


Caros Associados do Sindi-Asseio 

RMBH.

Como é do conhecimento de to-

dos, o mundo está à mercê do Ví-

rus COVID 19, fato que modificou, 

por completo, nossa rotina e impôs 

restrições em nossos planos e coti-

diano.

Desde a implantação das medidas 

de restrição, o Sindicato, como 

todo resto do planeta, está sofren-

do redução em seus ativos, fato 

que impôs uma série de medidas 

econômicas e financeiras.

Diante das dificuldades, a Diretoria 

da Entidade, optou em priorizar os 

serviços médicos, odontológicos 

e laboratoriais, acreditando que a 

manutenção e ampliação desses 

serviços, neste momento, é funda-

mental para o conforto de nossas 

famílias.

No início do ano, antes do estabe-

lecimento da pandemia, estávamos 

preparando nossa tradicional “Fes-

ta da Família Sindi-Asseio RMBH”. 

Já havíamos iniciado todo processo 

para que o evento fosse inesque-

cível e até melhor do que os dos 

anos anteriores, tínhamos a pre-

tensão de proporcionar momento 

único na vida de nossas famílias, já 

havíamos escolhido o local, prepa-

rado os orçamentos e tudo que um 

evento grandioso demanda.

Então, veio o inesperado que der-

rubou todas as nossas expectativas 

e nos tomou de grande tristeza por 

não podermos realizar nosso even-

to. Não haverá, este ano, nossa tra-

dicional festa, não por questões 

financeiras, estas são importantes, 

mas não suficientes para barrar a 

satisfação de ter toda nossa família 

Sindi-Asseio RMBH reunida. A festa 

não poderá ser realizada pelo mo-

tivo óbvio advindo da impossibili-

dade de reunião (aglomeração) de 

pessoas.

A Diretoria do Sindicato está empe-

nhada em buscando uma forma de 

compensar a frustração pelo can-

celamento da nossa festa. Não me-

diremos esforços para ocupar esta 

lastimável perda. Vocês podem nos 

ajudar, sugerindo formas de mini-

mizar a perda pelo cancelamento 

do evento.

EDITORIAL

Podem ter certeza de uma coisa, 

sentimos profundamente a im-

potência de não podermos reali-

zar nosso evento, que todo ano é 

construído com muito carinho, em 

todos os detalhes, por toda equi-

pe, e acima de tudo, perdermos a 

oportunidade de dividir com todos 

um maravilhoso dia de harmonia e 

alegria.

Espero contar com a compreensão 

de todos, a vida sempre é mais im-

portante que nossas perdas e frus-

trações, juntos somos mais fortes.

Leonardo Vitor S. C. Vale

Presidente
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Desde que a doença respiratória 
causada pelo SARS-CoV-2, a Co-
vid-19, surgiu, profissionais de 
saúde e a população em geral 
preocupam-se diariamente em 
como evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus. Medidas como 
distanciamento social, higieniza-
ção das mãos, evitar contato com 
pessoas portadoras de sintomas 
respiratórios, são medidas uni-
versalmente aceitas.
Entretanto, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e o Ministé-

rio da Saúde, na última semana 
consideraram rever dois pontos 
polêmicos das medidas de con-
trole do avanço do novo corona-
vírus: o uso de máscaras para toda 
a população e a recomendação 
para o uso de máscaras de tecido. 
Mas por que essa mudança?
Para explicar essa mudança do 
posicionamento é importante 
ressaltar que um estudo publica-
do pelo periódico Science, cujos 
resultados mostraram que cerca 
de 2/3 das transmissões do novo 

coronavírus é realizada por porta-
dores assintomático. Acredita-se 
que o uso da máscara cirúrgica 
para a população saudável, impe-
diria que esses portadores assin-
tomáticos disseminassem o vírus.
Quanto ao uso de máscaras de te-
cido, elas não protegem o usuário, 
entretanto possuem uma função 
de barreira mecânica, impedindo 
que ele dissemine aerossóis no 
ambiente e eventualmente trans-
mita o vírus, caso seja um porta-
dor assintomático.

Covid-19 e a importância
do uso da máscara
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O pagamento do saque emergencial 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) começará no fim de 
junho e irá até o meio de novembro. 
As datas serão organizadas de acordo 
com o mês de nascimento dos bene-
ficiados.
O processo envolverá dois calendá-
rios: um de crédito em conta e outro 
de saque. O primeiro procedimento 
será realizado semanalmente, às se-
gundas-feiras, começando no dia 29 
de junho e indo até 21 de setembro. 
A exceção será o dia 8 de setembro, 
terça-feira, em função do feriado da 

FGTS: calendário do saque 
emergencial vai de junho até 

novembro
independência.
O crédito será encaminhado a contas 
da Caixa que serão abertas para pes-
soas e podem ser acessadas pelo app 
CaixaTem. Com essa ferramenta, a pes-
soa não poderá sacar imediatamente 
ou fazer transferência, podendo pagar 
contas, realizar compras pela internet 
e efetuar pagamentos em até 9 mi-
lhões de estabelecimentos utilizando 
a tecnologia de QR Code.
Já os saques serão liberados aos sába-
dos a partir do dia 25 de julho. A partir 
de 17 de outubro, eles serão autoriza-
dos de 15 em 15 dias. Nos dois casos, 

as datas avançam conforme o mês de 
nascimento do beneficiário. O calen-
dário detalhado será publicado no site 
da Caixa.
Os saques poderão ser feitos em pos-
tos de autoatendimento da Caixa e 
em lotéricas. Também será possível a 
partir desta data realizar transferên-
cias para outras contas da Caixa ou de 
outros bancos. Guimarães argumen-
tou que o impedimento da transferên-
cia logo quando do envio do crédito 
visou evitar aglomerações de pessoa 
que repassavam o dinheiro para ou-
tras contas e iam retirá-lo.
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO

Av: Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/MG.

