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Programa “Braços Abertos” – Dependentes químicos
varrem as ruas buscando recuperação e um futuro
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Desde meados de janeiro, um grupo de dependentes químicos
têm se ocupado em serviços de zeladoria, da região central
de São Paulo conhecida como “cracolândia”. São os beneficiários do Programa “Braços Abertos”, da prefeitura municipal que
visa à redução de danos para viciados em drogas ilícitas. Além
de terem um lugar para morar e refeições regulares, todos terão chance de voltar a estudar e trabalham varrendo as ruas e
praças da região, onde antes moraram.
O Siemaco-SP apóia a ação de inclusão social e acompanha
de perto o programa e a atividade de varrição de ruas e parques. Como não são trabalhadores formais, mas indivíduos em
tratamento sob supervisão de assistentes sociais, médicos e
psicólogos, os “varredores” não têm direitos trabalhistas assegurados e nem são representados pelo sindicato.
A escolha pela varrição de ruas e parque respeita o perfil dos
dependentes químicos, que até então viviam nas ruas da cidade e alerta que os trabalhadores da categoria não devem temer pelos seus empregos. É importante saber que eles não são
concorrentes, varrer as ruas é uma maneira de integrar esses
cidadãos, que agora limpam, durante quatro horas diárias e por

um tempo limitado, o que era considerada a região mais feia e
perigosa da capital paulista.
“Hoje eu posso andar na rua e até os policiais me respeitam”,
diz orgulhoso João Paulo, vestindo o seu uniforme e empunhando a sua vassoura.

4ª COPA SIEMACO ECOURBIS

DE FUTEBOL SOCIETY 2014

Teve início no do dia 20 de março, a Copa Siemaco Ecourbis de Futebol
Society, que chega em sua quarta edição, com 12 times divididos em 3
chaves, contando com a participação de mais de 120 companheiros. A copa
promete muita disputa e grande final está marcada para junho, mês da Copa
do Mundo. Fique ligado!!
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Presidente do Siemaco discute Siemaco participa de seminário
questões da Limpeza Urbana sobre contaminação do solo
na USP Leste
com o prefeito Haddad

O diretor do Siemaco e conselheiro do C.R.S.T. (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) da região leste, Wagner
Antonelli, acompanha de perto a situação de todos os trabalhadores que prestam serviço na EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP), professores e alunos. O campus
da USP Leste está interditado judicialmente devido à contaminação do solo por gás metano e componentes tóxicos.
O presidente do Siemaco Moacyr Pereira reuniu-se com o prefeito Fernando Haddad, na sede da prefeitura municipal, junto
com colegas de outros sindicatos e com a presença de Ricardo
Patah, presidente da UGT, e discutiram projetos de melhoria
para a rotina paulistana.
O Programa “Braços Abertos” (programa de varrição das ruas
por dependentes químicos em processo de reabilitação) e o desenvolvimento em conjunto de uma campanha de educação
ambiental, visando à Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram os destaques do encontro. O Siemaco irá colaborar com
o prefeito, desde que a empregabilidade e a integridade dos
trabalhadores sejam preservadas.

“O Siemaco preocupa-se duplamente, tanto com a questão
trabalhista quanto da saúde”, ressalta Wagner. Cinco mil pessoas integram a comunidade e o “Movimento de Defesa da
USP Leste” defende a permanência das atividades, desde que
as questões ambientais sejam resolvidas.
Ao lado do Coordenador do C.R.S.T. (região Leste), Vinícius Figueira
Boim, professores, alunos, representantes do Siemaco e autoridades do poder público participaram do seminário, realizado em
fevereiro, na cidade universitária. “O sindicato é fundamental e estratégico ao fazer uma interface direta com os trabalhadores, identificando os problemas e ajudando a resolvê-los”, entende Vinícius.

Campanha distribui prêmios por redução de acidentes de trabalho
A campanha “Acidente Zero” foi realizada entre agosto de
2013 e fevereiro passado, pela Inova, com o objetivo de conscientizar para a prevenção de acidentes. A iniciativa do Departamento de Segurança do Trabalho gerou resultados positivos
ao estimular os trabalhadores com prêmios de qualidade, oferecidos trimestralmente.

(Diálogo Diário de Segurança); Número de irregularidades de segurança e quantidade de faltas trimestrais. Foi avaliado o trabalho
das gerências: Centro e Norte, Equipamentos e Manutenção, além
do grupo Manutenção, Manutenção Predial e Veículo Mecanizado.

A equipe de Saúde & Segurança do trabalho do Siemaco
parabeniza a inciativa, as equipes vencedoras e a participação
Os critérios adotados foram: Acidente zero, Participação no DDS dos trabalhadores.
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Vestiários reformados garantem
maior conforto e segurança
Após participar das reivindicações e negociações, o Siemaco checou o resultado da reforma dos vestiários na empresa Soma. O sindicato acredita que
vestiários simples, porém bem montados, são importantes para o bem-estar
dos trabalhadores.
Os assessores Sandra e Thiago acompanharam as obras na garagem Cachoeira
do Campo. Após três meses, os vestiários foram inaugurados no início do ano.
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Alojamento Mooca/Ipiranga
da Soma é reformadoa
O diretor Nilson foi checar de perto o resultado das reformas realizadas pela empresa Soma, no alojamento Mooca Ipiranga. Antes inadequadas, as novas instalações, concluídas recentemente, beneficiaram
os trabalhadores.
Sempre presente, o Siemaco zela pelas condições de trabalho, no
campo ou internamente. Promover a qualidade de vida entre os membros da categoria é uma das preocupações e missões do sindicato.
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Siemaco aciona Loga por irregularidades
Após denúncia, o Siemaco apurou e levou ao conhecimento da empresa diversas irregularidades, como: uniformes devolvidos sem condições de uso devido a má higienização e mal
cheiro, quadro de coletores incompleto, problemas com o veículo de transporte (empresa
- estação de trem - empresa), relógio de ponto quebrado, transferências de trabalhadores
entre as garagens e ausência de um departamento pessoal fixo.
Foi encaminhado um ofício do sindicato solicitando a resolução dos problemas apontados
imediatamente, num prazo de 20 dias, podendo acarretar paralisação das atividades.
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SIEMACO-SP PROMOVE Integração das equipes
de limpeza urbana de São Paulo e Osasco
O futebol é o esporte favorito do brasileiro e nada melhor do que um jogo amistoso para aproximar
os trabalhadores. Foi exatamente o que aconteceu na quadra próxima da garagem LOGA Jaguaré.
Os companheiros da limpeza urbana da empresa EcoOsasco e da LOGA Jaguaré disputaram uma partida
amistosa onde o que menos importou foi o placar. A partida de futebol terminou em um grande churrasco
de confraternização. Organizado pelo Siemaco-SP, o clima do dia foi de total descontração.

Espaço de leitura proporciona lazer
e cultura a trabalhadores da Inova
A iniciativa foi do encarregado Jaime, que arregaçou as mangas
e fez a coisa acontecer. Aproveitando um espaço sem utilidade no Alojamento Jaçanã, da Inova, ele montou uma biblioteca
para os trabalhadores da varrição. O Siemaco colaborou com a
organização doando livros e parte do mobiliário.
O diretor João Capana e os assessores Douglas e Luiz prestigiaram a inauguração. “Pretendemos difundir a ideia, incentivando a criação de outros Espaços de Leitura, tão importantes
para garantir o acesso e difundir a cultura, além de ser um local
apropriado para o trabalhador relaxar”, comenta Capana.
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