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

Homens e mulheres que estão sempre espalhando simpatia e trabalhando com um sorriso no rosto. Profi ssionais 
que cuidam das nossas ruas e espaços públicos, como quem cuida da própria casa. Dignos de todo respeito  e 
valor! Uma homenagem do Sindi-Asseio a todos os incríveis garis da Região Metropolitana de BH.

Respeito e 
valorização

No mês em que comemoramos 
o Dia do Gari, lembramos o 

quanto algumas profi ssões ainda 
carecem de valorização social.  

Páginas 4 e 5
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EXEMPLO DE DIGNIDADE E CIDADANIA, 
QUE FAZ O QUE É DEVER DE TODOS NÓS.

16 DE MAIO | DIA DO GARI

Clínica 
Odontológica

Associado Sindi-Asseio pode 
comemorar mais uma conquista 

para sua saúde e qualidade 
de vida.  

Página 3

Convenção 
Coleti va

Setor de Limpeza Urbana 
assina Convenção Coletiva do 

Trabalhador 2019. 
Página 8

Sindi-Asseio RMBH . BETIM: Rua São Vicente,18, 
Centro/MG . CEP.: 32600-070
CONTAGEM: Rua Jequitibás, 393, Eldorado,
MG - CEP: 32310-390
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União sem disti nção
Companheiras e companheiros, 

terminamos mais um ciclo 
pertinente às Convenções Coletivas 
de Trabalho. Apesar de tudo estar 
contra nós, conquistamos ganhos 
reais e mantivemos os ganhos 
estabelecidos, para as categorias, nos 
anos anteriores.

Talvez a principal função da 
Entidade Sindical seja, exatamente, 
a negociação coletiva, que permite 
o estabelecimento de direitos e 
garantias para toda a categoria.

Por sua força normativa, obriga que 
todas as empresas cumpram suas 
cláusulas e que as mesmas, sejam 
aplicadas a todos os trabalhadores, 
sem distinção.

Todos os componentes da categoria 
se benefi ciam do trabalho do 
Sindicato, mesmo aquele que, por 
alguma razão, não queira contribuir 
com a Entidade. Apesar disso, 
estamos aqui oferecendo nossos 
serviços para todos que se encontram 
sob a nossa representação.

O princípio fundamental de uma 
Entidade Sindical Profi ssional é a 
solidariedade coletiva. O que nos 
diferencia das demais entidades 
da sociedade civil organizada é 

exatamente a representação de todos 
sem distinção.

O espírito coletivo é combatido 
fortemente pelo sistema capitalista 
justamente por ser a única forma de 
se distribuir riqueza.

O Sistema capitalista é excludente 
por natureza e seu objetivo é obter 
lucro a qualquer preço, mesmo que 
sejam vidas humanas o valor a ser 
pago.

Tivemos recentemente, em 
Brumadinho, um exemplo forte 
da ganancia capitalista, o crime 
lá cometido vitimou dezoito 
trabalhadores de nossa categoria, 
além das demais vítimas, e estragos 
irreversíveis na natureza e economia 
da região do vale do Rio Paraopeba. 

Estamos ofertando todo suporte 
possível às famílias, seja na esfera 
judicial ou humana.

Não descansaremos até que a 
empresa Vale pague pelos seus atos!

Junto com o Ministério Público do 
Trabalho e demais Entidades Sindicais, 
estamos buscando reparação dos 
danos perante a Justiça do Trabalho. 
Temos a convicção plena de que tudo 
que a Vale fi zer, ainda será pouco, 
frente ao crime que cometeu. Não se 

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE

pode colocar preço em uma vida.
Peço que cada um faça um minuto 

de silêncio em memória dos mortos 
e desaparecidos, e que neste minuto 
possamos refl etir qual seria realmente 
o sentimento capaz de aplacar a dor 
das famílias que perderam seus entes, 
sufocados pelo mar de lama que os 
enterrou vivos.

