


 Companheiras e compa-
nhei- ros, a vida não está nada 
fácil para nós, trabalhadores. 
Vários direitos trabalhistas e 
previdenciários nos foram sub-
traídos, sob a promessa de 
criação de abundante número 
de vagas no mercado de traba-
lho (Argumento falso). 
 A mídia sempre vende a 
ideia de que os servidores pú- 
blicos são um grande problema 
e que o Estado é grande e ine-
ficiente. Assim, segundo ela, a 
mídia, o “mercado” precisaria 
de mais espaço, o que justifica-
ria substituir as organizações 
estatais por meio da privatiza-
ção e entrega do patrimônio 
público aos privados. 
 Cabe uma reflexão so-
bre essas e várias outras ques-
tões,, para que não tenhamos 
dúvidas sobre os reais objeti-
vos desta construção “maca-
bra”. 
 A sociedade moderna 
nos é “vendida” como natural, 
não, como uma construção 
deliberada, meticulosamente 
exercida e perpetuada durante 
séculos pela classe dominante. 
 As questões que se natu- 
ralizam como destino em nos- 
sas vidas, na verdade, foram 
sendo assimiladas pelas gera-
ções como fatalidade, mas, na 
verdade, são instrumento de 
dominação que mantém cada 

um em seu lugar, dócil e fecun- 
do ao sistema. 
 Os instrumentos de do- 
minação são sutis e filosofica- 
mente fluidos, servem para não 
deixar transparente sua real 
face. O sistema que impera no 
mundo sempre será em forma 
de pirâmide: no seu ápice um 
por cento da população deten- 
do cerca de cinquenta por cen- 
to de toda a riqueza humana, 
e, no sentido da base, gradu- 
ações de pobreza até chegar 
aos miseráveis. 
 A classe trabalhadora, 
apesar de ser numericamen- 
te expressiva, não consegue 
meios de valorizar seu traba- 
lho de forma digna, justamen-
te,, pelas amarras sociais cria-
das pelo poder dominante. 
 Somos ludibriados e en- 
torpecidos, o tempo todo, pelos 
ideais que regem a sociedade 
e, sempre, procuramos nos re-
signar ao invés de nos rebelar-
mos. 
 Não conseguimos, se-
quer, utilizar do sufrágio uni-
versal para elegermos nossos 
representantes nas casas polí-
ticas, espalhadas pelo mundo, 
no sistema democrático. Nou-
tras palavras, os trabalhadores 
não elegem trabalhadores para 
vereador, prefeito, deputado 
estadual, governador, deputa- 
do federal, senador ou presi-
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den te da república. 
 O ser humano se dife- 
rencia dos demais animais da 
face da terra por sua capacida- 
de de pensar “fora da caixinha”, 
no entanto, este nosso “dom”, 
foi substituído pela receita de 
bolo, intuímos que as coisas 
são assim mesmo e ponto. 
 Tudo que escrevi aqui 
foi com o objetivo de provocar 
nossas mentes para não acei- 
tarmos a dominação como algo 
normal, acabado e irreversível. 
Vamos juntos construir algo 
melhor? Podem contar comigo 
para esta árdua tarefa. 
 Juntos somos mais for-
tes. 

Leonardo Vitor S. C. Vale – 
Presidente.
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GARIS SÃO INSERIDOS NO GRUPO PRIORITÁRIO PARA 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 O Ministério da Saúde decidiu incluir trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, também conhecidos como garis, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Os 
trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de todo o Brasil somam 255.256 pessoas, que 
se juntarão aos demais grupos considerados prioritários. A nova versão do plano mantém como prioritários 
idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, trabalhadores da saúde, 
quilombolas, professores e forças de segurança. A vacinação ocorre em postos fixos e extras, das 7h30 às 
16h30, e em postos drive-thru, das 8h às 16h30. 
 Conforme consta no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNOV), são considerados, 
para fins de vacinação prioritários nesse grupo, os trabalhadores que exercem função de limpeza urbana 
e manejo sólido de resíduos, nos termos da Lei 14.026/2020: “constituídos pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual 
e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.”

É preciso seguir os seguintes requisitos:
• Ser trabalhador de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
• Apresentar documento de identificação com foto;
• Não ter recebido vacina contra a Covid-19;
• Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;
• Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

 É importante destacar que qualquer grupo que já tenha sido autorizado a vacinar e não tenha 
conseguido comparecer aos postos de vacinação, por qualquer motivo, pode e deve buscar a imunização 
posteriormente. 
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A fi m de sanar todas as dúvidas e motivar que convide seus amigos da classe a 
fazerem parte da nossa família, vamos esclarecer algumas dúvidas frequentes: 

Portanto, não perca tempo, 
procure o sindicato e participe! 

Você é o sindicato em 
movimento!

#SINDICATORESPONDE

Quais são os direitos 
de quem paga 

sindicato?

Ser associado 
do sindicato é 
um direito do 

trabalhador e um 
exercício de cidadania. 
O associado participa 

ativamente da vida 
e das decisões da 
entidade, além de 

usufruir de benefícios 
assistenciais, 

disponibilizados 
pelo sindicato.

O que é uma pessoa 
sindicalizada?

Apesar de 
não ser obrigatória, a 
sindicalização é um 

direito do trabalhador 
e um verdadeiro 

exercício de cidadania. 
Os sindicatos são os 

legítimos representantes 
dos trabalhadores junto 

aos empregadores 
e sindicalizar-se signifi ca 
participar de ações que 

valorizam o ofício de 
cada trabalhador.

