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Outubro Rosa

SIEMACO e UGT lançam
estratégias conjuntas para
combater o câncer de mama
Marcando a participação sindical no “Outubro Rosa”, numa parceria entre a UGT e o
SIEMACO, foi realizado no auditório do sindicato, no dia 8 de outubro, o 1º Seminário
da Campanha Outubro Rosa “Conhecer para Prevenir”. O presidente Moacyr Pereira recebeu o presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, e ambos
lançaram uma estratégia conjunta para formar uma rede que viabilize a realização da
mamografia preventiva para as trabalhadoras.
Com a participação da secretária nacional da UGT, Cassia Bufelli, da vereadora do Rio
de Janeiro (secretaria da mulher da UGT/RJ), Fátima Santos, além da diretora e coordenadora da secretaria da mulher do SIEMACO, Márcia Adão, o evento reuniu homens
e mulheres sindicalistas, que vestiram a cor rosa. A presidente da UNACCAM (União e
Apoio no Combate ao Câncer de Mama), Ermantina Ramos, e a médica Albertina Duarte
palestraram sobre temas relacionados ao câncer de mama e ao universo feminino.
Enfatizando que todas as ações da UGT voltadas à cidadania são encabeçadas por mulheres sindicalistas, Ricardo Path, também presidente do Sindicato dos Comerciários,
convidou Moacyr Pereira para, juntos, lançarem uma rede sindical para garantir o acesso
à mamografia, primeiro em São Paulo e depois no Brasil. Moacyr aceitou, lembrando que
o SIEMACO representa uma maioria feminina. Lembrou também que o mês que vem será
a vez de debater a saúde masculina, durante o Novembro Azul.

Cassia Bufelli defendeu a inserção nas pautas de reivindicações, por todos os sindicatos,
da liberação das mulheres, um dia por ano, para viabilizar a realização da mamografia
preventiva. Fátima lembrou que a luta pela valorização da mulher trabalhadora tem de
ser diária, enquanto Márcia Adão alertou ser necessário discutir a questão do câncer de
mama nas bases, com os trabalhadores, e fiscalizar o cumprimento da Lei dos 60 dias.
A legislação garante aos pacientes vitimados pelas diferentes manifestações do câncer
tratamento em no máximo dois meses após o diagnóstico.

EXPOPRAG 2014 reÚne o setor de controle de pragas
A EXPOPRAG 2014 foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, no Centro de
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Cerca de quatro mil visitantes, vindos de 300
municípios brasileiros, puderam conhecer o estande institucional do SIEMACO.
No último dia, o empresário e diretor comercial da entidade, Antônio Marco Oliveira
França, deu o seu testemunho sobre a importância de empresas e sindicatos manterem
uma convivência harmoniosa. Ao apresentar o palestrante e diretor do SIEMACO, João
Capana, ele afirmou: “A parceria com o sindicato protege a nossa classe. Com ele ao
nosso lado não tem como errar!”.
Capana fez um resumo das atividades do SIEMACO ao abordar o tema “Os Benefícios
do Sindicato para seus Colaboradores e Empresa”. Explicou que o papel do sindicato é
fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas, mas também orientar os patrões visando
beneficiar os trabalhadores.
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Benefício Natalidade
é concedido a mais
323 mulheres

Juventude debate o seu
papel no sindicalismo
internacional

Um direito das famílias, uma conquista do SIEMACO, o Benefício Natalidade é uma
ajuda muito especial concedida às famílias com filhos recém-nascidos. Mensalmente,
pais, mães, avós enchem o auditório do sindicato com alegria, quando muitos, ao
conhecerem o trabalho sindical realizado, optam por associar-se.

Como estimular, envolver, agregar, capacitar e instruir as novas lideranças políticas foi
o tema das discussões durante o primeiro dia de reunião do Comitê Executivo Regional da UNI Américas Jovem, realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, na capital
da Argentina, Buenos Aires. A diretora do SIEMACO, Daniela Sousa, que integra a rede
jovem, participou das discussões junto com a delegação brasileira.

Entre elas, a assistente administrativa Andreza Roberta de Souza Santos, que carregava no colo a terceira filha, Isabela. “Eu desconhecia o benefício. Recebi uma ligação
do sindicato dizendo que era para eu vir buscar o cheque e achei que fosse um trote.
Fiquei muito feliz e faço questão de me filiar”. Depois, com a ficha sindical preenchida,
ela garantiu que irá partilhar a informação com os colegas da empresa MFM.
A mesma sensação sentiu o porteiro Vitor Diego Batista dos Santos (Phibrafort) e sua
esposa Ana Dorea da Silva de Almeida. Agora, da família SIEMACO, ele contou: “Todos
falam mal do sindicato porque não conhecem. A minha visão mudou totalmente, pois
nós vimos e comprovamos o que o SIEMACO faz. Agora sou filiado”.
O presidente do SIEMACO, Moacyr Pereira, acompanhado pela diretora e coordenadora
da Secretaria da Mulher, Marcia Adão, mensalmente entregam os cheques nominais
de R$ 570,00. Ele salientou que o sindicato trabalha pela categoria, mas a responsabilidade pelos avanços é comum. “A conquista do SIEMACO é de todos, trabalhadores e
dependentes. Graças àqueles que, com consciência, apóiam o nosso trabalho e luta”.