Maio e junho de 2019

Presidente: Leonardo Vitor Siqueira Cardoso Vale
Vice-presidente: Káti a Bati sta 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: Arti culação Comunicação 
Estratégica 
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 SAÚDE DO TRABALHADOR

Clínica odontológica do trabalhador já é 
realidade e em breve será inaugurada

Mais uma conquista para o trabalhador associado Sindi-Asseio comemorar
Sorrir abre caminhos e para que 

o trabalhador possa sorrir mais, o 
Sindi-Asseio investe em qualidade 
de vida para os seus associados. Em 
breve, uma clínica odontológica será 
inaugurada e estará à disposição dos 
trabalhadores e familiares.

A clínica já está pronta e conta 
com 2 consultórios amplamente 
estruturados para atender os 
associados. Localizada no prédio 
do sindicato, em frente a estação 
Eldorado, possibilita a praticidade 
e o fácil acesso ao local. Todos os 
trabalhadores associados ao Sindi-
Asseio, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, e seus filhos menores 
de 18 anos terão acessibilidade às 
consultas com especialistas em 
odontologia. 

Tratamentos dentários simples, 
como limpeza, obturação, 
restaurações, tratamento de cáries e 
extração, fazem parte dos serviços 
que serão oferecidos no novo local. 
Com isso, não há desculpas para que 
o trabalhador não cuide de sua saúde 
bucal. Todas as normas e princípios 
de biossegurança foram seguidos 
criteriosamente, junto a Vigilância 
Sanitária, para a segurança e saúde 
de todos os associados e seus 
dependentes. 

Manter a regularidade de visitas ao 
dentista é uma forma de preservar 
a boa qualidade de vida e cuidar 
dos dentes significa mais do que 
escovação e utilização do fio dental. 
As consultas de rotina, que incluem a 
limpeza e que, de preferência, devem 
ser feitas a cada seis meses, ajudam 
a manter os dentes mais limpos 
e a evitar o desenvolvimento de 
problemas que podem causar dores 
e incômodos. Além disso, a visita ao 
especialista pode prevenir cáries e 
descobrir qualquer tipo de anomalia, 
tais como doenças na boca, gengiva, 
no pescoço e até mesmo problemas 
mais graves, como um câncer.

Para ter acesso aos serviços 

Tratamentos dentários de rotina, fazem parte dos serviços que serão oferecidos no novo local

Maio e junho de 2019

odontológicos o associado deve 
entrar em contato com o sindicato e 
seguir todas as orientações. A clínica 
de odontologia e o sindicato estão 
localizados na Rua Jequitibás, 393, 
bairro Eldorado, em Contagem.

ClíniCa do 
Trabalhador 

No mesmo local, onde será 
inaugurada a clínica odontológica, 
se encontra a Clínica de Saúde do 
Trabalhador. Em funcionamento 
desde o fim do ano passado,  o 
espaço atende mais de 350 pessoas 
ao mês. Neste ano, duas novas áreas 
da saúde entraram para o quadro de 
especialidade do local, oftalmologia 
e psiquiatria, representando um 
avanço na oferta de atendimento aos 
associados. 

Além das novas especialidades, 
um centro oftalmológico está sendo 
construído no local para a realização 
de exames, cirurgias e tratamentos 
das doenças dos olhos.
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RESPEITO E VALORIZAÇÃO

A luta diária pelo respeito e prestígio social  
Apesar de desempenharem funções essenciais, trabalhadores como garis, porteiros, 

