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Trabalhadores decidem nas urnas
e diretoria é reeleita
Categoria REIVINDICA melhoriaS e confia no trabalho do Siemaco
Confirmamos, através de eleições lícitas e transparentes, que estamos junto a nossa
categoria. Fomos reeleitos através de uma votação alegre e intensa, quando todos os
nossos filiados tiveram a oportunidade de votar e fazer valer o seu direito.

O apoio veio através de cada voto depositado na urna. A reeleição traz o desafio de
somarmos esforços para retribuir à confiança da nossa categoria! Por isso, e porque é a
nossa missão e compromisso, iremos trabalhar duro para atender às necessidades dos
trabalhadores do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes.

Confira a diretoria eleita:
DIRETORIA
Efetivos
presidente: José Moacyr Pereira
vice-presidente: Roberto Santiago
secretária geral: Marcia Adão
tesoureiro: Edson André dos Santos Filho
diretor social: João Carlos Capana
diretor de patrimônio: Nilson Ferreira de Souza
diretor de planejamento: Elmo Nicácio
Suplentes
Sergio Yoshiharu Satomi
Fabio Pereira da Cruz
Daniela Gomes de Souza
Wagner da Silva Antonelli
Silvana Alves de Souza
Maria Aparecida da Silva
Danilo de Jesus

CONSELHO FISCAL
Efetivos
Karine Karen Gonzaga
Andrea Ferreira de Souza
Roberto Bispo dos Santos
Suplentes
Roselena Santana Alves Ferreira
Robson de Souza Gomes
Reimon Nascimento de Matos

Nosso intuito era que os trabalhadores
participassem ativamente do processo
eleitoral e entendessem que o sindicato
é deles e é importante ele cobrar
do sindicato as ações.
Moacyr Pereira
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Palavra do Presidente

Eleições se
conquistam
no dia-a-dia
Ser reeleito presidente do SIEMACO é para mim uma honra
e me coloca em um novo desafio que é manter as conquistas
históricas e avançar nas melhorias que a categoria
tanto necessita.
Não é uma tarefa fácil, pois as necessidades dos trabalhadores
mudam de geração para geração, com novas prioridades.
Por outro lado, a base das ações de um sindicalista continua
a mesma: promover o trabalho decente e a vida decente!
Estou feliz e motivado para continuar à frente de um sindicato
que cresce diariamente. A ação do SIEMACO não é somente
local, pois estamos lutando para melhorar as condições de
trabalho de todos os trabalhadores do asseio e conservação
e limpeza urbana no Brasil e no Mundo.
Juntos, somos mais fortes.
Moacyr Pereira
Presidente do Siemaco
A vontade do trabalhador é expressada
nas urnas
A apuração dos votos aconteceu logo após
o encerramento das eleições, na sexta-feira, dia 17
de julho, varando a madrugada. O resultado,
inquestionável, apontou a vontade dos trabalhadores
pela continuidade do trabalho realizado pela
atual diretoria.
“A expressiva adesão dos associados no processo
eleitoral, muito acima do quórum mínimo exigido pelo
estatuto social do SIEMACO, determinou a legitimidade
da chapa eleita”, declarou o coordenador geral do
pleito, o advogado Jorge Donizetti Fernandes. “Foi uma
eleição tranquila, sem nenhuma ocorrência passível de
algum registro”, finalizou.
Além de votar na sede e subsede, milhares de
associados participaram da eleição votando em seu
próprio local de trabalho, confirmando a confiança nos
componentes que formam a nova diretoria do sindicato.

Voto: Um direito do Trabalhador
os trabalhadores votaram na sede e subsede do SIEMACO e nas bases de atendimento e trabalho.

Em virtude de alguns associados não terem conseguido liberação para se dirigir a sede ou subsede da entidade para votar nas eleições
sindicais, o SIEMACO-SP reconheceu essa dificuldade e decidiu não aplicar a multa prevista no Estatuto Social da entidade aos trabalhadores
que não compareceram.
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Com o voto nas urnas e muitos desejos na cabeça
A reportagem da Tribuna do Asseio acompanhou o processo de eleição do Siemaco-SP. Os eleitores ouvidos garantiram que fizeram questão de votar, inclusive para poderem cobrar
da diretoria eleita. Todos anseiam por melhorias, mas confessaram estarem satisfeitos com a diretoria atual, por isso optaram pela reeleição.
“Eu acredito no trabalho do Siemaco
e espero que o meu voto faça a diferença”.
(Tainá Pereira Franco, copeira, que se associou
graças à recomendação de uma colega. Ela
agradece o estudo de qualidade da filha Ana
Júlia, de quatro anos, matriculada na creche
do sindicato.)

“Eu não tenho o que reclamar, mas sempre
há melhorias a conquistar”.

“Eu quero reeleger a diretoria para
tornar o que já é bom ainda melhor.
Principalmente os nossos salários”.

“O que eu seria sem o sindicato? Nada,
pois graças ao Siemaco conseguimos
muitas conquistas”.

(Roquelina Nunes de Brito, 18 anos na limpeza
urbana. Ela conta que já votou em outras
eleições, mas esse ano fez questão de ir até
na sede para conhecer a sua segunda casa,
o sindicato.)

(Elio Gomes de Castro, após pisar
pela primeira vez no sindicato, depois
de 18 meses de filiado. Afirmou que
pretende voltar ao Siemaco outras
vezes, agora que já sabe o caminho.)

(Joel Tomas nem se lembra á quanto
tempo é coletor e há décadas é sócio do
Siemaco. Para ele, o trabalho é um prazer
e o sindicato um local onde trabalham
amigos com quem ele pode contar.)

“A diretoria do Siemaco tem o meu voto de confiança por tudo o que já foi feito.
Somos uma família e desejo coisas boas para todos nós”.
(Maria Carolina Borges e Sousa, depois de depositar o seu voto de confiança na urna
contou que se filiou há um ano graças à influência dos quase 600 coletores que lidera.)

“Eu gosto de ler as notícias nas
revistas e jornais do sindicato,
dos médicos, dos benefícios... Não
conheço ninguém, mas confio na
diretoria do SIEMACO e quero que
eles continuem, pois não tenho
nada a reclamar”.
(Tereza Basaglia de Aguiar fez
questão de se sindicalizar assim que
conseguiu emprego como auxiliar de
serviços gerais há três anos.)

Nosso compromisso
Somos gratos e honrados com a participação e o voto de cada um dos trabalhadores
e trabalhadoras do asseio e conservação, da limpeza urbana e das áreas verdes.
A diretoria vai se manter cada vez mais próxima da categoria, com visitas de verificação
das condições de trabalho e para encaminhar as exigências dos companheiros
e companheiras. Sempre atenta na busca de mais salários e na defesa dos direitos trabalhistas.

Expediente

A diretoria eleita está preparada e legitimada pelo voto para enfrentar (e vencer) os desafios
desses momentos de crise.
Por isso, juntos, estamos prontos para defender nossos empregos, nossos salários e exigir
respeito à nossa cidadania e dignidade profissional.
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