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PARQUES DE SÃO PAULO
ESTÃO ABANDONADOS
PREFEITURA NÃO RENOVOU OS
CONTRATOS E TRABALHADORES
SOFREM AS CONSEQUÊNCIAS
Apesar de o Brasil ter mostrado ao mundo a sua preocupação com a sustentabilidade e
valorizado a fauna e a flora nacional, durante os jogos olímpicos, realizados em agosto, o
que se vê na principal cidade do país, São Paulo, é o descaso com a natureza. Os parques
da cidade estão abandonados, desde que os contratos de prestação de serviços se
encerraram e a prefeitura municipal não tomou providências. Sem uma posição oficial, as
empresas demitiram 70% dos profissionais e aqueles que ficaram estão sobrecarregados.
OS TRABALHADORES DAS ÁREAS VERDES NÃO
VÃO SUCUMBIR DE FOME NEM DEIXAR AS
PLANTAS MORREREM. VAMOS NOS MOBILIZAR
E EXIGIR O DIREITO AO TRABALHO E À VIDA!

Sindicato exige
providências
Representando a categoria dos profissionais das Áreas
Verdes, o SIEMACO, depois de cobrar uma posição quanto
à renovação ou nova licitação, protocolou ofício (0153/2-16)
à Secretaria do Verde e Meio Ambiente (DEÀV-5), no dia 29
de agosto.
“Diante da grave situação, se faz urgente uma solução de
imediato”, enfatiza no documento o diretor do SIEMACO
responsável pelo segmento, João Capana. Segundo ele, em
momentos de crise como o que o país enfrenta é inadmissível
promover o desemprego em massa e ao mesmo tempo
abandonar o nosso patrimônio natural.
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Ambiente adequado de trabalho é
garantia de bem-estar profissional
Cinquenta profissionais que atuam na subprefeitura da
Sé não dispunham de armários para guardar os seus
pertences. Mais grave ainda, não tinham vestiários para
trocar de roupas e tomar banho após a jornada de trabalho.
Submetiam-se à improvisação, arriscando a própria saúde
e segurança.

Antes

Ciente de todos os direitos dos trabalhadores do segmento
das Áreas Verdes, o SIEMACO exigiu e a empresa Tonanni
negociou com o gestor do contrato. As instalações
foram reformadas e readequadas. O assessor sindical
responsável, Rogério, acompanhou de perto todas as
fases do trabalho.
Depois

GRAÇAS À AÇÃO PONTUAL, AGORA AUXILIARES DE JARDINAGEM E LIMPEZA, CONTROLADORES DE ACESSO E JARDINEIROS TRABALHAM SATISFEITOS.

Amigo mais do que fiel
JOÃO É UM EXEMPLO DE
PROFISSIONAL QUE CUIDA DE
TODAS AS FORMAS DE VIDA.
PARABÉNS, JOÃO, AFINAL
AMIZADE NÃO SE COMPRA!

Imaginem o que é trabalhar diariamente numa das maiores
áreas verdes da capital paulista: o Parque do Carmo! Funcionário
da empresa Era Técnica, João, mais do que um prestador de
serviços, tornou-se zelador do local.
Sempre atento às necessidades da natureza, ele cuida com zelo
das plantas e conhece como ninguém as árvores e os hábitos
dos frequentadores. Inclusive o abandono de animais.
Foi assim que ele conheceu Pipoca: um vira-latas que se tornou
companheiro. Dia desses, Pipoca foi atacado por outro cachorro
da raça pitbull, muito mais forte do que ele. Foi encontrado
agonizante. O estado era crítico: barriga aberta com órgãos
internos expostos.
João não pensou duas vezes e levou Pipoca ao veterinário.
Arcou com as despesas e zelou pelo amigo durante dois dias,
enquanto durou a internação e depois cuidou da recuperação.
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