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Chegou a hora de somarmos forças por um acordo melhor
A categoria do Asseio e Conservação quer e merece reajuste
acima da inflação, benefícios e estabilidade de emprego
Trabalhadores compareceram à sede do Siemaco, no dia 26 de novembro,
e representando a categoria do Asseio e Conservação aprovaram a pauta de
reivindicações entregue para o sindicato patronal.
“Eu gosto de pensar positivo, mas os problemas políticos atingem diretamente
a economia do país. A responsabilidade é compartilhada entre o sindicato e os
trabalhadores, mas juntos conseguimos bons resultados nos últimos anos", discursou
o presidente do Siemaco, Moacyr Pereira.
Ao lado de toda a diretoria do Siemaco, Moacyr convocou os trabalhadores do
Asseio e Consevação a somarem à luta do sindicato, visando a melhor negociação,
que resultará na Convenção Coletiva 2016-2017. A data-base da categoria é 1º de
janeiro.
Tudo indica que o acordo será difícil, mas o sindicato não abrirá mão de repor as
perdas inflacionárias, mantendo o poder de compra do trabalhador. “Se o acordo não
acontecer, a greve é o caminho”, alertou.
Os trabalhadores fizeram muitas perguntas antes de levantar os braços e dizer sim
à pauta de reivindicações e endossar a decisão e o trabalho do sindicato. “Gostamos
das coisas direito e esperamos um aumento em torno de 10%, disse a encarregada
Marileide Oliveira de Jesus, 50 anos, que estava acompanhada das filhas Beatriz, 20
e Monique, 23, todas funcionárias da empresa Multiforme.

Conheça os principais pontos da pauta de reivindicações:
P reajuste salarial de 15% (10% de reposição da inflação mais 5% de garantia

Pela primeira vez no Siemaco e numa assembleia, Maria Vitória da Silva e Marcela
da Silva, trabalhadoras da empresa Comatic, na limpeza escolar, gostaram do que
viram e disseram: “Concordamos com tudo e queremos participar mais”.

Atenção: a data-base do Asseio e Conservação
é primeiro de janeiro
mexeu com você, mexeu com o SIEMACO
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antecipada dos índices inflacionários);
aumento de 20% nos benefícios (vale e tíquete refeição);
15% de aumento no PPR (Programa de Participação nos Resultados);
Convênio de Saúde (Assistência Médica Familiar);
Auxílio Creche (20% do piso salarial);
fornecimento mínimo de três kits de uniformes por funcionário;
lavagem e higienização dos uniformes;
criação da função de banheirista e aplicação da Súmula 448, com
pagamento de 40% de insalubridade para o profissional que limpa o banheiro
integralmente e 20% para os que incluem o banheiro nos serviços de limpeza.

workshop trabalho decente
Agora é a vez dos jovens promoverem o Trabalho Decente
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SIEMACO EM AçãO

Porteiros comemoram
o recebimento dos
salários e benefícios

SIEMACO realiza assembleia, valida
acordo e direitos são garantidos

Empresa: Dynamykha
Setor: Hospital Geral de São Mateus
Os trabalhadores de portaria, funcionários da Dynamykha que controlam o acesso do
Hospital Geral de São Mateus pediram a intervenção do SIEMACO para resolver um impasse:
a falta do pagamento de salários e benefícios.
Em protesto, as atividades foram suspensas no dia 19 de novembro, e os trabalhos apenas foram
retomados três dias depois.
Ao lado da equipe do Siemaco eles comemoraram o sucesso das negociações, com a quitação
dos débitos.

Se há problema
envolvendo
o trabalhador, SIEMACO
busca a solução
Empresa: Vertical
Setor: Fundação para o Desenvolvimento
da Educação
A falta de pagamento dos salários pela empresa Vertical, que presta serviços na Fundação para
o Desenvolvimento da Educação, levou os trabalhadores a acionarem o sindicato para solução
do problema. De imediato os assessores Élcio, Marcos e Vanderlei atenderam prontamente
ao chamado e após negociação, em 10 de novembro, contratante e contratada resolveram a
situação.
O contato direto gerou mais informações sobre a nossa atuação, inclusive com a filiação ao
sindicato.
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Após perder o seu último contrato de prestação de serviços e demitir
todos os funcionários, a empresa Faísca encerrou as suas atividades.
Para negociar um acordo com 320 de seus empregados, os advogados
pediram ajuda ao sindicato, que convocou a assembleia realizada em 13
de novembro.
"Temos uma notícia ruim, a empresa Faísca fechou as portas, mas o
sindicato chamou vocês aqui para garantirmos os seus direitos", resumiu
o diretor João Capana. Em resposta, um trabalhador gritou: o sindicato
briga por nós!
Explicado os termos do acordo, foram listados os direitos a serem pagos:
saldo do salário, 13o, aviso prévio, férias vencidas e/ou proporcional,
liberação do FGTS e seguro desemprego e a cláusula imposta pelo
SIEMACO determinando pagamento de multa de 50% do valor da
rescisão caso a empresa não cumpra a sua parte. A proposta foi
validada por unanimidade e depois os trabalhadores encaminhados até
o Departamento de Homologação do sindicato. "O papel do sindicato
é orientar e encontrar a melhor forma de ajudar cada um de vocês",
finalizou Capana.

