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

Sindi-Asseio RMBH . BETIM: Rua São Vicente,18, 
Centro/MG . CEP.: 32600-070
CONTAGEM: Rua Jequitibás, 393, Eldorado,
MG - CEP: 32310-390

Convenção Coletiva:
Categoria de Asseio e Conservação assina instrumento 
normativo que visa proteger direitos dos trabalhadores. 
Páginas 4 e 5

Um mar de lama, negligência e dor 
Tragédia em 
Brumadinho 
deixa rastros 
de destruição 
e famílias 
desamparadas 
por um mar 
de lama e 
negligências 
previstas. 
Sindi-Asseio 
compõe 
comissão 
especial de 
sindicatos que 
oferecem auxílio 
e assistência aos 
familiares das 
vítimas.   
Página 8

Clínica de saúde:
Clínica ganha novas especialidades e projeto para 2019 
promete centro oftalmológico para associados do 
Sindi-Asseio.  Página 3
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 NOVIDADES PARA OS ASSOCIADOS

A Convenção Coletiva de Trabalho 2019 já foi assinada 
pela categoria de Asseio e Conservação. O Instrumento é 
utilizado para determinar questões como política salarial, 
em comum acordo entre sindicatos patronal e profissional. 
“Conseguimos um reajuste significativo de 4,5% em todas as 
cláusulas econômicas, que vai atender todos os trabalhadores 
da categoria. Representamos dois importantes segmentos 
distintos, no caso do segmento de Asseio e Conservação 
foi firmado a convenção nesses termos. Já Limpeza Urbana 

estamos aguardando o encerramento das negociações para 
convocar as assembleias para a aprovação da proposta”, 
explica Leonardo Vale, presidente do Sindi-Asseio.

A convenção é garantida pela Constituição como 
fonte formal do Direito do Trabalho. O sindicato, a fim 
de defender os interesses trabalhistas e econômicos 
dos seus associados, executa esse instrumento 
normativo todos os anos, assegurando os direitos dos 
trabalhadores. 

Clínica do Trabalhador recebe novas especialidades 
e terá em breve um centro oftalmológico 

A clínica, inaugurada no fim do ano passado, ganhou novas especialidades e garante 
excelência no atendimento dos trabalhadores e familiares associados ao Sindi-Asseio 

A clínica de saúde do trabalhador 
já está em pleno funcionamento 
desde dezembro do ano passado. 
A unidade é uma grande conquista 
para o associado Sindi-Asseio e 
conta com inúmeras vantagens, 
desde localização privilegiada, fácil 
acesso para marcação de consultas e 
serviços de promoção à saúde. 

Neste ano, duas novas áreas da saúde 
compõem o quadro de especialidades 
da clínica: oftalmologia e psiquiatria. 
Segundo Semíramis Barbosa,  
administradora da instituição de 
saúde, esses dois novos segmentos 
representam um avanço na oferta 
de atendimento aos associados. “São 
especialidades muito deficitárias 
na região e vão aumentar a oferta 
de consultas na clínica. Temos 
excelentes profissionais e estamos em 
negociação com um proctologista 
e angiologista para ampliar o 
nosso corpo clínico”, afirma. O 
espaço possui 7 consultórios 
ambulatoriais bem equipados, 
diversas especialidades e uma clínica 
de fisioterapia à disposição dos 
associados. 

Cerca de 320 pessoas são atendidas 
mensalmente desde a inauguração. A 
expectativa é que esses atendimentos 
dobrem até julho deste ano, levando 
mais saúde e acessibilidade aos 

ESPECIALIDADES 
CLÍNICA DO TRABALHADOR 

. Cardiologia 

. Clínica Médica/Cirurgia Geral  

. Endocrinologia e Metabologia 

. Fisioterapia               

. Geriatria 

. Ginecologia/Obstetrícia 

. Nutrição 

. Oftalmologia

. Ortopedia 

. Otorrinolaringologia 

. Pediatria 

. Psicologia 

. Psiquiatria 

conveniados. “Já aumentamos o 
número de especialidades e estamos 
projetando um crescimento de  15% 
ao mês nas consultas. Trabalhamos 
com médicos e funcionários capazes 
de acolher bem nossos pacientes 
com qualidade e excelência”, ressalta  
Semíramis.  

