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Siemaco elege seis representantes titulares no Conselho Gestor
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Representantes do Siemaco tomam posse
nos Conselhos Gestores de Saúde dos

“Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – CRST “
Após eleições abertas para toda a comunidade, realizadas em todas as regiões de São Paulo, seis representantes do Siemaco/SP
foram eleitos titulares e integrarão os Conselhos Gestores de Saúde do Trabalhador, num mandato que se estenderá por dois anos.
A posse dos novos conselheiros aconteceu no dia 30/10 na Secretaria Municipal de Saúde.
Os conselheiros empossados são:

Andrea Ferreira de Souza CRST Santo Amaro – Região Sul
Wagner Antonelli

CRST Itaquera – Região Leste

Gabriel Campos Amadeu

CRST Sé - Região Central

Márcia Adão

CRST Mooca – Região Sudeste

João Capana

CRST Freguesia do Ó – Região Norte

Vanderson Donizete

CRST Lapa – Região Centro-Oeste

A ação dos conselheiros visará toda a comunidade de trabalhadores, independentemente das áreas ocupacionais, os representantes do Siemaco garantem que a categoria do asseio,
conservação e limpeza, mesmo indiretamente, será beneficiada: Os nossos trabalhadores usam o próprio corpo como ferramenta, eles são vítimas constantes de acidentes de trabalho e
precisam ser informados sobre os seus direitos e ter a saúde
preservada. A participação do Siemaco no conselho gestor de
saúde será mais um instrumento, que garantirá que o sindicato
possa oferecer um respaldo ainda melhor não somente à nossa
categoria, mas a todo e qualquer trabalhador.

Os endereços dos CRSTs são:
CRST LAPA
Rua Cotoxó, 664
Pompéia
Tel.: 3865-2077

CRST SÉ
Rua Frederico Alvarenga, 259
5º andar – Sé
Tel.: 3105-5530

CRST FREGUESIA DO Ó
Av. Itaberaba, 1210
Freguesia do Ó
Tel.: 3975-0707

CRST MOOCA
Praça Ciro Pontes, sem no
Mooca
Tel.: 2605-0222

CRST ITAQUERA
Rua Barros Cassal, 71
Itaquera
Tel.: 2074-6092

CRST SANTO AMARO
Rua Adolfo Pinheiro, 581
S.Amaro
Tel.: 5523-5382
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Siemaco participa da SIPAT

junto com trabalhadores do Consócio SOMA
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho –
SIPAT promovida pelo Consórcio SOMA, entre os dias 28/10 e
01/11/2013, contou com a participação do Siemaco- SP.
Realizada no auditório da Subprefeitura de São Matheus, contou com a presença de todos os companheiros e companheiras,
que na ocasião puderam se informar melhor sobre os temas
abordados: Álcool e Drogas, Conjuntivite, Segurança do Trabalho, Saúde Bucal e encerrando com o tema DST. Os assuntos
foram abordados um a cada dia e foram divididos em duas
turmas, uma na manhã e outra a tarde.

Todos foram recepcionados com um lanche, e receberam um
cupom com direito de participar do sorteio realizado no encerramento, que contou com bicicletas, micro-ondas, DVD, panela elétrica, multiprocessador, liquidificador, ferro de passar entre outros.

Processo Eleitoral
da CIPA, na Ecourbis
A Empresa Ecourbis, realizará o processo eleitoral da C.I.P.A. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na unidade Aterro
CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste. A eleição está
agendada para o dia 11/12/2013, das 06:00 às 15:00 horas, e
os trabalhadores elegerão os representantes para o período de
Janeiro/2014 à Janeiro/2015.

Os companheiros eleitos terão a responsabilidade de atuar na
prevenção e orientação aos demais companheiros nos locais de
trabalho, agindo em prol da segurança de todos. O Siemaco-SP
conta com um departamento de Saúde & Segurança e está a
disposição de todos para auxiliar e orientar as práticas corretas
visando o bem-estar dos trabalhadores.