Venceremos a crise, afinal juntos somos mais fortes
Mais um ano se finda e, infelizmente, a época de festas se transformou em momentos de preocupação. O Brasil
enfrenta um período de recessão, o que pode dificultar um pouco um dos momentos mais esperados pelos
trabalhadores do Asseio e Conservação: a época da data-base, quando lutamos pelo reconhecimento da nossa
importância enquanto categoria e buscamos o tão almejado e merecido reajuste salarial!
Entretanto, se analisarmos o nosso passado recente temos muito a comemorar. Ao longo dos anos foram muitas as
vitórias, formalizadas nas nossas Convenções Coletivas, e nunca antes os profissionais da limpeza tiveram tanto
reconhecimento por parte da sociedade.
O Siemaco, nesse momento difícil, busca principalmente a continuidade do emprego.
Por isso, convoco cada um de vocês a participarem conosco das assembleias, das negociações, sendo um
representante do sindicato em suas bases de trabalho. Tenho certeza de que juntos iremos celebrar mais uma vez,
porque a confiança de vocês é a força que nos move.
Aproveite essa época para valorizar cada conquista, os seus empregos, os seus colegas, amigos e familiares.
Contem com o SIEMACO ao longo do ano novo. Sorte, saúde e sucesso para todos!
Boas Festas!
Moacyr Pereira
presidente do SIEMACO

ACONTECE 3

SIEMACO promove Novembro Azul, levando homens
a aderirem à campanha mundial contra o câncer de próstata

Os trabalhadores lotaram o auditório do SIEMACO, na manhã do dia 18 de novembro
para ouvir a palestra proferida pelo médico oncologista Ricardo Caponero. De
maneira firme, ele explicou os riscos do câncer de próstata, é uma corrida contra
o tempo. Não podemos perder a chance do tratamento na fase curável da doença.
Como o câncer de próstata não apresenta sintomas, todos os homens com 50
anos ou mais devem se submeter aos exames de toque e teste de PSD (antígeno
prostático específico), anualmente. Caso haja histórico familiar, recomenda-se o
mesmo procedimento após os 45 anos.
“Na dúvida procure um médico e tenha uma conversa sincera com ele”, aconselhou
o médico, convocando todos a vencerem os preconceitos e “pensarem na vida”.

SIEMACO apresenta Secretaria
da Juventude em debate
sobre trabalho decente

Como a evolução do câncer de próstata é lenta, quanto mais cedo a doença for
diagnostica, maiores são as chances de uma vida longa e saudável. “Não se trata de
gostar do exame, pois ninguém gosta, mas sim tolerar”.
Único homem da família, ao lado da mãe, cinco irmãs, a esposa e uma filha, o auxiliar
de serviços diversos da Soma, Rafael Martins, 31 anos, gostou do que ouviu: "deu
para interagir bem com o palestrante", ressaltou. O xará e colega de profissão, Rafael
Aparecido dos Santos, 34, foi taxativo: aprendi que é preciso vencer os preconceitos
e quebrar os tabus. Finalizando, a diretora Mária Adão complementou: "a prevenção
é mais barata, menos dolorosa e mais eficaz!"

