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Atraso no pagamento de salários interrompe a limpeza nos seguintes locais:
Ginásio do Ibirapuera
Um dos mais importantes centros desportivos
da capital paulista, o Ginásio do Ibirapuera, ficou
sem limpeza porque os trabalhadores tiveram de
recorrer à greve para garantir os seus direitos.
A empresa IS Serviços Integrados Ltda. deixou de
pagar os salários e benefícios e, sem recursos,
os funcionários recorreram ao sindicato.
A paralisação aconteceu no dia 15 de outubro.
O assessor sindical Anderson ao lado dos trabalhadores que, juntos,
pressionaram com greve o pagamento dos seus direitos.

Hospital Emílio Ribas
Mais uma vez, a equipe da limpeza do
Hospital Emílio Ribas teve de cruzar os braços
em protesto contra os atrasos do pagamento
dos salários e benefícios. Após assembleia
realizada com os trabalhadores, em sete de
outubro, foi decretada a greve. Como sempre,
o SIEMACO esteve ao lado do trabalhador.
Funcionários da Mopp/Mosca votam pela greve.

Hospital do Servidor
Público Estadual
Após a paralisação de quatro dias, ocorrida em setembro,
os atrasos no pagamento de salários e benefícios voltaram
a acontecer e os trabalhadores não tiveram escolha
senão decretar uma nova greve, no dia 10 de novembro.
Até o fechamento desta edição, o SIEMACO, através do
assessor Fábio Santana e o diretor Sergio Satomi, estavam
intermediando a negociação com a empresa Mopp/Mosca.

Atenção!

O atraso no pagamento dos salários e benefícios configura
quebra do contrato de trabalho, mesmo parcialmente.
Quando isso acontecer, denuncie ao sindicato.

Colegas da limpeza dizem sim para greve, em assembleia.

Secretaria da Mulher: Outubro Rosa
Siemaco investe na saúde da mulher
pág. 4

2

SIEMACO EM AçãO

Sempre é tempo de aprender
Os encarregados da Impacto aceitaram o convite do sindicato e deram uma
pausa no trabalho, na Universidade Mackenzie. Em duas turmas (turnos da
noite e dia) eles voltaram ao banco escolar e assistiram ao treinamento de
duas horas: Liderança e Motivação de Equipes.
"A qualidade da comunicação é fundamental quando se fala em liderança",
afirmou a gerente responsável pelo contrato, Roberta de Andrade Ricieri,
explicando porque aceitou o convite feito pelos assessores Alex e Valdir.
"Quando a equipe não está ok a chefia tem de ir para o operacional e toda
a vez que isso acontece os líderes perdem a visão global da dinâmica do
serviço", alertou o professor Valdir Ruiz, parceiro da Central de Cursos. Para
ele, relacionamento e comunicação são fundamentais.
Em pleno local de trabalho, encarregados participam de curso ministrado pelo SIEMACO.

Copeiro: profissional de confiança, que
testemunha momentos decisivos

Orgulhosos, turma de copeiros celebra a nova profissão.

Profissional que tem acesso aos locais onde importantes decisões são tomadas, o
copeiro(a) precisa ter técnica, asseio, discrição e atitude. Afinal, apesar de a pausa para
o café ser esperada, é preciso agilidade para não comprometer o trabalho. A Central de
Cursos do SIEMACO oferece treinamento gratuito, com certificação.
“Não conheço bons profissionais que não sejam boas pessoas”, atesta o instrutor Toni
Ketendjian, ressaltando que cada vez mais os auxiliares de limpeza estão cumprindo o
papel de copeiro(a) e que é preciso estar preparado para assumir essa função. Durante
o curso, ele ensina como montar uma mesa, servir, abordar os clientes.

Sindicato lança Cartilha de Segurança
e Saúde do Trabalhador

Com dicas básicas sobre saúde e segurança, o SIEMACO preparou
uma cartilha direcionada aos trabalhadores do segmento do Asseio
e Conservação.
Peça a sua para o assessor sindical responsável pelo seu setor, leia
com atenção, pratique as regras e normas de prevenção e cobre do
seu empregador condições ideais de trabalho.

SIEMACO acompanhou renovação
do contrato entre a empresa Centro
e o Metrô (linha lilás)

A assessora Mazé e o gerente Edvaldo posam para foto para marcar o sucesso no trabalho.

Sempre ao lado dos trabalhadores, fiscalizando a rotina e preservando a
empregabilidade, o SIEMACO acompanhou de perto o processo de licitação
que culminou na renovação do contrato entre a Centro e a Companhia do
Metropolitano de São Paulo (linha Lilás). Com bons motivos para celebrar, o
gerente do contrato, Sr. Edvaldo, fez questão de partilhar a conquista com
o SIEMACO. As diretoras Daniela Sousa, Andrea Ferreira, Maria Silva e a
assessora Maria José (Mazé) juntaram-se e aos trabalhadores durante um
café da manhã, oferecido pela empresa, no dia 16 de outubro, em pleno
local de trabalho.

