


 Caras companheiras e compa-
nheiros trabalhadores das empresas de 
asseio, conservação e limpeza urbana da 
região Metropolitana de Belo Horizonte.
          No ano em que nossa entidade c 
ompletou 23 anos, surge um vírus mortal 
que obrigou novas regras de convívio fa-
miliar e social. 
Nossas funções exercidas no cotidiano 
das cidades foram valorizadas por seu 
caráter principal.
           Nenhuma sociedade sobrevive 
sem nosso trabalho diário, seja limpando 
os ambientes de trabalho, seja retirando 
o lixo das portas das famílias, seja rece-
bendo as pessoas nas empresas, condo-
mínios, indústrias e comércios em geral.
          Ultrapassamos a barreira da in-
visibilidade, fomos reconhecidos como 
agentes capazes de ajudar a barrar a en-
fermidade de assola a humanidade, falta 
sermos reconhecidos por nós mesmos.
         Não é a primeira vez que toco nes-
te assunto, teimamos em buscar as res-
postas fora, enquanto elas estão dentro. 
Para que possamos conseguir construir 
um futuro melhor temos que olhar para 
dentro de nós identificando assim, que o 
caminho da vitória está no espírito cole-
tivo, por meio da união dos iguais sere-
mos imbatíveis! Quando participamos da 
escola de nossos filhos, das associações 
de bairro, do nosso sindicato, enfim, de 
todas as manifestações que agrupam 
pessoas, ajudamos consequentemente, 
na melhoria das condições gerais das 
pessoas.
         Mesmo na vida das Igrejas, não 
importando qual a crença, somos sujei-
tos a transformação positiva pela parti-
cipação efetiva. Quero aqui deixar uma 
mensagem de que perante as leis dos 
homens, somos considerados iguais, de 

forma simbólica. 
Nossas ilusões de igualdade formal de-
vem ser desfeitas, nossa realidade reme-
te à falta de oportunidade advinda das 
condições precárias relativa a educação, 
saúde, lazer e segurança.
         Dia após dia, chega ao nosso co-
nhecimento, notícia do sacrifício de um 
gigantesco universo de excluídos, perde-
mos nossos filhos, invariavelmente das 
“classes menos favorecidas”.  Seria o 
destino? Seria o acaso? Seria por nos-
sa culpa? Enquanto estivermos elegendo 
representantes das elites, a sociedade 
será desigual, pagaremos o preço pela 
nossa fragilidade em não entender que o 
mundo capitalista é concentrador, somos 
para eles, meros números substituíveis. 
Vamos refletir sobre um passado recente, 
a cerca de três anos, fomos inebriados 
com a ideia de que a “reforma trabalhista 
e previdenciária”, eram necessárias para 
o dinamismo da economia e geração de 
vagas de emprego. Muitos de nós até de-
fendemos as “deformas”. O que temos 
hoje? 
O maior desemprego da história de nos-
sa economia e menos direitos trabalhista. 
Não existem fórmulas simples capazes 
de resolverem equações complexas. A 
tal economia de mercado sempre vai co-
brar a conta da classe trabalhadora. Este 
“ciclo vicioso” sempre existiu e sempre 
existirá se não quebrarmos as amarras 
da escravidão moderna.
         Há uma construção humana que 
se chama pacto social, em breves linhas 
significa que o extrato social dominante 
(elite rica / mercado financeiro) impõe 
sua vontade aos demais segmentos da 
sociedade (classe média - baixa / traba-
lhadores / excluídos). 
          A estrutura se finca no domínio do 
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Estado (classe política) pelo poder eco-
nômico, este, sutilmente, captura os “co-
rações e mentes” através da grande mí-
dia, da imprensa, dos meios eletrônicos, 
da falta de cultura e de todo ferramental 
que se fizer necessário (incluindo aqui o 
aparato estatal de coerção pelo monopó-
lio do uso da força).
          Somos uma jovem democracia 
e desde que era criança ouço falar que 
“O Brasil é o país do futuro”. As vezes 
sou meio ácido por não acreditar em me-
lhores condições para todos, nossa elite 
insiste no uso das práticas nefastas de 
servidão e nós insistimos na resignação. 
Não irão me abater tão facilmente, en-
quanto houver um sopro de esperança, 
estarei a postos.  Caindo, levantando e 
continuando batalhando pela dignidade 
do ser humano e pela redenção da classe 
trabalhadora.
           Desejo um feliz Natal e um prós-
pero ano de 2021 a todas as famílias de 
trabalhadores do mundo e em especial a 
vocês que fazem parte de nossa catego-
ria profissional.
Leonardo Vitor S. C. Vale – Presiden-
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁQUIO
Av: Brasília, 530, Benedito, Santa Luzia/
MG.
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Ginecologia,
Ortopedia, Pediatria, Psicologia, Urologia 
e Cardiologia.

CENTRAL SAÚDE
Avenida José Faria da
Rocha, 4281, Eldorado/Contagem.
Especialidades:
Gastroenterologia, Mastologia, Neurologia,
Hematologia, Reumatologia, Urologia.

CLINICAL CENTER
Av. Afonso Pena, 726, 3º andar, Centro/
BH.
Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral,
Dermatologia, Ginecologia/Obstetrícia,
Medicina do Trabalho, Neurologia, Oftal-
mologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Pediatria.

PIONEIROS SAÚDE
Av. José Faria da Rocha, 5923,
Eldorado/Contagem.

Especialidades:
Alergista, Urologia, Neurologia, Nefrolo-
gia.

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 sema-
na, 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
(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/Be-
tim
(próximo da padaria Nutrivida).
Especialidade: 
Clínico Geral

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

DENTISTAS
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.

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

GASTROCENTRO
Rua Casuarinas, 64, Eldorado,
Contagem/MG (Localizada nas
instalações do Hospital Santa 
Helena)
Telefone: (31) 3399-7460.

CLUBE ASCOBOM
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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