CAMPANHA SALARIAL ENCERRA COM
VITÓRIA DOS TRABALHADORES

6,25%

CATEGORIA CONQUISTA
DE AUMENTO NOS
SALÁRIOS E BENEFICIOS
Mais uma vez, os trabalhadores
da limpeza urbana terminaram a
campanha salarial de forma
vitoriosa. Depois de várias reuniões
entre o SIEMACO-SP e o SELUR,
conquistamos o aumento de
6,25% sobre os salários e
benefícios.
Outra
conquista
muito
importante para a categoria foi a
redução do desconto do convênio
médico, que passou de 0,50%
para 0,25% por dependente (até
o limite de 4 dependentes).
Confira a seguir como ficou a
tabela de salários:

SIEMACO-SP comemora 50 Anos com grande
show no Parque Anhembi

Foram mais de 10 horas de show com grandes nomes da música popular brasileira, entre eles Banda Calypso, Zezé
di Camargo & Camargo, Sorriso Maroto e Gian & Giovani e o sorteio de uma moto Honda Titan Ks, um carro Ford
KA 0K e um apartamento. Assim foi a comemoração do 50º aniversário do SIEMACO-SP, comemorado com mais de
20 mil trabalhadores e trabalhadoras que compareceram dia 5 de abril no Parque Anhembi.

Sucesso!

Mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras participaram do grande
show comemorativo de 50º aniversário do SIEMACO-SP realizado no
Parque Anhembi.
Antes dos portões
abrirem,
os
convidados já lotavam
a entrada do Anhembi,
ansiosos para assistir as
atrações – Ulisses &
Moises/Batom
na
Cueca, D´Black, Pixote,
Guilherme & Santiago,
Sorriso Maroto, Gian &
Giovani, Inimigos da
HP, André & Adriano,
Sampa Crew, Banda
Calypso e Zezé Di
Camargo & Luciano.
A abertura dos shows ficou
com mais uma apresentação
emocionante do Coral
SIEMACO/MOPP, cantando o
Hino Nacional, Você (Tim Maia)
e Esperando na Janela (Gilberto
Gil).
A data histórica e importante para a
categoria, contou também com a
presença de várias autoridades, entre
elas do deputado federal Roberto
Santiago (PV/SP) que também é
nosso vice-presidente, da prefeita de Piracaia Fabiane Santiago e de
prefeitos e vereadores da região Bragantina e de municípios vizinhos
de São Paulo, de líderes sindicais, entre eles dos sindicatos de asseio
e conservação do Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Osasco, Guarulhos,
Itanhaém e Minas Gerais e também de diretores da UGT – União
Geral dos Trabalhadores.
Os pontos altos da festa foram os sorteios de uma moto Honda
Titã KS, um automóvel Ford KA e um apartamento. A líder de
limpeza da Top Clean, Custódia Maria da Silva de Carvalho

SIEMACO-SP é homenageado em
Sessão Solene na Câmara de
Vereadores de São Paulo
Por indicação do vereador Adilson
Amadeu (PTB/SP), o SIEMACO-SP foi
homenageado em Sessão Solene
realizada dia 31 de março na Câmara
de Vereadores pelos seus 50 Anos de
fundação.
A
noite
foi
de
comemoração e contou
com a presença de
autoridades, empresários
e trabalhadores que
tiveram a oportunidade
de conhecer parte da
história do sindicato.
O evento contou com a
presença do presidente
do SIEMACO-SP, José
Moacyr Pereira, do
deputado federal Roberto
Santiago (PV/SP), do
secretário municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida
Marcos Belizário, representando o
prefeito Gilberto Kassab, do secretário
de Assuntos Metropolitanos de
Curitiba, Manassés Oliveira,da prefeita
de Piracaia Fabiane Santiago, do
presidente do SEAC Aldo de Ávila Jr.,