Dia Mundial do Trabalho Decente
SIEMACO defende essa causa

Em sete de outubro é comemorado o Dia Mundial do Trabalho Decente e o
SIEMACO juntou-se à UGT e realizou ato público em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Os diretores Elmo Nicácio (Lagoa) e Silvana
Souza discursaram aos populares.
Com o slogan “Trabalho Decente pra Gente”, o SIEMACO defende a promoção do trabalhador, o trabalho digno e igualdade de oportunidades.
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SIEMACO reelege conselheiros gestores
em todos os CRSTs da cidade de São Paulo

No Shopping, vestiário mostrava uma
realidade bem diferente das vitrines

Os CRSTs (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador) são locais em que
o trabalhador encontra apoio para o diagnóstico e comprovação de doenças,
acidentes e problemas de saúde decorrentes da atividade produtiva.
Os CRSTs atendem aos pacientes que residem sob sua área de abrangência e
é necessário levar o Cartão SUS, RG, carteira de trabalho e um comprovante de
residência.
Os conselheiros do SIEMACO de cada região e os endereços dos CRSTs na
cidade são:

Depois
Antes

Wagner Antonelli - CRST Itaquera
Rua Barros Cassal, 71
Tel. : (11) 2074-6092

Andrea Ferreira - CRST Santo Amaro
Av. Adolfo Pinheiro, 581
Tel. : (11) 5523-5382

Durante ação sindical no Shopping Jardim Sul, a equipe do SIEMACO encontrou uma
prática inconcebível num centro de comércio de luxo; vestiários sem condições de
uso. A empresa Verzani & Sandrini aceitou a reclamação e reformou as instalações.

SIEMACO realiza 3º Mutirão de PcD
(Pessoa com Deficiência) visando a
inclusão profissional
Douglas P. da Silva - CRST Freguesia do Ó
Av. Itaberaba, 1210
Tel. : (11) 3975-0707

Junia E. Araújo - CRST Mooca
Praça Ciro Pontes
Tel. : (11) 2605-0222

Vanderson V. Baptista - CRST Lapa
Rua Barão de Bananal, 1301
Tel. : (11) 3865-2077

Gabriel C. Amadeu - CRST Sé
Rua Frederico Alvarenga, 259 - 5º andar
Tel. : (11) 3105-5330

Mais de 20 trabalhadores com
deficiência participaram do 3º
Mutirão de PcD para contratação,
realizado no dia 9 de novembro.
O SIEMACO mantém uma parceria
com empresas do segmento do
asseio e conservação para divulgar
oportunidades de vagas, o mutirão
não visa apenas preencher cotas,
mas dar oportunidades para profissionais tão especiais.

CIPAS - quando o trabalhador une-se pela saúde e segurança no trabalho
Empresa: Whiteness
Setor: CEU Vila Curuçá

Empresa: G4S
Setor: CEU Feitiço da Vila

Empresa: Whiteness
Setor: CEU Três Pontes

Empresa: Centro
Setor: Metrô (linha lilás)

Empresa: ISS Servisystem do Brasil
Setor: Hospital Alvorada

Empresa: Verzani & Sandrini
Setor: MWM Internacional

Empresa: Verzani & Sandrini
Setor: Shopping Boa Vista

Empresa: Centro
Setor: Hospital Cachoeirinha
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SIEMACO VESTIU ROSA

Como acontece há três anos, a fachada foi iluminada de rosa e o site colorido na mesma cor,
somando à campanha Outubro Rosa, coordenada pela Secretaria da Mulher do SIEMACO.
Trabalhadoras lotaram o auditório do SIEMACO, fizeram uma pausa no local de trabalho e se reuniram na sala da comunidade.

Trabalhadoras lotaram o Auditório do SIEMACO

Carentes de informações

Elas vieram de todas as regiões de São Paulo, trabalhadoras da Limpeza Urbana, Asseio
e Conservação e Áreas Verdes, e se uniram à equipe sindical para aprender a se proteger
contra o câncer de mama. “O nosso intuito é marcar o outubro rosa e fazer a sociedade
refletir sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama que, infelizmente, ainda mata muitas mulheres”, afirmou a diretora responsável pela Secretaria da
Mulher do SIEMACO, Márcia Adão.

Já as moradoras da Comunidade Moinho foram contempladas pelo mutirão de conscientização, em 22 de outubro. Mães de família e suas filhas ouviram a palestra "Vamos
Falar Sobre Câncer", ministrada pela diretora Andrea Ferreira.
A também diretora, Silvana Souza, deu seu depoimento pessoal, provando que a doença
pode ser controlada e vencida. “A prevenção é mais barata, menos dolorosa e mais
eficaz”, ponderou Márcia Adão.

A fundadora e presidente da ONG Rosa Mulher - Grupo de Apoio e Autoajuda às Mulheres na Luta Contra o Câncer de Mama, Beatriz Helena Dobke Sakan, soube tornar
leve um tema tão difícil, conquistando a confiança da plateia repleta, com quase 150
pessoas. O encontro aconteceu na manhã do dia 23/10, no Auditório do SIEMACO. “Não
há como evitar, mas através do diagnóstico precoce há como curar a doença”, enfatizou.

Reuniram-se no anfiteatro da escola
Numa parceria entre o sindicato, o CEU Casablanca e a empresa Monte Azul, cerca de 50
trabalhadores, mulheres e homens, assistiram à palestra da presidente da Unaccam (União
e Apoio no Combate ao Câncer de Mama), Ermantina Ramos, na manhã de 15 de outubro.

NOVEMBRO AZUL

Uma campanha para alertar sobre a prevenção do câncer de próstata,
o segundo tipo de câncer mais letal entre os homens.
Homem com atitude se cuida. É só um toque para você.

Expediente
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