Especialidades:

Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia, Ortope-

dia, Pediatria, Psicologia, Urologia e Cardiologia.

CENTRAL SAÚDE 

Avenida José Faria da

Rocha, 4281, Eldorado/Contagem.

Especialidades:

Gastroenterologia, Mastologia, Neurologia, He-

matologia, Reumatologia, Urologia.

CLINICAL CENTER 

Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Centro/BH. 

Especialidades:

Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Derma-

tologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina do 

Trabalho, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Pediatria.

PIONEIROS SAÚDE 

Av. José Faria da Rocha, 5923,

Eldorado/Contagem.

Especialidades:

Alergista, Urologia, Neurologia, Nefrologia.

CLINESP – Dr. Elio Conroy  

Rua Felipe dos Santos, 678, Centro/Betim

(próximo da padaria Nutrivida). 

Especialidades:

Cardiologista e Clínico Geral

HOSPITAL PROCLIN (Antigo Clinicare)

Atendimento somente aos finais de semana, 

sábados, domingos, feriados e fora do horário 

comercial

(após 18h00min até às 07h30min).

Av. Juscelino Kubitscheck, 725, Centro/Betim 

CLÍNICA SÃO LUCAS  

Rua Benedito Valadares, 69, salas 10 e 11 no 

Shopping de Nova Lima,

Centro/Nova Lima. 

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. 

Especialidade:

Cardiologista.

DRA. REGINA FREIRE DE SOUZA 

Av. Governador Valadares, 851, sala 706, Edifício 

Seletto Office, Centro/Betim.

Especialidade:

Psicologia

(adolescentes, adultos e idosos).

NÚCLEO DE DERMATOLOGIA E

MEDICINA INTEGRADA  

Rua Marte, 364, Sala 01,

Jardim Riacho das Pedras/Contagem.

DR. RODRIGO NEGRI PEREIRA  

Av. JK, 140, 4º andar, sala 409,

Centro/Betim. 

Especialidade:

Dermatologia.

CLÍNICA MAIS SAÚDE  

Rua Travessa, A 70,

Eldorado - Contagem/MG. 

HOSPITAL MATERMED 

Rua Padre Rolim,

700, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. 

CLÍNICA CLEAR 

Rua Dionizio Gomes, 127,

salas 03 e 04, Veneza,

Ribeirão das Neves/MG.

Especialidades:

Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia,

Nutrição, Dermatologia, Ortopedia.

Realiza exames de sangue e imagem

CLÍNICA JOÃO PAULO

Rua Rio de Janeiro, 462,

Salas 303 e 304

Centro, Belo Horizonte/MG, 

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). 

Especialidade: Clínico Geral

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

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

DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Endereço: Rua Pampas, 410, Prado, perto 

do Clube dos Oficiais. 
Telefones: 2555-9454 e 9792-2122.

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

CLINICA ODONTOLÓGICA
DO TRABALHADOR 

Rua Jequitibás, 393, 3º andar,
Eldorado, Contagem/MG

Telefone
99972.2794 / 2564.4860
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EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM LAZER

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO

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

LABORATÓRIO ROJAN
Vários endereços
Telefone: 3207-2040. 

ADIMAGEM
Av. José Faria da Rocha, 3940,
Eldorado, Contagem/MG 
Telefone: (31) 3532.0024.

CLINICA AUDIO 
Av. Tito Fulgêncio , 170
Jardim Industrial, Contagem/MG
Telefone: (31) 3333.0131

CLÍNICA RADIOLÓGICA CEDUS EMI

Exames de Raios-X e Ultrassonografia. 

Unidades BH, Betim, Contagem

e Venda Nova. 

Telefone: 3298-5500.

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 
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

• Consultas médicas
A autorização para a con-
sulta médica é enviada no 
e-mail da clínica assim que 
você chegar à recepção e se 
apresentar para a consulta 
portando a carteirinha de as-
sociado.

• Consultas com dentistas
O agendamento é feito dire-
tamente no consultório que 
deseja atendimento. Depois 
da avaliação no dentista ele 
te dará um orçamento com 
os procedimentos autoriza-
dos pelo sindicato. Compa-
reça 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 compa-
reça a uma das sedes do sin-
dicato para retirar a autori-
zação, os mesmos são pagos 
no sindicato 30 dias após a 
realização.
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ATENÇÃO

Para realização de todos os proce-
dimentos Odontológicos, laborato-
riais e radiológicos é obrigatória a 
apresentação da carteirinha de asso-
ciado e da guia de autorização que 
deverá ser retirada na sede do Sindi-
-Asseio RMBH (Betim ou Contagem).
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