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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

Uma festa para toda a família

Público de cerca de 4 mil 
pessoas festejou a união e a 
família, com muita música, 
descontração, comida 
boa e diversão, além do 
aguardado sorteio dos 
cinco cheques de mil reais 
e uma bolsa de curso de 
inglês. Confira nesta edição 
as imagens e destaques da 
festa promovida pelo 
Sindi-Asseio. 
Páginas 3, 4, 5 e 8
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Construindo pontes
Companheiras e companheiros, 

poderia hoje repetir o editorial do 
ano passado, publicado após nossa 
festa. Digo isto pelo belo exemplo de 
cidadania que todos os anos a família 
Sinidi-Asseio RMBH demonstra.

Nosso evento foi um sucesso! Um 
grande dia para ser lembrado e 
comemorado por todos. Em especial, 
destaco a felicidade de nossas crianças, 
livres, leves e lindas. Estampando um 
exuberante sorriso com a chegada do 
picolé, iguaria fartamente distribuída 
para todos. 

Nossa entidade se destaca por 
respeitar você e sua família, cumprindo 
com dedicação nosso objetivo de levar 
até vocês o que de melhor há em cada 
integrante de nossa equipe.

Aqui, agradeço a todos que direta 
ou indiretamente contribuíram para 
a realização de nossa festa, todos que 
abdicaram de um domingo de descanso 
para nos servir.

Agradeço ainda a cada sócio e familiar 
que esteve na festa, e que estarão 
conosco em nossa vitoriosa trajetória.

Estamos ansiosos pelo ano que vem, 
e que o evento seja ainda melhor, mas, 
antes disso, muita coisa vai acontecer. 
A perseguição aos direitos trabalhistas 
e a implacável cruzada contra as 
entidades sindicais profi ssionais 
tendem a tomar força.

Antes o problema era a Dilma, depois 
era só fazer a reforma trabalhista. 
Próximo passo seria aprovar a reforma 
da previdência e tudo estaria resolvido. 
O investimento voltaria, os empregos 
também, a economia vai “bombar”, e o 
que temos? Discurso vazio para retirar 
direitos e mais nada, tudo como era 
antes. É uma pena que muitos de nós, 
trabalhadores, nos deixamos levar pelas 
falsas promessas.

Não adianta agora construirmos 
barreiras, temos que construir pontes 
para que o estrago seja menor. Somos 
a parte mais fraca do sistema, não 
contamos com representação efetiva nas 
casas legislativas, temos apenas nossa 
força de trabalho para vender a um 
mercado que conta com um verdadeiro 
exército de desempregados, fato que 
nos fragiliza ainda mais.

Nossas opções estão se esgotando e se 
realmente queremos respostas, olhemos 
para dentro de nós e nos perguntemos: 
qual é o meu lado?

Se a resposta for “sou trabalhador 
e estou do lado dos meus iguais”, a 
alternativa é: todos dentro do Sindicato 
para construir um futuro coletivo e 
solidário.

Se desejar, estaremos aqui para 
acolher você e a sua família para juntos 
darmos as mãos e nunca mais soltar. 
Seremos coração e mente unidos pelo 

Leonardo Vitor S. C. Vale
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE

Setembro e outubro 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 

mesmo objetivo: a vitória da classe 
trabalhadora.

Juntos multiplicamos nossa força, 
separados somos presa fácil à ferocidade 
do sistema capitalista arcaico que 
reina em nosso país, o único sistema 
capitalista liberal que não paga salário 
digno ao trabalhador.

Os “dados foram lançados”, depende 
de cada um de nós. 
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 FESTA DA FAMÍLIA

Setembro e outubro de 2019

Confira os destaques
A 12ª Festa da Família aconteceu no último domingo, 25 de agosto, no sítio Bora Bora, 

em Betim e contou com público de quase quatro mil pessoas, o que demonstra que 
momentos de lazer, confraternização e descanso com a família são importantes e 

devem ser celebrados. Durante cinco horas de muita música, comida boa e diversão, 
os participantes se divertiram com a presença de amigos e da família.  
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FESTA DA FAMÍLIA

12ª Festa da Família reforça 
importância da união

Para um abraço de confraternização, 
precisamos de mais braços. E não foram 
poucos. Como pede o tema da 12ª Festa 
da Família do Sindi-Asseio, braços não 
faltaram. Foram mais de quatro mil 
participantes que comemoraram juntos 
a festa, celebrando o início de uma 
nova era sindical, em que é preciso uma 
categoria mais forte e unida. 

