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Então é Natal e
Ano Novo também

Novos
alojamentos
em São Miguel
e Ermelino
Matarazzo

Moacyr Pereira Presidente do SIEMACO
– São Paulo.

Com a chegada do Natal, ficamos
mais sensíveis, talvez pela fé Cristã,
talvez por esperarmos um novo ano,
melhor que o velho. Abraçamo-nos
uns aos outros, sorrimos e transmitimos mensagens de boas festas e muita saúde aos nossos colegas, filhos,
pais e familiares em geral. Boa festa
depende do coração de cada um.
Basta estarmos receptivos que, um
simples almoço, um refrigerante e um Fotos: Jean Machado
abraço da família nos tornam felizes.
Por isso desejar boas festas é fácil,
e pouco nos custa querer a felicidade
dos outros.
Desejar saúde, simplesmente desejar, também custa pouco e devemos
querer a saúde para todos.
A grande família que o Siemaco
representa não deixou de aparecer e
comparecer. Vence mais um ano com
total dedicação ao trabalho, limpando
chão, vidros, mesas, coletando lixo,
varrendo ruas, roçando matos, limpando bueiros...
Colaborando assim com a vida dos
outros, promovendo o Asseio, a Limpeza e a Conservação. Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações é o que eu, de coração, desejo
pra você e seus familiares.
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Por Isabel D”Amico
Em cerimônia realizada no auditório das Faculdades Integradas Rio Branco na última terça-feira (11) foi assinado o novo
convênio entre o Selur,representado pelo seu presidente Ariovaldo Caodaglio,o Siemaco, representado pelo presidente Moacyr
Pereira e o Ministério do Trabalho e Emprego, representado pelo
Superintendente Regional do Trabalho, José Roberto Mello, para
continuidade do Programa de Inclusão da pessoa com deficiência.
Na ocasião o presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo, Ariovaldo Caodaglio também
apresentou os resultados de cinco anos de atividades do programa
Selur Social, criado com o objetivo de capacitar surdos e pessoas
com deficiência física para o mercado de trabalho.
“Ao longo desses anos, o programa tem se mostrado muito positivo, propulsor de mudanças, uma vez que possibilita aos jovens
o desenvolvimento de habilidades e competências que contribuem
para a sua inserção social, profissional e econômica. E, por consequência, criam oportunidades para que exerçam a cidadania de
forma plena”, disse Caodaglio.
O evento ainda contou com a presença dos formandos da 8ª
turma do curso de capacitação e da consultora de inclusão, Maria
de Fátima e Silva, que ministrou a palestra “Investir em gente faz
a diferença”, que teve como foco apresentar as estatísticas sobre
a deficiência no Brasil, e demonstrar os desafios e os avanços do
mercado de trabalho para esse público.

Moacyr Pereira , presidente do
Siemaco . Ao lado, formandos da
8ª turma do curso de capacitação

Selur.
lio, presindente do
Ariovaldo Caodag

CENTRAL DE CURSOS
SIEMACO
O Sindicato conta com uma unidade
exclusiva para cursos e treinamentos
A antiga sede do Sindicato na Rua Pirineus, 20 funciona exclusivamente para cursos e treinamentos. O
objetivo do SIEMACO é atender trabalhadores que procuram qualificação profissional ou uma volta às aulas.
Todos os meses são oferecidos cursos em diversas
áreas.
Venha conferir!

E pavimente a sua estrada!
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ó
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Em 2013 es
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nossos son
hos e vonta
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m.
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