varredores convivem diariamente com a invisibilidade social

Você já se perguntou qual a sensação 
de se sentir invisível? Para alguns 
profissionais de diversas áreas, essa 
sensação é pertinente e faz parte do 
dia a dia. Todas as profissões existentes 
desempenham papéis importantes 
na vida em coletividade e colaboram 
com o espaço em que vivemos. Porém, 
mesmo desempenhando funções 
essenciais, como varrer as ruas, zelar 
pela segurança ou coletar materiais 
recicláveis, muitos trabalhadores 
ainda sofrem o menosprezo da 
sociedade, seja com o preconceito ou 
desrespeito. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
o Brasil produz aproximadamente 
230 mil toneladas de lixo por dia. De 
acordo com a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe), 
só Minas Gerais produz 17.592 
toneladas diariamente. Os catadores 
de recicláveis, por exemplo, são 
responsáveis por quase 90% do lixo 
reciclado no país, segundo o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Agora, imagine por um 
momento o caos que ficaria a cidade 
sem os serviços prestados por garis, 
coletores, varredores e tantos outros 
profissionais essenciais no ambiente 
urbano e que não são valorizados 
como deveriam. O desrespeito está 
enraizado na sociedade. 

Para a supervisora de RH da Viasolo, 
engenheira ambiental e especialista 
em gestão de pessoas, Maria Celia 
Campos, algumas profissões, 
mesmo tendo grande importância e 
necessidade, não são percebidas por 
uma boa parcela da sociedade e o 
profissional só passa a ser valorizado 
quando o serviço deixa de ser realizado 
na frequência ou qualidade esperada. 
“É comum munícipes jogarem lixo 
nas ruas ao lado dos profissionais da 
limpeza que terminaram de realizar 
o seu trabalho. Isso ocorre porque o 
cidadão acredita que não é necessário 
manter o ambiente limpo e sim, que 
aquelas pessoas são remuneradas e, 

portanto, têm a obrigação de estarem 
à disposição para limparem a qualquer 
tempo”, afirma. De acordo com a 
supervisora, estamos vivendo uma 
inversão de valores, a ponto de atitudes 
como a citada acima ser considerada 
normal, ao passo que o comum deveria 

ser o respeito. Esse tipo de atitude afeta 
diretamente na vida do profissional e a 
sua atuação no trabalho.

Atuando há dez anos na gestão de 
pessoas, no segmento de limpeza 
urbana e asseio, Maria Celia conta que 
já viu diversas formas de desrespeito. 
Uma delas são os apelidos depreciativos 
que os profissionais recebem, que 
além de ter o fim de ridicularizar, 
caracterizam uma forma de bullying 
e podem causar traumas e grandes 
transtornos na vida dos afetados. “Já 
vivenciei casos de pessoas pedirem 
para não trabalhar em determinados 
locais por vergonha ou por ter 
conhecidos no local”, diz. E se tratando 
de limpeza urbana o problema é ainda 
mais grave. Para as mulheres que 
trabalham na área, a supervisora relata 
que a vulnerabilidade é ainda maior, 
além dos desafios da profissão, elas se 
deparam com diversos casos de assédio 
moral e sexual. Uma boa tratativa 
para gerenciar este problema para a 

Mesmo sendo essenciais na vida urbana, alguns profissionais ainda não são valorizados como 
deveriam por uma boa parcela da sociedade

Maria Célia, especialista em gestão de pessoas
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profissional é mostrar a preciosidade 
da profissão dando importância e 
valor. “Um porteiro faz muito mais 
do que controlar acesso de pessoas e 
veículos, ele cuida da segurança das 
pessoas zela pelos seus bens e para 
que tenha tranquilidade em seu lar, 
trabalho ou qualquer outro espaço. 
Os profissionais de limpeza, além de 
deixar o ambiente agradável e limpo, 
contribuem para sustentabilidade do 
planeta, colocando os resíduos nos 
locais adequados evitando doenças e 
até enchentes. É um trabalho muito 
importante e que tem uma carência 
de ser mais valorizado”, ressalta. 

O preconceito parece ser uma 
questão imutável ao longo dos 
séculos. Segundo a Psicóloga Eulália 
Maria Lobo, nos comportamos de 
acordo com a nossa cultura e o meio 
em que vivemos. “Entendemos o 
indivíduo a partir de sua leitura do 
mundo, seu comportamento será 
constituído através de experiências e 
de estímulos externos, na formação 
do seu pensamento, sentimento e 
comportamento. A sua conduta 
está intrinsicamente ligada nos 
valores da sociedade em que ele 
está inserido”, comenta. Portanto, 
algumas pessoas não têm consciência 
das consequências de suas atitudes e 
cometem involuntariamente alguns 
atos, como jogar lixo no chão quando 
um profissional acabou de realizar a 
limpeza, por assimilar que a atitude 
seja comum. 