A tradicional festa, organizada 
anualmente pelo Sindi-Asseio, 
aconteceu no último domingo, 25 de 
agosto, no sítio Bora Bora, em Betim, 
com muita música, comida e diversão. 
Sem deixar de lado o significado de luta, 
de representatividade, sem os quais o 
evento não seria possível. 

“Estamos vendo diariamente os 
ataques contra nós, sindicatos e 
entidades representativas de classe. 
Estão tentando pouco a pouco minar 
os direitos do trabalhador, mas nós 
resistimos e vamos brigar para manter 
e conquistar mais direitos e dignidade 
para o trabalhador”, enfatiza, Leonado 
Vitor S. C. Vale, presidente do Sindi-
Asseio, durante discurso. 

Em memória às vitimas do desastre 
de Brumadinho, a festa também foi 
um momento de reflexão. Leonardo 
lembrou a perda dos trabalhadores. 
“Hoje faz  sete meses que morreram 
dezoito trabalhadores como nós, que 
foram vitimados pelo rompimento da 
barragem. Neste episódio percebemos a 
importância da vida do trabalhador para 
nós e para o empregador. Estamos na 
justiça lutando pelos direitos da famílias 
das vítimas”, avisa Leonardo. 

A festa também trouxe novas 
parcerias. Os participantes puderam 
cuidar da saúde, medir a pressão e 
glicemia com equipe de alunos do curso 
de enfermagem da Unincor Betim. A 
universidade está oferecendo descontos 
nos cursos de graduação para os 
sindicalizados e familiares assim como 
a PL Idiomas, outra parceira do Sindi-
Asseio presente na festa.

“Nossas parcerias estão aumentando 
para trazer mais educação para o 
trabalhador, para conseguirmos 
construir algo novo que nos dê vontade 
de viver  e batalhar cada dia mais. Nosso 
objetivo é contribuir para a formação do 

Tradicional comemoração do Sindi-Asseio reúne famílias e amigos, 
em um domingo de muita alegria e prêmios

trabalhador e dos filhos deles, para que 
tenham um futuro melhor”, ressalta Vale. 

A 12ª Festa da Família contou ainda 
com várias atrações para as crianças. 
Escorregadores, piscina de bolinhas, 
pintura e touro mecânico fizeram a 
alegria da criançada.  Para os adultos, 
muita música ao vivo e um cardápio 
muito especial e variado, com churrasco, 
macarrão na chapa, feijão tropeiro, 
sanduiches de pernil, porções de batata 
frita e mandioquinha. Para a sobremesa, 
saborosos picolés de vários sabores para 
refrescar. 

AVALIAÇÃO POSITIVA
O operador de máquinas, Farlei Pereira 

dos Santos Costa, 36, participou pela 
primeira vez e aprovou. “A festa é muito 

boa, muito bem organizada. Ajuda o 
trabalhador a espairecer, ajuda a família 
se divertir. É a primeira vez que venho. 
Meus amigos sempre falavam para vir 
conhecer, desta vez vim e está aprovada”. 

Já a auxiliar de limpeza, Claudia 
Aparecida de Carvalho, 46, participa pela 
quarta vez. “Eu adoro a festa! Gosto 
da recepção, do atendimento, e poder 
rever os meus amigos que não vemos 
sempre, os que são de outras empresas. 
É muito bom”. 

Um dos momentos mais aguardados da 
festa, o sorteio dos cheques de mil reais, 
movimenta os participantes para próximo 
do palco. A expectativa é grande. 

Foram cinco ganhadores que saíram 
felizes e já fazendo planos. Para Sidinei 
Messias Mendes, ajudante de operador 
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Renata Pereira, auxiliar de serviços gerais 
“Estou feliz demais. Ano passado não ganhei mas neste 
consegui. Vai me ajudar muito”.