O Presidente da Uni Américas, Ruben Cortina, ressaltou a importância da inclusão das
novas lideranças na política sindical. Na sequência, os palestrantes se revezaram em
temas convergentes, como o papel da juventude na construção do poder, fortalecimento dos sindicatos e difusão da informação.
No encerramento do encontro, os líderes do comitê da juventude vindos especialmente da Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Nicarágua e
Uruguai assumiram o compromisso de divulgar o que foi discutido em seus países.
Foi sugerido a criação do Dia de Ação Global sobre o trabalho temporário e aprovado
um memorando sobre a importância dos sindicatos como agentes do poder do capital.
“Foi muito importante conhecer a realidade dos outros países e fantástico descobrir
as diferenças da realidade entre os jovens de sociedades distintas”, contou Daniela,
explicando que o dilema atual é descobrir o que encantaria a juventude e os traria
para o movimento sindical. Ela adiantou que muito provavelmente o terceiro encontro
da juventude da UNI Américas acontecerá no Brasil.

Universitários de psicologia do Mackenzie visitam o SIEMACO
Para conhecer o trabalho sindical, um grupo de universitários do quarto ano do curso
de Psicologia da Universidade Mackenzie visitou o SIEMACO, no dia 15 de setembro.
Eles estão pesquisando o universo dos sindicatos para desenvolver um trabalho curricular, a ser apresentado em novembro.
Recebidos pelo diretor Fabio Cruz e o técnico de segurança do trabalho Gabriel, eles
questionaram sobre a história, a missão e as atividades realizadas pela entidade.
Questionaram, também, sobre a participação dos trabalhadores junto ao sindicato.
“Antigamente esse encontro era inviável, pois era inimaginável pensar que jovens
estudantes procurariam um sindicato. Essa aproximação com os universitários me
deixou muito feliz, pois mostra que a imagem que a sociedade tem do trabalho realizado pelos sindicalistas está mudando”, afirmou Fábio.
Gabriel complementou que o sindicato irá acompanhar a apresentação do trabalho
finalizado na universidade. “Está crescendo o interesse da população para os segmentos do Asseio e Conservação e Limpeza Urbana”, finalizou.
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Empresa: RCA
Setor: Hospital e Maternidade Cachoeirinha

Escala de Trabalho é para ser Cumprida.

A busca por direitos gerou paralisação de advertência no Hospital e Maternidade Cachoeirinha.
Cinquenta trabalhadores da equipe de limpeza,
acompanhados pelo sindicato, fizeram uma paralisação em protesto, entre 5h45 e 8h30, no dia 09 de outubro/2014, em frente ao hospital.
O motivo da paralisação foi a alteração, pela empresa RCA, na data para o fornecimento do
vale-transporte sem avisar os colaboradores, deixando-os descobertos. Atendendo ao chamado dos trabalhadores, os representantes do SIEMACO de imediato acionaram a empresa,
que explicou que houve realmente falta de comunicação e que regularizaria a situação no
dia seguinte.
Os representantes do sindicato solicitaram à empresa para que esse tipo de situação não
ocorra novamente, pois gera transtornos aos trabalhadores que contam com o crédito no
Bilhete Único.
Estamos de olho!

O SIEMACO constatou irregularidades nas empresas El Shadai Com. Mat. Seg. e Serviços
(setor Hospital do Mandaqui) e Preserva Serviços de Zeladoria Ltda (setor Condomínio
Jd. da Liberdade). Nas duas empresas, os trabalhadores cumpriam escala irregular 4x2 a
12 horas trabalhadas por dia. O sindicato cobrou a regularização imediata das escalas e que
agora está sendo cumprida no regime 12x36.
Já na Empresa Paulista de Serviços S/A (setor Hospital Inácio Proença de Gouveia), o
SIEMACO identificou que os trabalhadores não estavam recebendo o pagamento do feriado
trabalhado dentro da escala 12x36, conforme determina a súmula 444 do TST. Confrontada
pelo sindicato a empresa se comprometeu de imediato a fazer o levantamento das horas
trabalhadas e regularizar o pagamento.
Casos Resolvidos!

