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E A grAnDIOSA fEStA ChEgOu!
Centenas de trabalhadores 

brilharam no Expo Barra funda

PALAVRA DO PRESIDENTE

Este ano, nossa festa em homenagem aos trabalhadores 
em Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas 
Verdes aconteceu no dia 15 de maio, no domingo, o 
que foi estrategicamente planejado para que você e sua 
família pudessem curtir um dia inteiro de descontração e 
divertimento.

Tivemos shows com grandes atrações da música 
brasileira: Paulinho Gogó, Ludmila, Rio Negro e 
Solimões, Marcos e Belutti. Tivemos Show de Calouros, 
onde escolhemos as vozes mais talentosas da categoria. 
Aliás, aos calouros vencedores, aqui vão os meus sinceros 
“parabéns!”. Foi um contentamento enorme para mim, e 
para toda a diretoria do SIEMACO-SP que acompanhou 
o evento de perto, ver o envolvimento, alegria e a 
descontração com que as pessoas participaram da festa.

Quem não se divertiu ao ver, por exemplo, as crianças 
na Recreação Infantil? E você viu quem foi o sortudo 
premiado com a Moto Suzuki Burgman? 

Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO-SP

Acompanhe, nessa edição, esses e outros detalhes de 
nossa grandiosa Festa.

Trabalhamos diariamente para proporcionar o melhor 
para você. Seja nas ações sindicais nas bases de trabalho, 
na negociação com o patrão e na promoção social da 
família trabalhadora. Juntos, todos trabalhamos durante 
um ano inteiro para ter motivos para comemorar. Motivos 
esses, entre outros, o do orgulho de trabalhar em união 
e de pertencer à nossa classe trabalhadora, que se faz 
extremamente indispensável para nossas cidades.

Espero que você tenha aproveitado a festa.
Ano que vem tem mais!

Boa leitura!
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Ao longo de seus 60 anos de vida, Marco 
Roza, jornalista, escritor, estrategista, 
diretor da Agência Consumidor Popular 
e consultor sindical por mais de 30 
anos, participou de inúmeros Projetos no 
SIEMACO-SP, entre eles o Livro “SIEMACO 
Documento e História”, em 2006, onde em 
sua vasta pesquisa nas atas da entidade 
entrelaçou a história do nosso sindicato e 
os momentos históricos da cidade de São 
Paulo e do Brasil.

O carioca, criado em Minas e 
radicado em São Paulo, deixou 

uma homenagem do SIEMACO São Paulo
a Marco roza, que nos deixou no dia 25 de abril

forte a sua marca de competência
e disciplina profissional. Era, acima 
de tudo, um repórter excepcional e 
destemido, que viveu em uma favela para 
retratar a vida da comunidade, fingiu-
se de mendigo em cadeira de roda no 
Viaduto Santa Efigênia e comprou arma 
dentro de uma delegacia de polícia. 
Tudo para transformar experiências em 
relatos inesquecíveis.

Resumir sua trajetória é inviável, pois 
foram muitos os beneficiados por seus 
sábios conhecimentos.
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No palco, ao lado de Moacyr, autoridades políticas, 
empresários e líderes sindicais da Argentina, Brasil, Chile, 
Nicarágua e Estados Unidos se alternavam no palco com 
os artistas Paulinho Gogó, Ludmila, Rio Negro e Solimões  
e Marcos e Belutti, onde todos fizeram questão de destacar 
a importância do trabalho de uma categoria que presta 
serviços essenciais para a cidade e que precisa ser cada 
vez mais valorizada.

Simão Pedro, o Secretário de Serviços da cidade de São 
Paulo durante os últimos três anos, transmitiu o abraço do 
prefeito, Fernando Haddad: “Sem o trabalho realizado por 
todos vocês não teríamos qualidade de vida”. Endossou 
depois o papel do SIEMACO-SP: “um sindicato que briga 
e luta pelo direito de vocês”.

