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“Nóis que Tá” sagra-se o grande campeão
da 5a Copa Siemaco Ecourbis
de Futebol Society 2015

Nóis que Tá começou perdendo por dois gols, mas deu a volta por cima e ganhou o campeonato por um gol de vantagem.
Foi um jogaço, que vai ficar na história da Copa Siemaco Ecourbis de Futebol
Society. Os atletas do Nóis que Tá estavam perdendo o jogo e, de virada,
ganharam por 3 a 2. Uma partida de futebol que envolveu as torcidas até
o apito final!
A taça de campeão trouxe um gostinho de quero mais. A equipe vice-campeã,
Só Vitória, pediu revanche e, com o desafio lançado, os 14 times participantes
já aguardam a sexta edição da copa que virou tradição.

Campeão
Nóis que Tá

3x2

Vice-Campeão
Só Vitória

Parabéns aos atletas/times:
• Aliados da Coleta

• Mulekada

• Aliados Leste

• Nóis que Tá

• Aterro São João

• Os Manobras

• Bagaceira

• São Mateus

• Bola Loka A

• Serviços Gerais

• Bola Loka B

• Só Vitória (Comunidade Heliópolis)

• Galo A

• Turma do Noturno.
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Muitos gols nas ruas e na quadra!
Uma partida de futebol tem muitos propósitos. Alivia o estresse do dia-a-dia, permite
a confraternização entre os colegas fora do ambiente de trabalho e mantem a forma física.
E principalmente, realiza o sonho de quase todos os brasileiros: tornar-se um craque da bola,
mesmo que seja durante 40 minutos, o tempo que dura uma partida de futebol society.
Para nós, do Siemaco, patrocinar junto com a empresa a 5a Copa Siemaco Ecourbis de Futebol
Society é uma oportunidade de estreitar ainda mais a nossa parceria. Afinal, os trabalhadores são
a razão das nossas existências enquanto sindicato e prestadora de serviços.
O torneiro, já consagrado e esperado pelos atletas e torcedores, foi organizado com muito carinho
e responsabilidade. O que o torna importante, porém, foi a expressiva participação do time da
Ecourbis, que acredita e apoia o Siemaco em todas as suas ações.
Marcamos muitos gols durante os jogos. Diariamente celebramos muitas vitórias no sindicato,
nas bases de trabalho e nas ruas!
Moacyr Pereira
(presidente do Siemaco)

O companheirismo de todos os dias
“O SIEMACO faz questão de manter uma relação muito próxima com os trabalhadores, por isso não espera que eles
venham ao sindicato, mas vai até os postos de trabalho ouvir a categoria. Através da equipe de assessores sindicais
conhecemos pessoalmente cada trabalhador e, assim, todos viram amigos! E é assim que tem que ser.
O trabalho na Limpeza Urbana é exaustivo e não acaba nunca, por isso fazemos questão de, além de ouvir reivindicações
e cobrar os direitos, proporcionar e conviver durante os momentos de lazer. Ao mesmo tempo fortalecemos os vínculos
entre o sindicato, a empresa e suas equipes, mas promovemos a integração tão necessária.
Num jogo de futebol, equipe de suporte (escritório e manutenção) fica lado a lado dos profissionais que atuam nas ruas.
Os companheiros das comunidades e aterro também têm a oportunidade de trocar experiências fora dos seus postos
de trabalho.
A diretoria do Siemaco também faz questão de ir à base, jogar o mesmo jogo e somar a uma grande torcida. Afinal,
somos o time da Limpeza Urbana!”
Wagner Antonelli, diretor do SIEMACO

“O trabalhador é a causa
do sindicato existir.
Seja nas negociações, nas
celebrações, reivindicando
ou praticando esporte,
a união nos fortalece”.
André dos Santos,
diretor do SIEMACO
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Eles batem um bolão, dentro e fora de campo.
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Futebol: o esporte que aproxima
colegas e sindicato
A Copa Siemaco Ecourbis de Futebol Society já virou tradição e os atletas
(trabalhadores da Limpeza Urbana) a cada ano de disputa estão mais
preparados e competitivos.
O que há cinco anos começou como uma forma de integração, hoje em dia
é um torneiro respeitado, que reuni os colegas de trabalho.

O ano que vem tem mais!
Organizado pelo Siemaco, sob coordenação do diretor Wagner
Antonelli, a 5a Copa Siemaco Ecourbis de Futebol Society contou com a
parceria da Ecourbis. Agradecemos a participação dos trabalhadores,
da equipe de assessores do sindicato e dos diretores André Santos,
Elmo Nicácio (Lagoa), Nilson Ferreira (Kbeça), Sérgio Satomi e o novo
diretor eleito Danilo de Jesus.
“A equipe do Siemaco também agradece o apoio e principalmente
a participação da equipe da Ecourbis, que apoia a copa desde sua
primeira edição, este ano representada pelo Evanilson (Gerente
Operacional), Jonatas (Coordenador Operacional), Ruth e Dielle
do RH. Agora, vamos nos preparar para a 6ª edição!”, finalizou Wagner.
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