Para Eulália, atuante na profissão 
há 30 anos, a psicologia explica 
que a sociedade como um todo é 
responsável de como nos vemos nas 
diferenças profissionais e sociais. A 
ansiedade frente a essas situações 
indesejáveis se instala, e como o 
outro o insere no ciclo social é 
vital para a saúde emocional. “A 
humilhação está diretamente ligada 
a submissão e a inferioridade ao 
outro, o indivíduo que no processo 
de vida não tem condições, social 
e emocional, saudáveis qualquer 
colocação profissional, independente 
da classe social acarretara problemas. 
A insatisfação, tristeza e preconceito, 
são condutores de doenças, podendo 
fomentar a depressão e até mesmo 
o suicídio, dependendo do grau de 
insatisfação”, afirma. 

orgulho da CaTegoria 

Bater o ponto, vestir o uniforme, 
executar trabalhos essenciais, estar 
sujeito a represálias sociais sem 
motivos, transportar-se diariamente 
em cima da caçamba de caminhonetes 
ou caminhões em meio às ferramentas 
ou lixo, são tarefas delineadoras do 
trabalho e Gilberto Rodrigues, gari 
coletor há 20 anos.

Todos os dias, às 5h, o despertador 
toca e Gilberto se dirige até o ponto de 
ônibus para chegar ao trabalho na hora 
certa. O caminhão está a postos para 
sair às 7h30 e o profissional preparado 
para correr, em média, seus 20 km 
diários, coletando os lixos das vias 
públicas da cidade de Contagem.

Casado e pai de duas meninas, ele 
acredita que para as pessoas valorizarem 

mais sua profissão, precisam de empatia 
e se colocar no lugar do trabalhador. 
“Somos todos iguais. Vivemos e 
morremos, lamentamos, choramos, 
ficamos felizes, tristes e no fim, somos 
todos filhos do mesmo criador. Uma 
profissão ou outra não vai mudar este 
fato”, afirma. 

Para o profissional, quando alguém 
age com desrespeito a outra pessoa por 
causa do seu trabalho, ela está consciente 
de suas atitudes. “Particularmente 
nunca presenciei uma discriminação 
diretamente, talvez porque nunca me 
importei com isso, mas minha sogra 
já. E infelizmente é algo que estamos 
suscetíveis, mas ela respondeu à altura 
e nunca mais a pessoa que cometeu 
o desrespeito voltou a falar sobre o 
assunto”, relembra. 

Em meio à rotina agitada pelas ruas 
e avenidas da cidade, Gilberto ainda 
guarda energia para praticar seu hobby: 
corrida de rua. Como atleta, coleciona 
medalhas e pódios, e se orgulha de suas 
conquistas e trabalho. “Amo muito 
correr, acho que é por isso que ainda 
trabalho no caminhão de lixo, tem as 
dificuldades do dia a dia, mas nada 
supera a satisfação de correr e usar isso 
pra manter a saúde”, comenta. 

Assim como Gilberto, milhares 
de trabalhadores, das mais variadas 
profissões, buscam diariamente a 
valorização. Mesmo com salários 
defasados, correndo riscos, expostos 
nas ruas todos os dias debaixo de sol ou 
de chuva, percorrendo trajetos longos... 
Os incríveis profissionais de limpeza 
urbana, de fato, se esforçam bastante 
para cumprir o seu ofício todos os dias 
e merecem respeito e prestígio de toda 
a sociedade. 

Há 20 anos, atuando como gari, Gilberto demonstra consideração e respeito pelo serviços que executa

Atleta nas horas vagas, o profissional de limpeza 
urbana têm orgulho das suas conquistas e do 
trabalho
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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,

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. 