Empresa: Fallk Serviços Gerais Ltda.
Setor: Hospital Heliópolis
A empresa perdeu o contrato de prestação de serviços de portaria e, sem qualquer comunicação prévia, abandonou os trabalhadores no posto de serviços.

Empresa: SLC Serviços
Setor: Volvo
O SIEMACO constatou que os trabalhadores da SLC Serviços, locados na Volvo, não estavam recebendo o PPR. O sindicato exigiu da empresa o cumprimento da convenção
coletiva e atenção na data dos pagamentos. A primeira parcela devida no mês de julho foi
quitada e os valores retroativos serão pagos mensalmente a cada trabalhador.
Estamos de olho!

Somente com a ação rápida do SIEMACO, através de seu Departamento Jurídico, que
protocolou ofício junto ao contratante, no caso o Hospital e também na Secretaria da
Saúde (Coordenadoria de Serviços de Limpeza), comunicando quanto a responsabilidade
por parte dos contratantes, para assegurar que os direitos dos trabalhadores quantos as
verbas rescisórias sejam garantidas.
Caso Resolvido!

Sindicato acompanha a eleição da CIPA
em diversos locais de trabalho

Sodexo do Brasil - Bayer Socorro

WHITENESS - CEU Pq. São Carlos

EMBRASE - Shopping West Plaza

CENTRO Saneamento - Metrô linha Verde

G.T.P. - Hospital da Mooca

LIDERANÇA - Escola Paulista de Medicina

G4S - Hospital Pirituba

PAINEIRAS - Cetesb Pinheiros

IMPACTO - Mackenzie
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Colônia de Férias
Na TV Record,
recebe 100 profissionais
reconhecimento
aos funcionários tem do Asseio e Conservação
parceria do SIEMACO

Quando o clima de trabalho é bom, há reconhecimento e plano de carreira, a motivação
é maior. Caminhando ao lado da equipe de Asseio e Conservação da empresa GTP lotada
nos estúdios da TV Record, em São Paulo, não há como não perceber que o coleguismo
impera. Nos dias 9 e 10 de outubro, três funcionários (turnos da manhã, tarde e noite)
foram reconhecidos destaques do mês.
A premiação aconteceu pela primeira vez e pretende ser uma motivação adicional. Os prêmios são simbólicos, mas a alegria contagiou vencedores e os seus colegas. Convidado
a participar, o SIEMACO ofereceu três aparelhos celulares que serão sorteados entre os
destaques mensalmente, até o final do ano.
O supervisor, Ivanildo Lopes da Silva Junior, contou que a iniciativa complementa a confraternização mensal que celebra os aniversariantes, numa iniciativa dos próprios trabalhadores. As encarregadas foram as responsáveis pela escolha dos destaques, a partir de
uma observação atenta e criteriosa, que analisou desde o desempenho, assiduidade até
a iniciativa e motivação. As encarregadas, Rosane Amaro Luiza Borba e Luciene Alves da
Silva, contaram que escolher o melhor entre tantos bons não foi fácil!
Para o SIEMACO, é uma satisfação participar e acompanhar ações que promovam um
ambiente de trabalho saudável. Parabéns a todos!

Os trabalhadores das empresas BRASANITAS, GUIMA, TB e MIKE SERVICE, que prestam
serviços nas estações da CPTM e Metrô, se confraternizaram durante um dia inteiro, em
21 de setembro, a convite do SIEMACO, onde sobrou energia. Os trabalhadores saíram
em dois ônibus, do ponto de encontro no Metrô Itaquera e seguiram para Bertioga, no
Litoral Norte de São Paulo. A maioria visitou a colônia de férias do sindicato pela primeira vez e aproveitou cada momento de praia, piscina e serviços.
O diretor do SIEMACO, Nilson, e os assessores Adriano, André Silva, João Luiz, Sérgio
e Silvana, foram os anfitriões. Com disposição, eles garantiram o conforto e segurança
de todos.

a importância da confraternização para
um ambiente de trabalho saudável
Equipe motivada trabalha melhor. Um dos objetivos do SIEMACO é promover a confraternização que garanta o bem-estar dos trabalhadores. Por isso, nos dias 30 de setembro e
primeiro de outubro, o sindicato promoveu um café da manhã para as equipes de limpeza
do Hospital Tatuapé.
Os turnos da manhã e noite reuniram-se e desfrutaram da refeição matutina, numa pausa
na rotina estressante. No ambiente hospitalar, o asseio é imprescindível para a saúde dos
pacientes e equipes de saúde. As tarefas da limpeza têm de ser realizadas diuturnamente,
sem interrupções.

Expediente
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