Trabalhadores exigem Desenvolvimento
e Valorização do Trabalho
O SIEMACO participou dia 3 de
dezembro da 5ª Marcha da Classe
Trabalhadora, realizada pelas centrais
sindicais UGT, CUT, Força Sindical, CTB,
CGTB e NCST em Brasília. Sob a palavra
de ordem “desenvolvimento e valorização
do trabalho”, os trabalhadores
reivindicaram a Redução da Jornada de
Trabalho, Reforma
Agrária, Trabalho
Decente, Correção
da tabela do Imposto
de Renda, Redução
dos Juros e do
Superávit Primário,
Ratificação
das

Convenções 151 e 158 da OIT,
Políticas Públicas Geradoras de
Emprego e Renda e
I g u a l d a d e d e Remuneração
entre homens e mulheres.
A 5ª Marcha da Classe
Trabalhadora, que reuniu
milhares
de
trabalhadores de todas
as partes do país, tomou
as ruas da capital federal
em defesa do
desenvolvimento
econômico e social do
país e da valorização
do trabalho.
SIEMACO E A EDUCAÇÃO

Centro de Convivência Infantil Aida Visconde
Bastos agora é escola e abre vagas para 2009
Inaugurado em fevereiro de 2006 para atender
filhos de trabalhadores do asseio, conservação,
limpeza urbana e áreas verdes, o Centro de
Convivência Infantil Aida Visconde Bastos, a
partir do próximo ano passará a ser uma escola.
A mudança atende à nova Lei de Diretrizes e
Bases, conforme a deliberação CME 01/99 e a
portaria SME 4022/03, regularizando a
instituição junto à Delegacia Regional de Ensino.
Mas toda essa mudança beneficia
especialmente aos pais e as crianças que lá
estudam pois, a partir de agora, a escola está
apta a semi-alfabetizar seus alunos. Além disso,
todas atividades pedagógicas são dadas por
professores habilitados e as crianças serão
avaliadas conforme os parâmetros

curriculares nacionais.
Tendo como mantenedora a FEMACO, o
Centro de Convivência Infantil Aida Visconde
Bastos funciona em uma sede própria,
totalmente estruturada para atender seus

alunos adequadamente, proporcionando
aprendizado de qualidade e atenção dedicada
aos pequenos.
Preparado para atender crianças de 2 a 5
anos, o Centro de Convivência proporciona aos
pais a segurança de saber que seus filhos estão
em boas mãos, aprendendo, brincando e
preparando-se para seu futuro escolar.
Além disso, para atender a um maior número
possível de trabalhadores, o Centro de
Convivência funciona de segunda a sexta-feira,
das 5 às 20 horas.
As matrículas para 2009 já estão abertas
e podem ser feitas na própria escola, que
fica na rua dos Cristais, 66 – Tatuapé –
telefone 2097-9162.

Nós, do SIEMACO, na certeza de termos cumprido mais
um ano de nossa missão, desejamos a todos um Feliz Naral
e um Ano Novo repleto de harmonia e prosperidade.
.

Um abraço do companheiro
Moacyr Pereira

LOGA: NOVOS CAMINHÕES E NOVOS VESTIÁRIOS
Atendendo a uma antiga reivindicação do
SIEMACO, a LOGA Ambiental reinaugurou dia
12 de dezembro os vestiários e banheiros da
Garagem Mooca. Na mesma data a empresa
entregou 6 novos caminhões, que permitirão
mais agilidade ao
trabalho e segurança
aos companheiros.
Para fazer a entrega
dos veículos e da
reforma dos vestiários,
a LOGA promoveu
uma cerimônia, que
contou
com
a
presença de diretores
da empresa e do presidente do SIEMACO,
Moacyr Pereira, acompanhado de diretores do
sindicato.

SIEMACO E OS ESPORTES

COPA ECOURBIS DE FUTEBOL
Com apoio do SIEMACO, a
EcoUrbis realizou dia 7 de
dezembro a final da EcoUrbis
de Futebol, consagrando
como campeão o time
“ O s Renegados”. Após o jogo
final, o c a m p e o n a t o f o i
comemorado com um grande
churrasco e a entrega de um
jogo de camisas para o time
c a m p e ã o p e l o S I E M A C O. A
classificação final da copa ficou
assim:
Campeão: OS RENEGADOS
2º lugar: CAPELA DO SOCORRO
3º lugar: SANTO AMARO

SIEMACO E A SEGURANÇA DO TRABALHO

ECOURBIS FAZ ELEIÇÃO DE CIPA
A EcoUrbis/Unidade Leste realizou dia 11 de dezembro a eleição de sua CIPA para o Aterro Sanitário São João. O
SIEMACO participou do evento, representado pelos diretores Wagner e Vanderlei e pelo assessor Valdir. Os
companheiros eleitos foram:
TITULARES
José D. Carlos dos Santos / APELIDO : CASSOTINHO
Reginaldo P. da Silva / APELIDO : CIGANO
Antonio Gonçalo da Silva / APELIDO : POIO
Silvano de J. Santos / APELIDO : SILVANO

SUPLENTES
Geraldo Rodrigues de Brito / APELIDO : GERALDO
Nelson José da Silva / APELIDO : CRUEL
Reginaldo A. da Silva / APELIDO : NAL

QUALIX PROMOVE SIPAT
A Qualix realizou de 10 a 14 de novembro sua SIPAT - Semana Interna de Presenção de Acidentes, que teve como tema a Dengue.
O evento foi acompanhado por diretores e assessores do sindicato, que acompanharam as palestras e todas as atividades realizadas.