.  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.

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.

. 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).

. 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
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1 - Qual o cachorro que é professor?

2 - O que pode ter mais de 36 acentos?

3 - Qual é o nome do carro que mostra que vai 

chover?

 4 - O boi e a vaca foram ao cinema, como eles 

pagaram a conta?

5 - Qual é a diferença entre uma bicicleta e uma 

privada?

 6 - Por que a mulher não pode 

ser eletricista?

7 - Duas pulgas olhando uma 

mosca tomar banho, qual o 

nome do fi lme?

8 - Qual a diferença entre uma 

lagoa e uma padaria?

9 - Um homem rouba dois 

copos em um bar, qual 

o nome desse fi lme?
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PIADA

TERAPIA DO RISO

SINDIASSEIO

Hospital Matermed Ltda.

atendimento eletivo

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

Tel.: 3218.4600 ou 3218.4777

Maio e junho de 2019

Amor você me ama?

Claro amor...

Prove...

O que quer que eu faça?

Lute com um leão...

Oxe meu amor, não posso morrer, peça outra coisa.

Deixe eu ver seu Whatsapp?

Qual o tamanho desse leão?

CARTEIRA DE IDENTIDADE
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DIREITOS DO TRABALHADOR

Categorias representadas pelo Sindi-Asseio 
firmam Convenção Coletiva do Trabalho 2019  

Após negociações, setor de Limpeza Urbana aprova a proposta de 
Convenção Coletiva e assina instrumento normativo

Maio e junho de 2019

A Convenção Coletiva de Trabalho 
é um instrumento normativo 
que estabelece obrigações entre 
empregadores e empregados. Fruto de 
livre negociações, seu poder vinculante 
é de grande importância. Todos os 
integrantes da categoria profissional e 
patronal constituem o que está previsto 
em suas cláusulas, em um ato livre de 
comum acordo.

No mês de março, além do setor de 
asseio e conservação, as convenções 
relativas à limpeza urbana também 
foram assinadas. O instrumento 
normativo é garantido pela Constituição 
Federal como fonte formal do Direito 
do Trabalho. O sindicato, a fim de 
defender os interesses trabalhistas 
e econômicos dos seus associados e 
todos os colaboradores das categorias, 
executa e participa ativamente das 
assembleias que firmam a convenção 
todos os anos, assegurando os direitos 
dos trabalhadores. 

Para o presidente do sindicato, Leonardo 
Vale, a negociação coletiva é a atuação 
da Entidade no sentido de estabelecer 
regras que prestigiem os trabalhadores 
e que melhorem as condições de ofício 
e salário. “Sempre buscamos garantir, 
num primeiro momento, o que já estava 
previsto na convenção anterior e, em 
segundo momento, buscamos ganhos 
reais que recomponham os salários 
frente à inflação e melhorem a vida dos 
trabalhadores e de suas famílias”, afirma. 

De acordo com o presidente do sindicato, Leonardo Vale, apesar de toda adversidade, as categorias con-
quistaram um ganho real de 1% sobre o índice da inflação

O presidente salienta os principais ganhos 
dos trabalhadores para este ano. “São vários 
os ganhos do trabalhador, destaco a tabela 
salarial que permite o estabelecimento 
de pisos salariais mínimos, em grande 
medida, superiores ao salário mínimo 
praticado”, destaca.

O piso salarial teve um reajuste de 4,5% 
para este ano. De acordo com Leonardo, 
apesar de toda adversidade, as categorias 

conquistaram um ganho real de 1% sobre 
o índice da inflação. “Parece pouco, mas, 
o concreto é que recompõe minimante o 
poder de compra dos salários de nossos 
trabalhadores, associados ou não ao 
sindicato. Como disse vale para todos, 
sem distinção. Após a assinatura e devido 
depósito no órgão governamental, as 
cláusulas se tornam obrigatórias, têm 
força de lei”, declara. 