Os projetos de 2019 não param por 
aí, além das novas especialidades, um 
centro oftalmológico será construído 
no local para a realização de exames, 
cirurgias e tratamentos das doenças 
dos olhos. A clínica está localizada 
no Edifício dos Trabalhadores, na 
Rua Jequitibás, 393,  3º andar, bairro 
Eldorado, em Contagem. O atendimento 
também é extensivo aos filhos menores 
de 18 anos dos sindicalizados. 

CATEgORIA ASSEIO E CONSERvAçãO ASSINA CONvENçãO COLETIvA DE TRABALHO 2019

Instrumento normativo busca proteger trabalhadores frente a inflação

Novas especialidades fazem parte da clínica dos trabalhadores
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LUTO 
PELAS VÍTIMAS 

DE BRUMADINHO
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Nota pública de falecimento
No dia 13/02/2019, na Câmara dos Vereadores do Município 

de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, foi realizada uma 
Assembleia, convocada pelo Ministério Público do Trabalho – 
MG, com o fito de deliberar acerca da proposta da Empresa Vale 
(Ata em anexo), pertinente às indenizações decorrentes da morte 
e desaparecimento de mais de 320 trabalhadores, vitimados na 
abissal tragédia provocada pela irresponsabilidade do poder 
econômico.

Estavam presentes no ato, o Ministério Público do Trabalho, 
o INSS, a Defensoria Pública Federal, Entidades Sindicais 
Profissionais e grande número de familiares dos atingidos 
diretamente pela criminosa tragédia humana e ambiental.

A proposta insignificante ofertada pela empresa foi 
sumariamente rechaçada pela totalidade dos presentes, que de 
forma consciente, optaram pela unidade na luta, que, inclusive 
assim, manifestou uma das mães que perdeu o filho, engenheiro, 
recém formado, em tenra idade, com a seguinte frase: “vamos 
até o fim”.

Os trabalhos se desenvolveram em clima de grande 
consternação, dor e ira dada a proporção dos fatos, mas, em 
resposta deliberou-se pela criação de uma comissão composta 
pelo Ministério Público do Trabalho, INSS, Defensoria Pública 

Federal, Entidades Sindicais Profissionais e um grupo de dez 
parentes das vítimas.

Esta comissão, sob coordenação do Ministério Público do 
Trabalho, tem como objetivo, intimar os representantes da 
empresa “Vale’’, para reiniciar as negociações com a participação 
efetiva de todos, invertendo a lógica imposta pela empresa que 
no momento “escolhe” com quais atores dialoga.

O Sindi-Asseio RMBH, não se nega e não se negará a 
acompanhar as famílias e os demais atores, até as últimas 
consequências.

Entendemos que tudo que a empresa fizer, é pouco ante aos 
danos que ela causou. Sabemos que reparação financeira não 
trará de volta as vidas perdidas, mas, temos a convicção de que 
as indenizações têm que ser de valor expressivo para que, de 
forma pedagógica, o poder econômico nunca mais subjugue os 
trabalhadores e suas famílias.

Será com sangue nos olhos que faremos valer o interesse de cada 
um dos atingidos, seja na esfera trabalhista, cível ou criminal.

Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vale
Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação 
e Limpeza Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DA RMBH

1 2
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Presidente: Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vale
Vice-presidente: Kátia Batista dos Santos
Secretário Geral: Jair Carlos Vieira
Tesoureiro Geral: Luis Cláudio Vieira Araújo
Diretor de Assuntos Sindicais: Denise de Lima
Diretor de relações internacionais e comunicação: Ricardo Alexandre Caetano
Produzido pela: Articulação Comunicação Estratégica 
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. CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO
– SANTA LUZIA  - Avenida: 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.

. CLINICAL CENTER  - Av. Afonso Pena, 726, 
3º andar, Centro/BH. 
Telefone: 3272-7360 ou 3272-7679. 
Especialidades: Angiologia, Cardiologia,
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina do Trabalho, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Pediatria. 

. PIONEIROS SAÚDE - Av. José Faria da Rocha, 
5959, Eldorado/Contagem. 
Telefone: 3395-3338
Especialidades: Cardiologia, Clínica Geral,
Ginecologia, Pediatria e Ortopedia, Urologia,
Cardiologia, Oftalmologia, Angiologia,
Neurologia e Psiquiatra.