Kenia Leopoldina Barbosa de Oliveira, 
encarregada de limpeza
“Adorei! Estou muito feliz. Estou de férias, vou poder 
aproveitar muito”. 

Sidinei Messias Mendes, ajudante de operador 
de caldeira
“Veio numa boa hora, vou ajudar minha esposa tirar 
carteira, muito feliz. É muito gratificante”. 

Elenita Magalhães da Silva, auxiliar 
de serviços gerais
“Amei! Gostei muito, muito, muito! Eu estava 
precisando muito.”

Eduardo de Souza Ferreira, porteiro. 
“Vai me ajudar bastante. É a primeira vez que venho e já 
ganhei”.       

Vencedores do sorteio dos cheques de mil reaisFESTA DA FAMÍLIA
de caldeira, o dinheiro “veio numa boa 
hora, vou ajudar minha esposa tirar 
carteira, estou muito feliz. É muito 
gratificante”, comemora.  

Dos cerca de quatro mil participantes, 
Leonardo estima que  dois mil 
são sindicalizados, num universo 
de mais de sete mil trabalhadores 
representados. O restante são familiares 

e convidados.  “Nossa festa é um 
momento de diversão e lazer com a 
família, oportunidade para nossos 
trabalhadores trazerem os filhos 
para se divertirem. Reunir a família 
Sindi-Asseio. Somos uma grande 
família e trazemos o associado para 
mais perto do sindicato”,  salienta 
Leonardo Vitor. 

Luciene Silva dos 
Santos, Viasolo 

Vencedora da bolsa 
integral de estudos de 
inglês, com material 
incluso, pela nossa 
parceira PL Idiomas. 

Vencedora do sorteio da bolsa de estudo



.  DR. ILDEU NOGUEIRA BATISTA
Rua Inconfidência, 414, sala 102, Centro/Betim.
Telefone: (31) 3531-3102

. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  
Dra Michele Petrucelli - Rua João Batista 
Nogueira, 08, Centro/Ribeirão das Neves. 
Telefone: (31) 3624-2700

. DR. GILSON VICENTE BIBIANO
Rua Santa Cruz, 525 A, Centro/Betim.
Telefone: (31) 3532-1716

. ODONTOVIDA
Diversos profissionais.
Av. José Faria da Rocha, 6093 B, em frente ao
Alfenas Imóveis, Eldorado/Contagem. 
Telefone: (31) 3395-2039

. DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Rua Pampas, 410, Prado, perto do Clube dos 
Oficiais. 
Telefones: (31) 2555-9454 e 9792-2122

Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Pediatria,
Ortopedia, Urologia e Oftalmologia.
 
. DR. REINALDO RAMOS VALENTE 
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/Betim. 
Telefone: (31) 3531-1454 
Especialidade: Cardiologista

. DRA. LUCIANA GOMIDE 
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/Betim. 
Telefone: (31) 3531-1454 
Especialidades: Pediatra e Pneumologista infantil

. DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA 
Av. Governador Valadares, 671, Centro/Betim.
Telefones: (WhatsApp): 9.9918-6789 
(TIM): 9.7317-2710 / (OI): 9.8558-1103
Especialidades: Psicologia (crianças, adolescentes, 
adultos e idosos).

. NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E 
MEDICINA INTEGRADA 
Rua Marte, 364, Sala 01, Jardim Riacho das
Pedras/Contagem.
Telefones: (31) 3533-5704 e 99551-6692

. DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA  
Av. JK, 140, 4º andar, sala 409, Centro/Betim. 
Telefone: (31) 3531-1454
Especialidade: Dermatologia

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

. HOSPITAL MATERMED
Rua Padre Rolim, 700, Santa Efigênia, Belo Hori-
zonte/MG. 
Telefones: (31) 3218.4600 ou 3218.4777

. CLÍNICA CLEAR 
Rua Dionízio Gomes, 127, salas 03 e 04, Veneza, 
Ribeirão das Neves/MG.
Telefone: (31) 3625-5480
Especialidades: Clínica Médica, Pediatria, 
Ginecologia, Nutrição, Dermatologia e Ortopedia.
Realiza exames de sangue e imagem.

