


          Companheiras e com-
panheiros, nossa entidade, 
juntamente com as entidades 
superiores, estamos tentando, 
de todas as formas, classificar 
nossa atividade como prioritá-
ria no recebimento da vacina 
contra esse nefasto vírus.
          Não obstante não ter-
mos parado nosso trabalho, 
por sua essencialidade, prin-
cipalmente os trabalhadores 
da limpeza urbana, as normas 
emitidas pelo Ministério da 
Saúde, não preveem a vacina-
ção de nossos trabalhadores 
com prioridade.
          Esse pequeno “detalhe” 
causa muitos transtornos aos 
prefeitos que ao incluírem os 
trabalhadores, correm risco de 
serem responsabilizados no 
futuro.
          Diante do impasse, es-
tamos tentando junto ao Minis-
tério da Saúde a inclusão dos 
serviços de limpeza urbana e 
asseio e conservação, na lista 
de prioridades para o recebi-
mento da vacina.
          Para tanto lançamos uma 
campanha em nossa base ter-
ritorial, iniciando pela limpeza 
urbana, a qual será estendida 
ao total da categoria em bre-
ve, até atingirmos nosso obje-
tivo maior: VACINA JÁ PARA 
TODA POPULAÇÃO.
          Não estamos em mo-
mento de prestigiar um traba-

lhador em detrimento de outro, 
a vacinação em massa é a úni-
ca chance que temos de frear 
o alastramento das mortes do 
nosso povo, tão sofrido e com-
balido.
          Não temos políticas 
públicas voltadas a geração 
de emprego e renda, pelo con-
trário, temos um ataque siste-
mático aos direitos sindicais 
e trabalhistas. O momento é 
muito ruim e agrava-se a cada 
dia. 
          É difícil ter esperança em 
dias melhores quando obser-
vamos a perversidade da rea-
lidade que bate à nossa porta, 
mas, estamos aqui, suportan-
do as provações e combaten-
do as adversidades por acre-
ditarmos que, essa angústia 
vai passar um dia, e, que sai-
remos ainda mais fortes.
           Em nenhum momen-
to desse mais de um ano o 
Sindi-Asseio RMBH fechou 
suas portas, mantivemos e 
prestigiamos nossa prestação 
de serviço que toca a área de 
saúde, tivermos contratem-
pos, aqui e ali, todos supera-
dos pela determinação de nos-
sa combativa equipe, formada 
por nossa diretoria e equipe 
de colaboradores.
          Quero aqui agradecer a 
todos (Diretora, Departamento 
Administrativo, Departamento 
Jurídico, Departamento Médi-
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co, Departamento Odontoló-
gico e parceiros de todas as 
áreas) que de forma direta são 
responsáveis por manter viva 
e funcionando, nossa estrutu-
ra de bons serviços prestados, 
para todos os trabalhadores 
por nós representados.
          Nossa Entidade Sin-
dical atua pelo bem estar de 
toda categoria, sendo que, os 
associados contam com maior 
gama de serviços que os re-
presentados, não se tratando 
de diferenciar um de outro, sim 
de prestigiar aqueles que con-
tribuem financeiramente para 
a manutenção da Entidade.
          Não perca tempo, traba-
lhadora e trabalhador que ain-
da não é associada, venha fa-
zer parte da família que cresce 
e melhora cada dia mais. Jun-
tos somos muito mais fortes.
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MAIO CHEGA REPLETO DE 
ESPERANÇAS!

 Mãe é pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que acalmam, que orien-
tam. Para todas as mães, que na Terra representam o maravilhoso milagre da criação; que 
geram com o seu ventre e amam com o coração; um bom dia na data que por excelência as 
celebra: o Dia das Mães!