. CLINESP -  Dr. Hélio Conroy 
Rua Felipe dos Santos, 678, Centro/Betim (próxi-
mo da padaria Nutrivida). 
Telefone: 3532-2004.
Especialidades: Cardiologista e Clínico Geral

. CLINICARE - Av. Juscelino Kubitscheck, 725, 
Centro/Betim.Telefones: 3596-0330 e 3596-5143.
Atendimento com Clínica Médica para urgência 
somente aos finais de semana, sábados, domin-
gos, feriados e fora do horário comercial (após 
18h00min até às 07h30min).
Os demais atendimentos devem ser agendados.
 
. 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: Angiologia, 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. LUCIANA GOMIDE - Av. JK, 140,
Endereço: Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/
Betim. 
Telefone: 3531-1454. 
Especialidade: Pediatra.

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

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

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

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

. CLÍNICA JUNIA NACUR  - Rua Dionizio 
Gomes, 127, salas 03 e 04, Veneza, Ribeirão das 
Neves/MG.
Telefone: 3625-5480
Especialidades: Clínica Médica, Pediatria, 
Ginecologia, Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.
Realiza exames de sangue e imagem

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

. CLINIBET – Dra. Marly 
Rua Felipe dos Santos, 678 - Centro/Betim 
(próximo da padaria Nutrivida). 
Telefone: 3532-2004.
Especialidade: Clínico Geral

  

Consultórios médicos

Dentistas

Convênios laboratoriais

Lazer

CONVÊNIOS

. 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,
Sabará: 3674-8748. 

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

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

. 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 na sede de Betim para 
associados em dia com suas contribuições Sindicais 
e demais pagamentos. 

Agendou, mas não 
vai a consulta?

Desmarque.

Outro paciente 
agradece.

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).

. CLÍNICA GLOBAL SAÚDE 
Endereço: Rua Jequitibás, 393, 3º andar, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG. 
Telefone: 3046-7007
Especialidades: Cardiologia, Clínica 
Médica, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fisioterapia, Geriatria, Ginecologia/
Obstetrícia, Nutrição, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pe-
diatria, Psicologia e Psiquiatria. 

Março e abril de 2019

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

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

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

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

. DR. EMERSON REBELO ARAÚJO - Rua 
Pampas, 410, Prado, perto do Clube dos Oficiais. 
Atendimento em BH, às quartas e sexta-feiras 
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.
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1 - É nome de mulher e nome de homem. Ia mas 
acabou não indo?

2 - Na televisão cobre um país; no futebol, atrai 
a bola; em casa incentiva o lazer. O que é?

3 - O que detestamos na praia e adoramos na 
panela? 

4 - O que é, o que é? Éramos dois irmãos unidos, 
os dois de uma cor. Nunca fiquei sem missa, 
mas meu irmão já ficou. Para festas e banquetes 
a mim convidarão. Para festas de cozinha, 
convidarão meu irmão. 

CHARADAS
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PIADA

TERAPIA DO RISO

SINDIASSEIO

Hospital Matermed Ltda.

Atendimento Eletivo

5 - O que é, o que é? À 
direita sou um homem, 
facilmente acharás. Às 
avessas só à noite e nem 
sempre encontrarás.

6 - O que é que nós matamos 
quando está nos matando? 
 

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

Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777

Março e abril de 2019

CARTEIRA DE IDENTIDADE
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BRUMADINHO

Sindi-Asseio sai em defesa e amparo às 
vítimas da tragédia em Brumadinho

Sindicato compõe comissão especial para resguardar direitos das famílias 
dos trabalhadores que perderam a vida

Março e abril de 2019

Miramar Sobrinho era funcionário de uma 
empresa filiada ao sindicato e está entre as 
vítimas desaparecidas

Uma cidade silenciosa, triste e coberta 
por um mar de lama. É esse o cenário 
de Brumadinho, após a tragédia do 
rompimento da barragem  da Vale na 
Mina Córrego do Feijão. Um rastro de 
destruição e dor pela perda da vida de 
mais de 300 pessoas, incluindo diversos 
trabalhadores representados pelo Sindi-
Asseio. 

A fim de desempenhar melhor a 
assistência e proteção às vítimas e 
familiares, o Sindi-Asseio compõe a 
comissão especial de sindicatos que 
defendem e resguardam as famílias dos 
trabalhadores atingidos pelo desastre. 