Mais de 20 mil trabalhadores
comemoram 50º aniversário do
SIEMACO-SP no Parque Anhembi.
levou a Moto Honda Titan para casa. Emocionada, Custódia
disse que assim que soube da festa do sindicato, foi logo buscar
seus ingressos e cupom porque aquela era uma oportunidade rara
de assistir seus ídolos Zezé di Camargo & Luciano e Gian &
Giovani. “Sempre gostei deles, mas nunca pude pagar para ir
a um show. Mas também sai com a certeza que seria premiada.
E a moto veio em boa hora porque meu
marido, que é pedreiro, está desempregado
e agora ele poderá procurar algum outro
serviço”, disse a
trabalhadora.
Também fã de Zezé
de Camargo &
Luciano, a auxiliar
de limpeza da
Cleanic Ambiental,
Cristina Nunes de
Souza
foi
a
ganhadora do Ford
Ka 0 Km. Há 9 meses prestando serviços
na BD Indústria Cirúrgica, Cristina disse
que vai usar o prêmio para reformar a
casa onde mora com a mãe, no Jardim
São Joaquim.
Ter uma casa própria sempre foi o sonho
de Edineusa das Virgens de A r a ú j o a
g r a n d e ganhadora da noite. A
companheira, que é auxiliar de limpeza da
Visa Clean, na Santa Casa de Santo Amaro
saiu do Parque Anhembi com um
apartamento quitado em Itaquera. Edineusa mora de aluguel no
Jardim São Luiz e é associada do SIEMACO-SP desde 1995.
Ao final do evento, diretores, funcionários e companheiros do
presidente José Moacyr Pereira lhe prestaram uma homenagem
especial por seus 30 anos de sindicalismo atuante, por seu trabalho
incansável em favor da categoria e por seu idealismo e presentear
trabalhadores e trabalhadoras do asseio e conservação, limpeza
urbana e áreas verdes com uma festa que certamente ficará na
memória de todos.

Coral SIEMACO/MOPP foi o
destaque das festividades

do presidente do SELUR Ariovaldo
Caodaglio, do presidente da UGT
Ricardo Patah e do presidente da
FEBRAC Laércio José de Oliveira.
Na ocasião, o vereador Adilson
Amadeu
homenageou
o

cinqüentenário do SIEMACO/SP
entregando uma placa comemorativa
ao presidente Moacyr Pereira, que
compartilhou a lembrança com toda
a diretoria do sindicato, ressaltando
que a vitória desta caminhada é fruto
da união de todos.

Se, como diz o ditado, “quem canta
seus males espanta”, com certeza
quem ouve o Coral SIEMACO/MOPP
se encanta. Formado por mais de 100
trabalhadores e trabalhadoras que
prestam serviços nos hospitais Emílio
Ribas, Mandaqui, São Mateus e
Servidor Público Estadual, o coral é
um exemplo de determinação e
solidariedade.
Tudo começou quando a coordenadora
da MOPP Irene Aparecida da Silva,
sensibilizada com pacientes que iriam
passar o Natal internos nos hospitais,
chamou um grupo de trabalhadores
para ensaiarem algumas canções
natalinas e assim, levar um gesto de
carinho aos doentes.
De forma amadora, mas movido pelo

amor ao próximo, o grupo passou
então a cantar para os pacientes em
datas especiais até que o presidente
Moacyr Pereira teve a oportunidade
de conhecer o trabalho do coral. A
partir daí teve a idéia de apoiar a
iniciativa e, em parceria com a
empresa, o grupo passou a ensaiar
com os maestros Eduardo Parriza e
Ari Lima.
O resultado foi surpreendente e o Coral
SIEMACO/MOPP foi o grande destaque
de todos os eventos comemorativos aos
50 anos do sindicato. O auge das
apresentações foi no show do Parque
Anhembi, quando o grupo teve a
oportunidade de cantar para mais de
20 mil pessoas e onde foram
calorosamente aplaudidos por todos.