4

Trabalhador se aposenta pelo benefício

do Siemaco Previdenciário
Depois de cumprir 35 anos de atividades profissionais, o companheiro Alvimar de Souza Borges
aposentou-se no final de outubro com o benefício
do Siemaco Previdenciário, ao conquistar os seus
direitos em 2013.
Depois de trabalhar por 20 anos como metalúrgico, Alvimar, com 45 anos de idade, fez um curso
de vigilante e conquistou uma vaga de portaria.
Contratado pela empresa Speed Gold, ficou um
ano e meio ano no Hospital das Clínicas e depois
em condomínios residenciais, totalizando quase 15
anos em portaria. Seu maior orgulho com relação
a sua profissão é o fato de se considerar um trabalhador exemplar: “nesse tempo todo que estou
na empresa, tive no máximo 3 faltas e ainda assim
todas avisadas com bastante antecedência”.
Casado desde 1977 com Janete Batista Borges,
Alvimar é pai de dois filhos e avô de 3 netos, seus
desejos, agora como aposentado, são de pescar
no Mato Grosso, visitar uma fazenda de cacau na
Bahia e rever paisagens da infância no interior de
São Paulo.
“Fiquei surpreso com a rapidez que minha aposentadoria saiu. Isso sem contar à atenção que recebi do
pessoal, principalmente da diretora Karine e do Márcio, do departamento jurídico do sindicato, que cuidaram da minha documentação com todo o cuidado.
O Siemaco está de parabéns”, agradeceu Alvimar.

Trabalhador, você que é sócio do sindicato e está perto de aposentar-se,
o Siemaco–SP esta credenciado junto ao INSS e pode fazer por você
os seguintes procedimentos administrativos:
• Aposentadoria por Tempo de Contribuição
• Aposentadoria Especial
• Pensão por Morte Previdenciária
• Pensão por Morte Acidentária
• Auxílio Reclusão, Recurso de Concessão
• Protocolo e Acompanhamento de Revisão.

Procure o Departamento Previdenciário na sede do SIEMACO, com os seguintes documentos:
1. Carteirinha de sócio do Siemaco – SP.
2. Comprovante de endereço (autenticado).
3. Cópia do RG e CPF (autenticada).
4. Certidão de casamento, se houver (autenticada).
5. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos.

6. Último Holerite (cópia autenticada).
7. PPP – Perfil Profissiografico Profissional (para trabalhadores que precisam somar tempo insalubre à contagem).
8. Carteira de Trabalho (todas que tiver).
9. Carnês (originais).
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Siemaco integra à luta das Mães da SÉ
na busca pelas Pessoas desaparecidas

A partir desta edição, o jornal Tribuna do Asseio divulgará as fotos de crianças e pessoas desaparecidas, se unindo à luta das Mães da Sé que vivem - e
não desistem nunca - para buscar pelos seus filhos

e parentes. Numa parceria com a Associação Brasileira de Busca e Defesa a Crianças Desaparecidas
(ABCD), o Siemaco entende que essa luta também
deve ser da sociedade brasileira e do nosso país.

Companheiro:

faça você também parte dessa corrente e nos ajude a
encontrar essas crianças e pessoas desaparecidas
Atenção às fotos e caso alguma criança ou pessoa seja identificada,
entre em contato com as Mães da Sé pelo telefone (11) 3337-3331 ou no endereço:
Rua São Bento, 370 - 9º andar - Centro - São Paulo/SP

Lucas Wesley

Benedito Rodrigues

Leticia da Cunha Lemos

Hugo Ribeiro Santos Camargo

10 anos de idade,
época do desaparecimento

Progressão de idade
15 anos

Felipe

Lucas Machado

Fabiana Esperidião da Silva

Flavio Macedo de Araujo

13 anos de idade,
época do desaparecimento

Progressão de idade
30 anos
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Central de Vagas do Siemaco

Um serviço do sindicato aos trabalhadores

que querem se recolocar no mercado de trabalho
Quase todos nós, ou alguém que conhecemos, já passamos pela dura
realidade do desemprego. Justamente para ajudar os companheiros
que precisam de uma nova oportunidade de trabalho, o Siemaco disponibiliza uma “Central de Vagas”, para auxiliar os trabalhadores que
precisam recomeçar uma nova fase em suas vidas profissionais.
A Central de Vagas é uma parceria entre o Siemaco e empresas prestadoras de serviços para preenchimento de postos de trabalhos em
diferentes áreas.
A Central de Vagas do Siemaco já ajudou mais de 90 companheiros a
conquistar um novo emprego no mercado de trabalho, nas mais diversas atividades.
Caso você conheça alguém que esteja desempregado, o segmento
do asseio e conservação oferece muitas oportunidades. Oriente o seu
colega a procurar a Central de Vagas do Siemaco, localizada na Rua
Pirineus, 20 - 12º andar – Santa Cecília
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Confira os cursos de capacitação oferecidos:
Práticos de capacitação:
• Copa • Jardinagem • Limpeza hospitalar • Limpeza profissional • Limpeza de vidros •
• Porteiros e controladores de acesso • Recepção e atendimento • • Segurança preventiva para porteiros • Tratamento de pisos •
Desenvolvimento de habilidades:
• Encarregado líder • Liderança e motivação de equipes • Marketing pessoal e análise de currículo •
• Motivação • Supervisão • Sustentabilidade •

