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Em clima de Futebol!
Se o futebol é a paixão do povo, o Siemaco está do
lado do trabalhador, fazendo a bola rolar e juntos
comemorando os gols!
Bagaceira vence 4ª Copa
de Futebol Society 2014

Siemaco

EcoUrbis

Já virou tradição. Há quatro anos consecutivos o Siemaco realiza
a Copa de Futebol Society com os times da garagem, aterro e comunidade, da EcoUrbis leste. No dia 5 de junho o time Bagaceira
sagrou-se campeão, vencendo o Família Bola Loka por 1 x 0.
Agradecendo o apoio do sindicato, Anderson Jerônimo de Oliveira
ressaltou: “O Siemaco é a nossa voz, está sempre do nosso lado,
O resultado foi justo, pois o time menos vazado mereceu o conversando e resolvendo problemas no trabalho, com a empresa
título, graças ao goleiro Rogério, que tomou apenas cinco gols. e até conflitos entre colegas”. Os assessores Alex, Jean, Junior,
O artilheiro William, 14 gols, foi o destaque do Família Bola Loka. Marcos, Valdir, Vanderley e o diretor Wagner trabalham na realiza“A união é a nossa força!”, garantiu o capitão Joglison (ursão) ção da copa. O sucesso é tanto que esse ano a empresa apoiou e
e o “dono do time”, Bebeto, já guardava champagne na preleção. colaborou com a copa, e os times já estão se formando para 2015!

Desafio de futebol da Ecourbis Sul
Para comemorar o Dia do Gari, os coletores da EcoUrbis Zona Sul
vestiram a camisa, entraram em campo e festejaram muitos gols.
O desafio de futebol society aconteceu em 18 de maio, na quadra
da Escola Oficial de Futebol Chute Inicial Corinthians.
Os assessores do Siemaco, Anderson, Maycon, Leandro e Ivan organizaram o evento e também foram os árbitros das partidas. “Foi
mais uma ação do sindicato para estimular a interação com os
trabalhadores, além de uma oportunidade para os colegas interagirem socialmente”, contou a diretora do Siemaco, Daniela Sousa.
Pelo menos 150 pessoas, entre trabalhadores e seus familiares,
assistiram aos jogos e depois celebraram com uma churrascada.
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Time
da Limpeza Urbana
de Perus estrEia
na quadra
Pela primeira vez, os varredores, auxiliares de serviços diversos
e motoristas do Alojamento Perus, da Inova, participaram de um
campeonato de futebol. A iniciativa do Siemaco alegrou a todos,
assim como o churrasco de confraternização, que foi o jantar dos
atletas e torcida, somando 60 trabalhadores.
A partida aconteceu em 30 de maio, na quadra São Caetano, na
região central do bairro, após o turno normal de trabalho. Seis times disputaram as partidas e três deles sagraram-se campeões.
O gerente da empresa, Artur, e o encarregado pelo alojamento,
Durval, aprovaram a iniciativa.
“Trabalhadores e chefia se divertiram muito e pediram jogos
mensais”, contou o assessor Cido, que organizou a atividade ao
lado do diretor do Siemaco, João Capana. Ele lembrou que a relação do grupo com o sindicato que já é boa só irá melhorar com
a promoção de eventos como esse. Para breve, será realizado um
café da manhã.

1º Torneio de Bilhar
é sucesso
O 1º torneio de Bilhar, realizado no alojamento Santana da INOVA,
mobilizou e agitou os trabalhadores, no dia 31 de maio. Trinta e
cinco companheiros toparam o desafio e participaram da competição, na modalidade mata-mata, melhor de três.
O Varredor Moisés foi o campeão, seguido pelo fiscal Ananias, o
varredor Ariel e o fiscal Jozadaque. Todos ganharam, comemorando com um delicioso churrasco de confraternização.
Iniciativa do diretor João Capana e do assessor Douglas, que perceberam o interesse dos trabalhadores pelo bilhar e o Siemaco
organizou tudo. “Foi algo diferente, que fez muito sucesso.
Vamos repetir”, garantiu Douglas.
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O café da manhã virou ponto de encontro e reconhecimento
Começar bem o dia, ao lado dos colegas e assessores do sindicato, repartindo uma refeição de qualidade, alimenta o corpo
e a alma:

Reconhecimento aos destaques do mês do Alojamento Lapa, da Inova
Para celebrar a primeira premiação dos funcionários do mês, o
Siemaco ofereceu um café da manhã aos 90 trabalhadores que
estavam de plantão sábado, 10 de maio. Aplaudindo a ideia dos
supervisores, fiscais e encarregados.