O Presidente do Selur, Ariovaldo Caodaglio, aproveitou 
para anunciar o lançamento do “Movimento Lixo Cidadão” 

que, além do vídeo no YouTube, inaugurou uma página 
no Facebook. “Os trabalhadores são os protagonistas 
e poderão publicar e compartilhar fotos e ideias, pois o 
“Movimento Lixo Cidadão” é aberto a todos.

Lembrando que o pai foi faxineiro quando chegou ao 
Brasil, como imigrante português, o presidente do SEAC, 
Rui Monteiro, afirmou: “Graças a vocês, a nossa cidade 
fica mais limpa e bonita todos os dias. Eu amo essa 
categoria”. 

“Unidos, os trabalhadores são mais fortes”, repetiram os 
convidados internacionais, líderes sindicais da Argentina 
e Chile, ressaltando o importante trabalho realizado 
pelo SIEMACO-SP, que é um exemplo de sindicalismo de 
qualidade para os colegas do mundo todo.

grande festa do SIEMACO São Paulo leva mais 
de 7.000 trabalhadores ao Expo Barra funda

ACONTECEU

grande festa do SIEMACO São Paulo leva mais 
de 7.000 trabalhadores ao Expo Barra funda
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Em cada trabalhador, o sorriso no rosto e uma história para contar
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Em cada trabalhador, o sorriso no rosto e uma história para contar

A confraternização começou na fila para entrar na 
casa de espetáculo Expo Barra Funda, onde colegas se 

confraternizavam na expectativa de 
uma tarde divertida. Famílias 

inteiras reunidas para 
festejar o Dia do 
Trabalhador em 

Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes 
de São Paulo.

Foi difícil conter a emoção, para muitos trabalhadores 
perto do palco, ao ver pela primeira vez ao vivo o show 
de seus artistas preferidos. Paulinho Gogó, Ludmila, Rio 
Negro e Solimões e Marcos e Belutti  agitaram a plateia 
do Expo Barra Funda durante a festa toda.

Uma festa cheia de atrações para adultos 
e crianças!

Os trabalhadores lotaram o Expo Barra Funda, ao mesmo 
tempo em que podiam saborear churrasco no espeto e 
bebidas, e se divertir com o Show de Calouros. Durante o 
evento, todos concorreram ao sorteio de uma moto Suzuki 
Burgman. Para as crianças, barraca de pipoca, algodão 
doce, personagens animados e muita recreação. 
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SORTEIO DA MOTO SUZUKI BURGMAN:
saiba quem foi o feliz ganhador!

O público se encantou com o talento dos candidatos 
que participaram do Show de Calouros e o júri se 
surpreendeu, confessando que sua tarefa de eleger o 
vencedor não foi nada fácil, pois todos pareciam artistas 
de verdade.

Foram dez candidatos que subiram ao palco, todos 
trabalhadores da categoria, artistas do povo, que foram 
reconhecidos como cantores pelo SIEMACO-SP.

Os candidatos soltam a emoção e 
mostram que sabem cantar de verdade 

Nos bastidores, a trabalhadora Jennifer Dvania tentava 
conter o nervosismo antes de entrar no palco para cantar 
a música “Hoje”. Ao seu lado, mais confiante, Rosemar 
Maria dos Santos confirmava a segurança que mostrou 
no palco ao interpretar a música “Talismã”.

Já o presidente do Sindicato dos Músicos de São 
Paulo,  Adelmo Ribeiro, ressaltou que músicos não são 
apenas os artistas renomados, mas todos aqueles que 
trabalham e ganham pouco para os astros brilharem. 
“Temos muito a fazer garantindo o valor para que todos 
tenham sucesso”, destacando que o Brasil é um celeiro 

de talentos e que o nível dos candidatos superou as 
expectativas.

Sidney Correia, fiscal da Inova, esperava o seu milagre 
particular ao cantar “Faz um Milagre em Mim”. Há dez 
anos, ele espera uma visão se concretizar, pois uma 
pastora, já falecida, viu um disco dourado na vida dele: 
“É o CD que eu quero gravar”, disse.

Williams Gama acordou todo mundo ao interpretar 
“Dormi na Praça”. A voz linda e a performance segura 
garantiram a ele o segundo lugar.

