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mais de 200 Trabalhadores já receberam o Benefício Natalidade
O Siemaco efetuou na manhã do dia 28/05,
o pagamento do BENEFÍCIO NATALIDADE
para 114 trabalhadores(as) que tem filhos
recém nascidos.
Moacyr Pereira, presidente do sindicato,
entregou pessoalmente o pagamento e
disse que essa é mais uma grande conquista do sindicato para os trabalhadores,
e lembrou que o benefício deve ser pago
em dobro nos casos em que o esposo
também trabalhe na mesma ou em outra
empresa, desde que seja do mesmo segmento de atividade.
O Benefício Natalidade, uma conquista do Siemaco para os trabalhadores e
trabalhadoras, já beneficiou 205 famílias, de Fevereiro à Maio de 2014.

13ª Conferência de Produção Mais Limpa discute aquecimento global
Os trabalhos da 13ª Conferência de Produção Mais Limpa foram realizados
no auditório da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas localizado na
região norte de São Paulo. Moacyr Pereira representou o SIEMACO-SP e a
UGT na abertura do evento, que é capitaneado, desde a sua 1ª edição, pelo
vereador Gilberto Natalini- PV/SP.
No centro da discussão do evento que conta com a parceria de entidades
sindicais desde seu início, a cerca de 12 anos, estava a questão do aquecimento global.
Além do SIEMACO-SP a Conferência recebe o apoio da FENASCON-Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas e da UGT- União Geral dos Trabalhadores.
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Mult funcional
abandona
trabalhadores
Cento e sessenta trabalhadores, auxiliares de limpeza lotados no
Metrô, foram surpreendidos, no dia 29 de maio, pelo abandono da
empresa Mult Funcional Serviços Terceirizados Ltda. Mesmo tendo
rescindido o contrato de prestação de serviços com o Metrô, a
empresa não teve a dignidade de comunicar os funcionários.
Pegos de surpresa, os trabalhadores não sabiam como agir, mas
foram amparados pelos metroviários até a chegada do Siemaco,
que os levou até a sua própria sede e entrou com uma medida
cautelar e ação coletiva de trabalho contra a Mult Funcional. Na
sequência, com o apoio dos metroviários, foi realizada uma manifestação em frente da sede administrativa do Metrô, na Rua Libero
Badaró, região central da cidade. A intenção foi cobrar atitudes do
departamento responsável pela gestão do contrato.
“Os metroviários nos apoiaram em todas as medidas tomadas em
prol dos trabalhadores, somando esforços e garantindo um canal
direto de negociações”, atesta a diretoria do Siemaco.

Top Clean perde
contratos em São Paulo
A empresa Top Clean de limpeza e conservação perdeu contratos
tanto na cidade quanto no Estado de São Paulo. Graças à ação do
Siemaco, a maioria dos trabalhadores já receberam os seus direitos
rescisórios. Alguns deles, entretanto, terão de esperar pela decisão
judicial, pois o sindicato já solicitou o bloqueio dos pagamentos
dos honorários pelos contratantes à empresa, para que a dívida
trabalhista seja quitada.
A ação do sindicato garantiu a recontratação de boa parte dos trabalhadores. O Departamento Jurídico do sindicato está à disposição
dos funcionários demitidos que ainda têm créditos a receber.

Empresa: Thival

Setor: Receita Federal - Tatuapé
As atividades foram suspensas e os trabalhadores cruzaram os
braços mediante a falta de pagamento dos salários, benefícios de
cesta básica e tíquete refeição e, ainda, como se não bastasse os
pisos salariais estavam com valores inferiores ao estabelecido em
CCT - Convenção Coletiva de Trabalho.
O Siemaco, juntamente com os trabalhadores, se reuniu com representantes da empresa e o contratante para que a situação fosse
regularizada de imediato, inclusive com o pagamento das diferenças salariais e alertou os responsáveis para que não ocorra mais
atrasos, como vinham acontecendo mensalmente.
O Siemaco já enviou ofício a empresa, exigindo a correção nos pisos salariais a todos os trabalhores nos demais postos de serviços
e alertou a mesma da possível paralisação dos serviços, caso não
haja o cumprimento da CCT.