Novo endereço da Soma é motivo para reunião de
integração
Para festejar a casa nova, após a mudança do alojamento
São Miguel/Ermelino Matarazzo da Soma para a Avenida Assis
Ribeiro, o Siemaco reuniu cerca de 270 trabalhadores durante
café da manhã, no dia 02 de maio. Para contemplar o turno
vespertino, o encontro se estendeu para o café da tarde.

“Os trabalhadores do alojamento nunca foram premiados no
programa oficial da Inova e a chefia local, pensando em estimular a equipe, criou o seu próprio plano de reconhecimento”,
contou o assessor Reginaldo, enfatizando que as faltas e os acidentes reduziram muito. “Para nós, do sindicato, é gratificante
retribuir o esforço dos trabalhadores que são muito cobrados,
mostrando que estamos olhando, cuidando deles”, finalizou.

Os assessores Caio e Joeliton agradecem a colaboração do fiscal Roni Franklin, que ajudava a organizar encontros semelhantes no Alojamento da Soma em Guaianases. “Eventos como o
café da manhã são importantes para promover a unidade dos
colegas e mostrar o valor do trabalhador”, afirmou Caio, ressaltando que o sindicato acompanha as adequações do alojamento, ainda em construção.

Enfim, bebedouros de qualidade
para o alojamento Lapa (Inova)
Após a solicitação do Siemaco foi instalado um novo bebedouro
no Alojamento Lapa, da Inova. Desde 05 de maio, os 234 varredores e auxiliares de serviços diversos, contam com equipamento adequado, água de qualidade e o conforto de três torneiras.
Havia no local um bebedouro antigo, danificado, com apenas
uma saída de água. Pensando na saúde dos trabalhadores, o assessor Reginaldo contatou a Inova, que em um mês acatou a
reivindicação do sindicato.

CASO RESOLVIDO
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Aquecimento Global:
São Paulo tem de fazer
a sua parte para evitar
O presidente do Siemaco, Moacyr Pereira, participou da abertura
da 13ª Conferência Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas
– Aquecimento Global: de sua casa para o planeta, realizada em
28 de maio, em São Paulo. Na ocasião, foi redigida uma Carta
Compromisso pedindo o cumprimento integral da Lei da Política
da Mudanças Climáticas na capital paulista.
“Essa lei aborda várias questões importantes para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da nossa cidade”,
cobrou o vereador Gilberto Natalini (PV-SP). Transmitido ao vivo,
os debates também foram acompanhados à distância.

Trabalhadores do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana
e Áreas Verdes de São Paulo celebram o seu dia!
Celebrando o dia do trabalhador da categoria, comemorado em
16 de maio, o Siemaco proporcionou uma grande festa, no domingo, 18, no Centro de Tradições Nordestinas, São Paulo. Mais de oito
mil trabalhadores foram os convidados especiais.
Sindicalistas de todo o Brasil, Argentina e Chile prestigiaram a festa,
que teve shows do cantor Leonardo, Cajú e Castanha, Trem Bala
e da Escola de Samba X9 Paulistana, além de palhinha do coletor Mainha (Alecsandro de Jesus) cantando e tocando pandeiro.
“A festa é de vocês, companheiros. Estou feliz por proporcionar essa
alegria a todos”, enfatizou o presidente do Siemaco, Moacyr Pereira.
“Vocês são os anjos da limpeza e os vigilantes do meio ambiente”,
afirmou o cantor Leonardo. O deputado federal Roberto Santiago
(PSD-SP) e presidente da Femaco (Federação dosTrabalhadores em
Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana e Áreas Verdes
no Estado de São Paulo), foi taxativo: “A categoria realiza um trabalho penoso, que deveria ser considerado de saúde pública”.
O ano que vem tem mais!
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