás, em frente a estação Eldorado,
o que possibilita a praticidade e o fácil
acesso ao local. Todos os trabalhadores
associados ao Sindi-Asseio, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, terão
acessibilidade às consultas em qualquer
especialidade ofertada. O atendimento
também é extensivo aos filhos menores
de 18 anos dos sindicalizados. “O que
mais precisa de atenção no Brasil hoje em
dia é a saúde. Esse é um investimento em
uma área precária e cara. Dificilmente a
saúde é ofertada com qualidade no país
e, agora, os associados do Sindi-Asseio
têm a possibilidade de usufruir com
dignidade de um direito que é deles.
Aqui, o trabalhador é bem atendido, faz
parte da clínica e fazemos questão de
transmitir isso”, explica Oliveira.
A estrutura segue as normas de
segurança exigidas pela Secretaria de
Saúde, com acabamento de primeira

Dr. Raimundo Nonato Oliveira é um dos
responsáveis técnicos da clínica.

qualidade, oferecendo o melhor aos
trabalhadores. Além das consultas
ambulatoriais, o local também vai
promover ações voltadas à saúde da mulher
e atuar na prevenção de diversas doenças,
realizando palestras para diabéticos,
hipertensos e acompanhamento com
gestantes durante a gravidez.
Para Lucimar Lourenço de Sá, associada

Sindi-Asseio, a clínica é uma conquista
significativa na vida do trabalhador.
“Se eu fosse esperar uma consulta pelo
SUS demoraria meses. Antes, quando
precisava fazer algum exame, só conseguia
se fosse por meio particular. Agora que
vai atender tudo aqui será ótimo. É algo
essencial e que a gente precisa. Só ligar e
marcar”, explica.
Já Ângela Maria Cota, comenta com
entusiasmo os benefícios que estão
sendo ofertados. Ela precisa de um
acompanhamento contínuo com um
especialista em ortopedia e que só será
possível a partir de agora. “A clínica para
quem não tem um convênio particular
é algo espetacular. Ela agiliza todo o
processo. Vejo vantagem no fácil acesso a
consultas, em não ter uma fila de espera
como no SUS e realizar tudo que preciso
no mesmo lugar de forma rápida. É minha
a primeira experiência com toda essa
praticidade, sem complicações. Espero
que continue assim é um ganho para
todos nós”, afirma a associada.
Para ter acesso aos serviços da clínica
de saúde, o associado deve entrar em
contato com o sindicato e seguir todas as
orientações. A clínica e o sindicato estão
localizados na Rua Jequitibás, 393, bairro
Eldorado, em Contagem.
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A associada Ângela Maria Cota, acredita que a
clínica é uma mudança significativa na vida do
trabalhador em relação a saúde

Promoção à
saúde da mulher

As associadas terão toda a estrutura
necessária para cuidar e manter a saúde
em dia, desde o atendimento clínico ao
ginecológico. Para as gestantes, o pré-natal,
que é essencial para as futuras mamães, e o
monitoramento da gravidez também serão
realizados no local.
Para o Dr. Alberto José Clemente,
ginecologista, a expectativa é que as
beneficiárias possam usufruir de todos os
serviços oferecidos, além de contar com a
garantia de um atendimento de qualidade.
“Esperamos que todas se sintam em casa!
Cuidar da saúde é o nosso princípio diário
e aqui, em especial as mulheres, terão essa
oportunidade. As gestantes, por exemplo,
nós vamos orientar e acompanhar a gravidez
do início ao fim. Esse monitoramento é o
que proporciona a tranquilidade da mulher
e a saúde do bebê”, afirma.

ESPECIALIDADES
Clínica de fisioterapia é mais um ganho para
os sindicalizados

De acordo com o Dr. Alberto José Clemente, a
clínica é garantia de mais saúde e qualidade de
vida para os associados

. Angiologia
. Cardiologia
. Clínica Médica
. Dermatologia
. Fisioterapia
. Fonoaudiologia
. Gastroenterologia
. Geriatria
. Ginecologia e Obstetrícia
. Neurologia
. Neuropediatria
. Nutrição
. Odontologia
. Oftalmologia
. Otorrinolaringologia
. Ortopedia
. Pediatria
. Proctologia
. Psicologia
. Psiquiatria
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CONVÊNIOS
Consultórios médicos

. 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, Clínica 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, Gastroenterologia, GeriatriA, Ginecologia/Obstetrícia,
Neurologia, Neuropediatria, Nutrição, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pediatria, Proctologia, Psicologia e Psiquiatria

. CLINICAL CENTER - Av. Afonso Pena, 726,
3º andar, Centro/BH. Tel: 3272-7360 ou 32727679. Especialidades: Angiologia, Cardiologia,
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina do Trabalho, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Ultrassonografia e Endoscopia
Digestiva.

. PIONEIROS SAÚDE - Av. José Faria da Rocha,

.

DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA: Av. Governador 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

res, 69, salas 10 e 11 no Shopping de Nova Lima,
Centro/Nova Lima. Telefone: 3541-2813 e 35425828. 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.