 O amor que sinto por você é capaz de mudar o mundo, minha mãe! Não existe nome para 
o sentimento que me une a você. Amor é pouco para definir o que sinto pela pessoa mais impor-
tante de minha vida: você. O orgulho que tenho em você é do tamanho do mar onde todo mundo 
se refresca. Nunca conheci alguém tão guerreira e tão batalhadora como você. Nem em filme ou 
seriado. Você é a heroína de minha vida.
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VACINA PARA TODOS
 Enquanto cada um de nós faz o que pode para evitar que a doença se espalhe, e enquanto 
trabalhadores do setor de saúde atuam incessantemente para cuidar dos doentes, pesquisado-
res correram para encontrar a única coisa que poderá nos proteger a todos e todas no longo 
prazo – a vacina.

 Todo mundo vai precisar da vacina para se manter saudável e se proteger da covid-19. O 
grande desafio agora é assegurar que todo mundo tenha acesso a ela o mais rápido possível.

 A saúde é um bem universal e um direito constitucional. Durante a pandemia de Covid-19, 
fica nítida a importância desses princípios, mas também fica evidente que a corrida para de-
senvolver vacinas se tornou uma corrida pelo lucro, que pode violar o direito à saúde e custar 
milhões de vidas.

 Estamos juntos! 
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O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertên-
cia no trânsito.
 O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da socieda-
de para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
 
 O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade 
civil. 

 A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, 
associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e 
costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, 
abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.
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CLÍNICA MÉDICA PADRE EUSTÁ-
QUIO
Av: Brasília, 530, Benedito, Santa 
Luzia/MG.
Especialidades:
Clínica Geral, Dermatologia, Gi-
necologia, Ortopedia, Pediatria, 
Psicologia, Urologia e Cardiologia.

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

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

dia, Otorrinolaringologia, Pedia-
tria.

PIONEIROS SAÚDE
Av. José Faria da Rocha, 5923,
Eldorado/Contagem.
Especialidades:
Alergista, Urologia, Neurologia, 
Nefrologia.

CLINESP – Dr. Elio Conroy
Rua Felipe dos Santos, 678, Cen-
tro/Betim (próximo da padaria 
Nutrivida).
Especialidades:
Cardiologista e Clínico Geral

HOSPITAL PROCLIN (Antigo Cli-
nicare)
Atendimento somente aos finais 
de semana, sábados, domingos, 
feriados e fora do horário co-
mercial (após 18h00min até às 
07h30min).
Av. Juscelino Kubitscheck, 725, 

Centro/ Betim

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).

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 Efi-
gênia, Belo Horizonte/MG.

CLÍNICA JOÃO PAULO
Rua Rio de Janeiro, 462, Salas 303 
e 304, Centro, Belo Horizonte/MG,
Especialidades: Cardiologia, Clíni-
ca Médica, Dermatologia, Endocri-
nologia, Gastroenterologia, Gine-
cologia, Neurologia, Ortopedia, 
Pneumologia, Urologia, Nutrição.

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

CLINICA TÂNIA BOTREL 
Rua Pedro da Costa Correia, 32 - 
Centro, Ribeirão das Neves - MG 
Especialidades: Clínico Geral, 
Pediatria, Ginecologia, Psicologia, 
Dermatologia, Endocrinologia, 
Cardiologia, Otorrinolaringologia

CONSULTÓRIOS MÉDICOS

DENTISTAS
DR. EMERSON REBELO ARAÚJO
Endereço: Rua João Lúcio Brandão, 
110, Prado, Praça Clemente Faria.
Telefones: 3295-4363 e 99792-2122

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

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

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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PASSATEMPO
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AMARELO
AMETISTA
BEGE
BORDÔ
BRANCO
BRONZE
CARAMELO
CENOURA
CHUMBO
CINZA
FERRUGEM
GRENÁ
GÊLO
LARANJA
LILÁS
MARROM
OCRE
OLIVA
OURO
PRATA
PRETO
PÚRPURA
ROSA
SALMÃO
SÉPIA
VERDE
VERMELHO
VINHO
VIOLETA