. CLÍNICA JOÃO PAULO
Rua Caetés, 263, Sobreloja, Centro, Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3224.9704
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Ginecologia, Neurologia, Ortopedia, Pneumologia, 
Urologia, e Nutrição.

. CLINIBET – Dra. Marly 
Rua Felipe dos Santos, 678 - Centro/Betim 
(próximo da padaria Nutrivida). 
Telefone: (31) 3532-2004
Especialidade: Clínico Geral

. CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO
– SANTA LUZIA  
Avenida Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/MG 
Telefone: (31) 3637-2099
Especialidades: Clínica Geral, Dermatologia,
Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Psicologia,
Urologia e Cardiologia.

 . CENTRAL SAÚDE  
Av. José Faria da Rocha, 4281, Eldorado/Contagem.
Telefone: (31) 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: (31)3272-7360 ou 3272-7679 
Especialidades: Angiologia, Cardiologia,
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina do Trabalho, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e
Pediatria.

. PIONEIROS SAÚDE  
Av. José Faria da Rocha, 5959, Eldorado/Contagem. 
Telefone: (31) 3395-3338
Especialidades: Cardiologia, Clínica Geral,
Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Urologia,
Cardiologia, Oftalmologia, Angiologia,
Neurologia e Psiquiatra.

. CLINESP -  Dr. Elio Conroy 
Rua Felipe dos Santos, 678, Centro/Betim 
(próximo da padaria Nutrivida). 
Telefone: (31) 3532-2004
Especialidades: Cardiologista e Clínico Geral

. CLINICARE
Atendimento com Clínica Médica para urgência 
somente aos finais de semana, sábados, domingos, 
feriados e fora do horário comercial (após 18h até 
às 07h30).
Os demais atendimentos devem ser agendados.
Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro/Betim 
Telefones: (31) 3596-0330 e 3596-5143

 . CLÍNICA SÃO LUCAS 
Rua Benedito Valadares, 69, salas 10 e 11 no 
Shopping de Nova Lima, Centro/Nova Lima. 
Telefone: (31) 3541-2813 e 3542-5828 
Especialidades: Angiologia, Cardiologia,
Clínica Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia,

Consultórios médicos

Dentistas

Exames laboratoriais e de Imagem 

Lazer

CONVÊNIOS

Agendou, mas não 
vai a consulta?

Desmarque.

Outro paciente 
agradece.

. CLÍNICA MÉDICA DO 
TRABALHADOR - GLOBAL 
SAÚDE
Rua Jequitibás, 393, 3º andar, Bairro 
Eldorado, Contagem/MG. 
Telefone: (31) 3046-7007
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, 
Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia, 
Geriatria, Ginecologia/Obstetrícia, Nutrição, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Ortopedia, Pediatria, Psicologia e 
Psiquiatria. 
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. CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO 
TRABALHADOR 
Rua Jequitibás, 393, 3º andar, Eldorado, 
Contagem/MG.
Telefones: (31) 99972.2794 / 2564.4860

. LABORATÓRIO JOÃO PAULO: 
Av. Governador Valadares, 471, Centro/Betim.
Telefone: (31) 3532-2264

. LABORATÓRIO ROJAN
BH: (31)3207-2040, Nova Lima: (31)3541-7431 
Contagem: (31) 3398-8255 / 2568-6006 
Ribeirão das Neves: (31) 3624-6239
Lagoa Santa: (31) 3689-7668 e Sabará: (31) 3674-8748. 

. CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI:
Exames de Raios-X e Ultrassonografia. Unidades
BH, Betim, Contagem e Venda Nova. 
Central de marcação: (31) 3298-5500
Para realização de todos os procedimentos 
médicos Odontológicos, laboratoriais e 
radiológicos é obrigatória a apresentação da 
carteirinha de associado e da guia de autorização 
que deverá ser retirada na sede do Sindi-Asseio 
RMBH (Betim ou Contagem).

. CLUBE ASCOBOM (antigo clube do Gugu)
Via expressa - Contagem. Telefone: (31) 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 pessoalmente em uma 
das duas sedes do Sindi-Asseio, para associados 
em dia com suas contribuições Sindicais e demais 
pagamentos.
Para informações, orçamentos e disponibilidade 
do período pretendido, devem ser solicitados pelo 
nosso canal do WhatsApp (31) 98349-7755.