Qual o benefício de ser 
sindicalizado?

Os sindicatos utilizam 
sua força coletiva para 

negociar melhores 
salários, melhores 

condições de trabalho 
e também uma gama 
de benefícios que não 
seriam conquistados 
caso fi zessem uma 

negociação individual 
com o patrão. 
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JUNHO VERMELHO
 Criada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde (MS) para todo o País, a campanha 
Junho Vermelho tem como objetivo incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue, 
conscientizando à população de que é um ato de amor ao próximo e uma atitude que salva vidas. Junho já é 
considerado o período de maior escassez nos estoques de sangue por registrar uma diminuição no número 
de doadores no Brasil é um dos motivos da campanha ser realizada nesse mês. Além da proximidade das 
férias escolares que levam muitas famílias a viajar, há um aumento da incidência de infecções respiratórias, 
propiciado pela queda das temperaturas, levando as pessoas a se recolherem, deixando-as menos 
propensas a sair de casa. 
         A campanha, nesse ano de 2021, se faz ainda mais necessária, uma vez que o mundo, inclusive 
Minas Gerais, se vê acometido pela pandemia da COVID-19, que preconiza o isolamento social, difi cultando 
ainda mais a doação de sangue espontânea. A consequência são os estoques de sangue em níveis ainda 
mais defi citários em todos os hemocentros do País e do Estado. Por esse motivo, a Hemominas busca o 
envolvimento de todos, visando não só a aumentar o número de doações em junho, como intensifi car a 
cultura da doação de sangue em toda Minas Gerais para que o ato aconteça durante todo o ano. 
        De acordo com a presidente da Hemominas, Júnia Cioffi   , apesar da epidemia pelo novo coronavírus, as 
unidades da Fundação, onde as coletas de sangue são realizadas, mantêm rígidas as medidas de segurança 
e seguem com rigor todos os critérios de prevenção à contaminação com a doença, conforme indicações 
do Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS). As orientações preveem, sobretudo, 
o agendamento das doações, para evitar qualquer tipo de desconforto para os doadores. Ela ressalta 
que, a Fundação mantém o atendimento da demanda no Estado e que a necessidade de transfusão de 
sangue não diminuiu com a COVID-19. “Os pacientes com diversas patologias, em tratamento nos Centros 
de Hemoterapia, continuam com a mesma necessidade de transfusão para sobreviver, assim como os 
acidentes de trânsito, de trabalho ou domésticos e a violência urbana permanecem acontecendo e, muitas 
vezes, resultam em cirurgias que também demandam transfusão de sangue”, disse. 
           Para a gerente de Captação e Cadastro de Doadores da Fundação Hemominas, Viviane Guerra, 
não só os recessos escolares e as temperaturas mais frias, mas feriados e dias chuvosos também causam 
queda nas doações. Diariamente, em diversos centros de hemoterapia e hospitais, há pessoas precisando 
de transfusão e é fundamental que o sangue esteja disponível no estoque, já testado e liberado para uso. 
“Não é preciso conhecer alguém que precisa de sangue para fazer a doação”, diz a gerente, lembrando 
ainda dos casos graves e urgentes, como cirurgias de alta complexidade como: as cardíacas, transplantes e 
doenças degenerativas, como o câncer, entre outras, que não podem esperar por uma chamada específi ca 
à doação de sangue. “Mais do que nunca, esse é o momento de unirmos forças em prol da doação de 
sangue, para que tenhamos estoques em níveis adequados para atender às demandas da população, 
completou.”

• Para doar sangue:
Para informações sobre os critérios para doação de sangue, acesse o site da Hemominas.

• Agende sua doação:
Com o objetivo de organizar o fl uxo de atendimento, evitando aglomerações para 
que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a Fundação 
Hemominas orienta a população para que agende suas doações online ou pelo 
MGApp. As unidades da Hemominas são ambientes seguros e estar saudável é 
uma condição básica para ser um doador. Atenta às recomendações do Ministério 
da Saúde, a Fundação intensifi cou os procedimentos de higienização e prevenção, 
entre eles: a obrigatoriedade do uso do álcool gel/líquido 70% nas mãos (qualquer 
doador ou pessoa que entrar nas unidades), só são aceitas caravanas de doadores 
de, no máximo, 10 pessoas, as salas de espera das unidades, como as de coleta 
do sangue, foram reorganizadas de forma a garantir um distanciamento mínimo 
de um metro entre os doadores. Doe sangue! Doe vida!

Por Assessoria de Comunicação Social da Hemominas
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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, 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

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 Efigênia, 
Belo Horizonte/MG.

CLÍNICA JOÃO PAULO
Rua Rio de Janeiro, 462, Salas 303 e 304, 
Centro, Belo Horizonte/MG,
Especialidades: 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

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

CLÍNICA CUIDAR
Av. Gov. Valadares, 540 - Centro, Betim 
- MG
Especialidades:  Clínico Geral, 
Pediatria, Ginecologia, Dermatologia, 
Oftalmologista, Ortopedista

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

JULHO E AGOSTO DE 2021



7
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.

JULHO E AGOSTO DE 2021

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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DOAR
HEMOMINAS
JUNHO
SALVAR
SANGUE
SAUDÁVEL
VERMELHO
VIDAS