Convênios laboratoriais

. LABORATÓRIO ROJAN: BH: 3207-2040,

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

dor Valadares, 471, Centro/Betim.
Telefone: 3532-2264.

Nova Lima: 3541-7431, Contagem: 33988255/2568-6006. 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:

. CLÍNICA MAIS SAÚDE - Rua Travessa, 70,

. IMEDE – INSTITUTO MINEIRO DE UL-

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

Eldorado - Contagem/MG. Telefone: (31) 25593103/2559-3104 / 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, Ginecologia, Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.

Dentistas

. CLÍNICA SÃO LUCAS - Rua Benedito Valada-

205/206, Eldorado/Contagem.Telefone: 3391-8075.

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

. DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA - Especia-

. CLINESP - Rua Felipe dos Santos, 678-Centro/

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.

. DRª MARIA ENI BATISTA . Rua Bélgica, 590, sls
. LABORATÓRIO JOÃO PAULO: Av. Governa-

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

. CLINICARE - Atendimento médico prioritário

Cruz, 525 A, Centro/Betim.
Telefone: 3532-1716.

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

5959, Eldorado/Contagem. Telefone: 3395-3338.
Especialidades: Cardiologia, Clínica Geral,
Ginecologia, Pediatria e Ortopedia, Urologia,
Cardiologia, Oftalmologia, Angiologista,
Neurologia e Psiquiatra.

Betim (próximo da padaria Nutrivida, Av, Governador Valadares). Telefone: 3532-2004.
Especialidades: Cardiologista e Clínico Geral
(Drº Hélio Conroy/ Dra Marly).

. DR. GILSON VICENTE BIBIANO. Rua Santa

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.

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

. 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, quintas, 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.

Exames de Raios-X e Ultrassonografia. Unidades
BH, Betim, Contagem e Venda Nova. Central de
Marcação: 3298-5500.
TRASSONOGRAFIA - Ultrassonografia. Unidade
em BH. Central de Marcação (31) 3328-2200 /
3275-1628.
Para realização de todos os procedimentos, médicos
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).

Lazer

. 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.

Curso
Escola de LIMPEZA Sindi-Asseio e Becker
Cursos oferecidos:
Higienização Geral
Higienização Hospitalar
Portaria e Recepção
Supervisor de Limpeza
Encarregado de Limpeza
Endereço: Rua dos Jequitibás, 393, Eldorado - Contagem/MG. (Em frente a Estação Eldorado do metrô). Telefones: 2565-9703, 2564-4860, 2564-4097.

Agendou,
mas
não vai a
consulta?

Desmarque.
Outro paciente
agradece.
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TERAPIA DO RISO
CHARADAS

PIADA
Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu de casa ontem a noite,
SINDIASSEIO
disse que ia comprar arroz e até agora não voltou.
O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!

1 - Mantém sempre o mesmo tamanho, não
importa o peso.
2 - O que detestamos na praia e adoramos na
panela?
3 - Qual a semelhança que há entre a arrumação
de uma casa e o samba.
4 - Por que algumas pessoas colocam o
despertador do debaixo do travesseiro?

Hospital Matermed Ltda.
Rua Padre Rolim, 700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG
Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777

5 - Dois vizinhos. Um não vai a casa do outro e
os dois não se vêem por causa de um morrinho ?
Quem são eles?
6 - Quatro pés, em cima
de quatro pés, esperando
quatro pés chegar. Quatro
pés não veio, quatro pés foi
embora, quatro pés ﬁcou. O
que é o que é?

Resposta:
1- A balança
2 - Caldo
3 - Em ambas mexemos com as cadeiras
4 - para acordar em cima da hora.
5 - Os olhos
6 - O gato em cima da mesa esperando
o rato chegar, o rato não veio, o gato foi
embora e a mesa ficou.

Atendimento Eletivo
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PRESENTE

Entrega de panetone celebra o
fim de ano no SindiI-Asseio
A inciativa teve o objetivo de agradecer aos associados por mais
um ano de união e harmonia na categoria

O fim de ano é celebrado com
muito carinho por todo o SindiAsseio da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e a fim
de mostrar esse afeto para a
categoria, o sindicato presenteou
os associados com uma deliciosa
lembrança típica da época do
ano.
A singela iniciativa, promovida
pela diretoria do Sindi-Asseio,
teve o intuito de agradecer
a participação efetiva dos
associados durante todo o ano.
Para o presidente do sindicato,
Leonardo Vale, muitos desafios
foram contornados graças a
união do Sindicato com os
associados e o presente foi
um simples gesto, mas que
tem um grande significado
simbolizando essa harmonia. “É
um momento de compartilhar
alegrias e contemplar os
associados, demonstrando
nosso carinho e agradecendo
por todo o apoio recebido na
luta permanente em prol de
toda a categoria. Nós buscamos
diariamente avanços para o
funcionalismo,
resultando
em um sindicato atuante,
bem estruturado e com uma
classe unida. Desejamos que
o próximo ano seja repleto
de realizações para os nossos
associados”, afirma o Leonardo.
Os panetones foram entregues
aos sindicalizados durante o mês
de dezembro, acompanhados de
votos para um natal iluminado
e um ano novo cheio de
realizações.