1 - Qual é o personagem que só acorda de 

madrugada?

2 - O que é uma casa de duas janelas, quando 

olha para ela, fi ca zarolho?

3 - O que fala o livro de Matemática para o livro 

de História? 

4 - Qual é a parte do corpo que, perdendo uma 

letra, fi ca leve?

5 - Qual é o nome do carro que mostra 

que vai chover?

6 - O boi e a vaca foi ao cinema, 

como eles pagaram a conta?

7 - Qual é a diferença 

entre uma bicicleta e 

uma privada?
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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

CARTEIRA DE IDENTIDADE
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REGRAS DE UTILIZAÇÃO

• Consultas médicas 
O agendamento é feito diretamente na clínica ou consultório que 
deseja atendimento. A autorização para a consulta médica é enviada 
no e-mail da clínica assim que você chegar à recepção e se apresentar 
para a consulta portando a carteirinha de associado.

• Consultas com dentistas 
O agendamento é feito diretamente no consultório que deseja 
atendimento. Depois da avaliação no dentista ele te dará um orçamento 
com os procedimentos autorizados pelo sindicato. Compareça a uma 
das nossas sedes para retirar a autorização e iniciar o tratamento.

• Para realização de exames 
É necessário autorização pessoalmente. Com o pedido médico e 
carteirinha compareça a uma das sedes do sindicato para retirar 
a autorização, os mesmos são pagos no sindicato 30 dias após a 
realização.
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FESTA DA FAMÍLIA

Associados aprovam a festa
Principal motivo da festa, os associados contam o que faz deste um momento tão especial

Lucimeire Antônia da Silva, 28, auxiliar de 
serviços gerais.
“É  quarta vez que venho, adoro a festa em geral, 
o atendimento, a comida, tudo nota 10!”

Eunice Rodrigues de Oliveira Alves, 22, agente 
de asseio e conservação.
“Muito boa, muito organizada. Trouxe meu 
esposo e minha filha. Superaprovada, voltarei 
mais vezes”.

Joseane Cristina da Silva Moreira, 40, auxiliar de 
limpeza.
“A festa é muito boa, venho há anos e trago meus 
filhos e meu esposo. Gosto muito da música, da 
comida, dos prêmios. A gente se diverte muito”.

Claudia Aparecida de Carvalho, 46, auxiliar de 
limpeza.
“É a quarta vez que venho, gosto da recepção, do 
atendimento, de rever os meus amigos que não 
vemos sempre, que são de outras empresas”.  

Vera Lúcia Batista da Silva, 43, auxiliar de 
limpeza técnica. 
“Muito boa a festa. É uma oportunidade que a 
gente tem de reunir com os amigos de profissão 
e trazer meus filhos pra brincarem”. 

Vanessa Ferreira Carneiro, 35, limpeza 
convencional.
“Excelente! Gosto muito da festa, do atendimento, 
tudo! É a terceira ano que participo e já quero 
voltar na próxima”. 

Flávio dos Santos, 43, Gari.
“A primeira vez que venho. Gostei muito, trouxe 
minha esposa. O ambiente é muito bom”.

Claudia Regina de Carvalho Rocha  Oliveira, 43, 
auxiliar administrativo. 
“Muito boa, trouxe meu esposo e meu filho. 
Venho há sete anos, vale a pena”. 

Leandro Gomes dos Santos, 36, vigilante.
“Bacana. É primeira vez que venho. Trouxe minha 
esposa, meu filho e enteado. O atendimento é 
muito bom, quero voltar nas próximas”. 

Maria Aparecida Rodrigues Gomes, 56, Gari.
“Maravilhosa! Estou gostando muito, gosto da 
música, da comida, de rever os amigos”. 

Leandro Henrique Rosa, 32, Gari.
“Ótima festa, boa demais. Cada ano melhor, a 
comida é boa. Venho lá de Ribeirão das Neves 
pra aproveitar a festa”. 

Farlei Pereira dos Santos Costa, 36, Operador de 
máquinas.
“A festa é muito boa, muito bem organizada. Ajuda 
o trabalhador a espairecer, ajuda a família se di-
vertir. É a primeira vez que venho e está aprovada”.