No dia 21 de fevereiro, uma reunião 
realizada em Brumadinho, junto ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
a Defensoria da União, comissão dos 
familiares e dos sindicatos que amparam 
os trabalhadores, teve como objetivo 
discutir as propostas que a empresa 
Vale vem apresentando aos atingidos 
diretamente ou indiretamente. 

A empresa informou ao MPT que 
vai manter o pagamento de dois terços 
dos salários de todos os trabalhadores 
que morreram na tragédia. Além disso, 
apresentou diversas cláusulas que não 
foram aceitas pelos grupos representantes, 
como indenizar as famílias vitimadas 
com valores estipulados pelos cargos e 
idade dos empregados.

Após a discussão do acordo, a 
comissão de sindicatos apresentou uma 
proposta global, pedindo a análise de 
um documento interno da empresa, 
no qual a mineradora analisa os riscos 
de suas barragens e lista uma série 
de consequências em um eventual 
rompimento. Ele inclui também as 
indenizações por morte, que de acordo 
com a escritura tem o valor de 2,6 
milhões de dólares. A proposta foi 
aprovada e encaminhada à Justiça, por 
meio de audiência realizada no dia 22 de 
fevereiro, em Betim.

Segundo Leonardo Vale, presidente 
do Sindi-Asseio, é preciso minimizar 
a dor dos atingidos com urgência, sem 
se esquecer de acompanhar, de perto, a 
atuação das autoridades. “O que a Vale 
vai pagar ainda é muito pouco para tanto 
sofrimento. Estamos oferecendo um 
apoio humanitário e jurídico para que os 
direitos dos familiares dos trabalhadores 
sejam resguardados. Dinheiro nenhum 

paga uma vida, mas empresa tem que 
ser penalizada de forma consistente por 
esse crime para que nunca mais aconteça. 
Estamos cansados de perder nossa 
riqueza, que é o minério, e ficar apenas 
com as cicatrizes na natureza e cidades 
desaparecendo debaixo de lama.”, salienta 
Leonardo. 

OlhAr PElO OutrO EM 
PEquENOs GEstOs

Solidariedade e auxílio àqueles que 
precisam de apoio e até mesmo uma 
palavra de carinho. Essa foi a missão do 
Sindi-Asseio desde o primeiro momento, 
oferecendo assistência humanitária para 
os familiares dos trabalhadores vítimas da 
tragédia. 

De acordo com o auxiliar do sindicato, 
Hudson Pacheco, voluntário em 
Brumadinho, a cidade precisa ser 
amparada e o luto por esse crime não pode 
cair em esquecimento. “Ouvi depoimentos 
de mães que perderam seus filhos e eu 
na condição de pai não desejo essa dor a 

ninguém. Não dá para mensurar o tanto 
que a cidade está sofrida, sangrando e 
em luto pelas suas perdas. Essas pessoas 
não podem ser esquecidas, precisam ser 
abraçadas e de apoio. É algo que não será 
cicatrizado”, declara Pacheco. 

  

Para os moradores de Brumadinho 
trabalhar na Vale era a esperança de 
pagamentos em dia, um bom plano de 
saúde e até mesmo sonho. Umas das pessoas 
que compartilhava desse sentimento era 
Miramar Sobrinho, 48 anos, trabalhador 
de uma empresa terceirizada da Vale que 
atua no setor de Asseio ao Sindi-Asseio, 
irmão de Creuza Sobrinho Silva.

“No dia, me lembro apenas de ligações 
que nunca foram atendidas. Agora que ele 
tinha conseguido comprar a casinha dele, 
montar, realizar seus projetos. Gostávamos 
de viajar juntos, só a gente”, conta Creuza 
que perdeu dois irmãos na tragédia que 
destruiu muitas famílias em Brumadinho.

Para ela o que importa agora é a memória 
deles. “Fica uma agonia e um buraco 
diário. Consegui enterrar um irmão, mas 
o Mira... Não encontramos ainda, fica 
um vazio. Rezamos agora para encontrar 
o corpo. Nunca imaginei que pudesse ter 
esse sentimento dentro de mim: ficar feliz, 
por saber que encontramos o corpo. O que 
eu peço a Deus é um enterro digno, saber 
que ele está descansando. Preencher esse 
vazio. Não há dinheiro que pague a vida 
dos meus irmãos”, lamenta.  

 

sONhOs tOMAdOs 
POr uM MAr dE lAMA