Empresa: ISS

Setor: Hospital Alvorada e Seguradora Porto Seguro
No Hospital Alvorada e em setores da Seguradora Porto Seguro trabalhadores estavam com a mesma função, porém com
pisos salariais diferenciados. A irregularidade foi constatada
pelo Siemaco que após ofícios enviados à empresa, agendou
reunião no Ministério do Trabalho, onde a empresa se comprometeu a resolver a questão do piso salarial correto para
cada função devida.
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Empresa: Auge Plus – Setores: Condomínios Diversos
Empresa: Comatic – Setores: Postos da UBS e Hospital
Campo Limpo

Eleições
da CIPA

O Siemaco constatou nos setores onde as empresas Auge Plus e
Comatic prestam serviços, que os trabalhadores que cumprem a
escala de trabalho (12X36) não estavam recebendo o adicional de
100% sobre a hora normal trabalhada em dias que seriam datas
consideradas como “feriados“.

A CIPA é uma importante ferramenta de prevenção de acidentes nas empresas, onde os próprios trabalhadores eleitos
pelos companheiros realizam inspeções permanentes nos locais de trabalho, auxiliando e informado sobre ações de prevenção de acidentes e fiscalizando o uso adequado dos EPIs.

Diante da irregularidade, o sindicato efetuou contatos com os representantes das empresas e encaminhou ofício para que a situação do
pagamento adicional fosse cumprida conforme determina a "súmula
444 do TST".

O Siemaco participou e colaborou com as eleições para escolha dos cipeiros das empresas ISS e StarClean.

Somente com a ação do sindicato as empresas se comprometeram
em fazer as devidas correções bem como o pagamento com o devido adicional de 100% aos trabalhadores.

Setor: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A

Ação do Siemaco garante
pagamento do adicional na
escala 12x36 aos trabalhadores

Empresa: ISS SERVISYSTEM

Acordo coletivo é para ser
cumprido.PPR é para ser pago
Empresa: SLC – Setor: Volvo Veículos
Empresa: Resgat Serv – Setor: Condomínio Maison
No setor da Volvo Veículos onde a SLC presta serviços, os trabalhadores não haviam recebido o PPR. O Siemaco, expos a situação para a
empresa quanto ao não cumprimento da C.C.T., Cláusula 13ª. Devido
a não regularização, o sindicato agendou mesa redonda no Ministério
do Trabalho para que a empresa cumpra a C.C.T. e o que é de direito
dos trabalhadores.
Na empresa Resgat Serv que presta serviços no Condomínio Maison,
a situação dos trabalhadores também era de insatisfação por não
receberem ainda nenhum pagamento referente ao PRR. Diante as
irregularidades encontradas, o Siemaco após realizar reuniões com a
empresa expondo o que foi constatado, retornou nos locais de trabalho e pode confirmar junto aos trabalhadores o pagamento do PPR a
todos os trabalhadores.
Se estiver acontecendo alguma irregularidade no seu local de trabalho, denuncie ao sindicato. Informe-se dos seus direitos:
Sede: Alameda Eduardo Prado, 648 – Santa Cecília
Tel.: 3821-6444
Subsede: Rua Dr. Carlos Augusto de Campos, 165 – Santo Amaro
Tel: 5521-9108

Empresa: Star Clean Limpeza
Setor: ECO BERRINI
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Lazer na praia para
os Trabalhadores da
Voith Service e G.T.P.

Festa organizada
pelo Siemaco teve
a participação
de mais de 8.000
trabalhadores!
O Dia do Trabalhador do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes de São Paulo de 2014 entrou para a história. A data que é
comemorado em 16 de maio, teve uma festa digna no dia 18 de maio
e é lembrada até hoje por muitos companheiros.
No palco, o cantor Leonardo, a dupla Caju e Castanha, a banda Trem
Bala e a bateria da escola de samba X9 Paulistana agitaram e emocionaram os presentes.

Os trabalhadores da Voith Service, que prestam serviços na Voith Metalúrgica, juntamente com os trabalhadores da G.T.P., que prestam serviços
na TV Record, desfrutaram de um belo dia de sol e lazer com seus familiares nas excursões efetuadas pelo o Siemaco durante o mês de maio
na“Colônia de Férias – Pé na Areia“ em Bertioga. As excursões foram
organizadas pelos Assessores Alex e Valdir e contaram com a presença
de mais de 100 trabalhadores que compareceram ao local e aproveitam
o clima de confraternização, onde não faltou um belo churrasco oferecido
a todos.

Expediente

Moacyr Pereira, presidente do Siemaco, afirmou: “Estou realizado por
proporcionar essa alegria aos companheiros da categoria! Esse é um
presente do sindicato para todos os trabalhadores”.
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