Trabalhadores do administrativo
participam de curso sobre eSocial

Trabalhadores de 37 empresas aceitaram o convite do sindicato e participaram do
curso sobre eSocial, no dia 13 de novembro. Durante quatro horas, o advogado Fabio
João Rodrigues detalhou o tema "eSocial - Versão 2.1, Pontos críticos, Auditoria de
processos e Gestão de pessoas".
Sob o testemunho dos trabalhadores, diretoria e equipe sindical foi lançada, no dia
três de dezembro, a Secretaria da Juventude do SIEMACO. A diretora Daniela Sousa
finalizou o debate sobre Trabalho Decente com recorte em Juventude para lançar a
nova pasta.
Direcionada aos trabalhadores mais jovens, o
desafio, explicou Daniela, será conhecer cada
um dos deles, suas necessidades e apoiá-los no
desenvolvimento pessoal e profissional. Durante
o debate, o desembargador Luis Carlos Malheiros
e a consultora da UGT, Hellen Silvestre Fernandes
defenderam a participação ativa da juventude
- e dos trabalhadores- na construção de uma
sociedade mais justa.

“O eSocial é uma ferramenta que facilitará a vida de todos e garantirá ao trabalhador o
acesso à suas informações na base de dados", salientou o palestrante. A plataforma
será obrigatória a partir de setembro de 2016. A diretora Silvana Souza antecipou
que o SIEMACO está preparando diversas atividades que beneficiarão todos os
funcionários, do administrativo ao operacional.
"O tema foi oportuno e a palestra esclarecedora", disse Bruna Cristina da Silva após
o término da palestra. Para as colegas da Inova, Sandra (Mooca) Melissa e Sara
(Barra Funda) o encontro superou as expectativas. "O sindicato sabe das nossas
necessidades", disseram, garantindo que participarão dos nossos cursos, respeitando
um esquema de revezamento. "Vou participar de todos", garantiu o universitário do
segundo semestre de Gestão Ambiental, João Batista Vieria de Andrade, 56, que
trabalha como porteiro para a empresa Basse.
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Combater a dengue é dever
de todos nós

Trabalhadores da limpeza na Arena
Corinthians elegem cipeiros

Mais parecia uma final de campeonato, tanto a mobilização dos
138 trabalhadores da empresa Tejofran, locados na Arena Corinthians.
O SIEMACO integra o Comitê Civil Contra a Dengue que deu o pontapé inicial na
luta contra o mosquito aedes aegypti, no dia 27 de novembro, em manifestação
na Praça da Sé. Visando promover ações de conscientização para o controle dos
criadouros dos mosquitos e combate à dengue, zika vírus, chikungunya e à ameaça
da microencefalia, a ação foi coordenada pelo vereador Gilberto Natalini (PV).
Lembrem-se: o mosquito se reproduz, especialmente, em água limpa e parada.
Elimine os criadouros e ligue para o Disque-Dengue em caso de suspeita:
156 / 3396-4405.

Aqui no SIEMACO
não é enganação.
É verdadeiro!
Aos 65 anos, o auxiliar de limpeza, José Pedro Ribeiro, esteve no Departamento
Previdenciário para retirar os documentos deixados quando deu entrada no
processo de aposentadoria. Acompanhado pela companheira, Dirma Sônia Lúcia
Rocha, saiu feliz da vida.
"Um colega já tinha se aposentado pelo SIEMACO e me indicou, quando eu decidi
fazer a contagem. Queria uma informação, e hoje já sou aposentado por direito",
contou. O pedido de aposentadoria foi iniciado em 30 de julho e em seis de
agosto já estava tudo certo. "A greve do correiro e do INSS atrasou a entrega
da carta, mas o seu José vai receber os benefícios acumulados de uma só vez",
contou Neusa Baloni, da equipe do previdenciário. "Fui muito bem atendido, aqui
no sindicato não há enrolação, é tudo verdadeiro, testemunhou o casal.
Atenção: venha você também fazer a sua contagem. É gratuito!

A equipe sindical formada pelos assessores Elcio, Marcos e Vanderlei acompanharam
todo o processo eleitoral da CIPA em dois dias de votação, onde os trabalhadores
também aproveitaram para se filiar ao SIEMACO.

Sipatma da GTP aproxima gestores
e funcionários
O SIEMACO representado pelo
técnico de segurança Vanderson,
acompanhou a III Sipatma
(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho e Meio
Ambiente), realizada de 23 a 27 de
novembro na sede do grupo GTP, e
contou com uma agenda que visa
promover a cultura da prevenção.

Lideranças do SIEMACO e UGT
marcham com mulheres negras
As diretoras do SIEMACO, Andrea
Ferreira e Daniela Sousa, ao lado
de representantes da Secretaria
da Mulher da UGT, participaram da
Marcha das Mulheres Negras, na
capital federal, Brasília, na manhã
de quarta-feira, 18 de novembro.
As mulheres defendem o combate
à discriminação de sexo e preconceito
racial, dentre outras bandeiras
de luta.
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