Informações e inscrições:

Rua Pirineus, 20 - 12º andar – Santa Cecília
Telefone: 3825-6444
(próximo a estação Marechal Deodoro do Metrô)
Santo Amaro
Rua Doutor Carlos Augusto de Campos,
165 – Santo Amaro – Tel: 5521-9108

Informe-se
sobre os cursos de inglês e informática
Matrículas Abertas para Janeiro/14
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Parceria entre o Siemaco e a Soma

inaugura segunda sala de aula.

Visando promover a educação entre os funcionários da Limpeza Urbana, o
Siemaco e o Consórcio Soma somaram esforços e inauguraram, no dia 22 e
outubro, a segunda sala de aula no ambiente de trabalho.
Vinte e sete trabalhadores lotados no Alojamento de São Miguel Paulista e
Ermelino Matarazzo aceitaram o desafio de voltar a estudar. A analista de
RH da Soma, Amanda Escanhoela Vieira, ressalta que o objetivo “é contribuir para o crescimento dos funcionários como seres humanos, já que todos
já contribuem como cidadãos ao exercerem uma função fundamental como
trabalhadores”.
A Coordenadora da Central de Cursos do Siemaco, Roberta Butolo, ressaltou
a conquista do sindicato ao ampliar a educação para a Limpeza Urbana.

Aos alunos, ela aconselhou: ”Estudar é importante para atingir os objetivos,
porque hoje em dia quem não tem diploma não sai do lugar. A educação
alimenta mente e alma. Ninguém jamais poderá tirar de alguém o que foi
aprendido”.
O diretor do Siemaco, Nilson Ferreira de Souza, agradeceu ao Consórcio
Soma pela parceria e lembrou que o sindicato está ao lado do trabalhador.
“A educação é uma oportunidade que se abre para cada um de vocês. Espalhem a ideia da educação entre os colegas que temem ou têm vergonha
de recomeçar”.
O fiscal Valter Luis Ribeiro Tenório, 39 anos, contempla o desejo de fazer
faculdade de Engenharia Ambiental. “Aqui eu não sou fiscal, sou aluno e vou
colar de vocês”, brincou Valter, que começou como ajudante geral há dez
anos e foi promovido a varredor e fiscal.
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É dia de feira... Quanta sujeira!
Se feirante não leva uma vida fácil ao driblar a madrugada e a
exigência dos clientes com bom humor, duro mesmo é encarar
o fim da feira. Aqueles produtos, antes coloridos, saborosos e
cheirosos viram uma grande sujeira ao serem espalhados pelo
chão e pisoteados. É quando entram em cena os trabalhadores
da limpeza urbana.
Depois da feira, a faxina...
Vagner Aparecido Sertório, 45 anos, varredor há um ano meio
pela Inova, sabe muito bem a importância do seu trabalho. Com
ele trabalham seis colegas e experiente, Vagner sabe que precisa ter paciência, pois o trabalho é duro: “Andamos menos do que
varrendo as ruas, mas carregamos mais peso. Varremos pelo
menos três vezes e depois empacotamos tudo, não pode ficar
nenhum resíduo no chão”.

O caminhão de coleta recolhe o lixo da feira e, depois, vem o a desmontar as barracas e não recolhem o lixo”. Ele não reclama,
caminhão da lavagem. Ao todo são três equipes independentes, sabe que com o seu trabalho digno e honesto ele ajuda a manter
cada um com a sua tarefa para que nenhum resto de alimento a cidade limpa e paga as contas da família.
marque o chão, ou o cheiro de peixe permaneça no ar.
Frases de destaque:
O coletor Abel Barboza de Almeida sabe que toda a dinâmica do “A população nem vê o nosso trabalho, só se deixarmos sujo.”
seu trabalho dependerá do feirante. “Muitas vezes eles demoram (Vagner Aparecido Sertório)
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