Saiba quem foi o grande campeão

Nilton Carvalho venceu o Show de Calouros e vai gravar 
um CD em estúdio profissional. Entre as canções que 
poderão ser ouvidas por todos, está a gospel “Quero 
Descer”.

Os que não ganharam os prêmios sabem que também 
foram vencedores. Todos querem, no entanto, uma nova 
chance. “O SIEMACO-SP tem de fazer novos concursos”, 
pediram.

Em um momento especial da festa, o SIEMACO-SP 
sorteou, como presente especial aos trabalhadores 
da categoria, uma motocicleta Suzuki Scooter, modelo 

Burgman 125i. O sortudo da vez foi o trabalhador da 
Loga (Garagem Vila Maria), Kleber Anderson Tavares. 
Parabéns, Kleber!

ShOw DE CAlOurOS fOI uM SuCESSO
revelando o talento de muitos cantores 
ShOw DE CAlOurOS fOI uM SuCESSO
revelando o talento de muitos cantores 

ACONTECEU
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pretende repeti-la em projetos futuros: “A ideia, ainda 
em estudo, prevê nos unirmos novamente – empresas, 
prefeitura e sindicato – para pensarmos em estratégias 
de ações para controle das demais doenças provocadas 
pelas pragas urbanas, a partir do controle e destinação 
correta dos resíduos”, finaliza.

É com muito orgulho que o SIEMACO-SP vem divulgar 
que os casos confirmados da Dengue na capital paulista 
foram reduzidos em 81% durante o primeiro trimestre de 
2016 (dados da Secretaria Municipal da Saúde), e uma 
das grandes colaboradoras desse sucesso é a campanha 
“Todos Juntos Contra a Dengue”.

Idealizada pelo Sindicato, em parceria com as empresas 
EcoUrbis, Inova, Loga, Soma, as Secretarias Municipais 
de Saúde e Serviços e a AMLURB (Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana), a campanha recebeu elogios do chefe 
do gabinete, Rogério dos Anjos, que  ressaltou o papel 
fundamental das ações do SIEMACO-SP, empresários 
e principalmente dos profissionais da Limpeza Urbana, 
que divulgaram a informação na maior parte dos pontos 
críticos do foco do mosquito na cidade de São Paulo.                                    
                                                                                             

Experiência deve inspirar nova 
campanha

A experiência com a relização da campanha “Todos 
Juntos Contra a Dengue” foi tão positiva que, João 
Capana, diretor do SIEMACO-SP, adianta que a AMLURB 

Menos Dengue,
mais Saúde. 

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde,
na 12ª semana epidemiológica, a cidade
de São Paulo apresentou uma queda de

cerca de 81% no número de casos confirmados
da Dengue, se comparados ao mesmo período

no ano passado. Entre janeiro e março
deste ano, foram confirmados
6.096 casos. Em 2015, foram

registrados 32.128 casos.                       

Campanha “todos Juntos Contra a Dengue” 
ajuda a reduzir em até 81%

os casos de Dengue em São Paulo
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O papel do SIEMACO-SP na defesa dos 
interesses dos trabalhadores 

A Política sobre Coleta e Regulação de Resíduos Sólidos 
é um tema que envolve diretamente os trabalhadores em 
Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes, 
que o SIEMACO-SP representa. Nossa categoria está 
envolvida com a limpeza do meio ambiente e o descarte 
correto do lixo e resíduos. Saber como essa política está 
sendo conduzida e os rumos que irá tomar no futuro é 
interesse dos trabalhadores e do Sindicato. Outro ponto 
importante é como esse panorama é conduzido pelos 
empresários. 

O SIEMACO-SP, com o seu papel de apoiar o 
trabalhador, participou ativamente das discussões deste 
seminário internacional, expondo as necessidades de 
toda a categoria no sentido de promover condições mais 
dignas de emprego e de sua posição na sociedade.

SIEMACO-SP sediou o evento 

Como anfitrião do seminário internacional da 
FENASCON, realizado em 12 de maio na sede do 
SIEMACO-SP, o presidente do Sindicato, Moacyr Pereira, 
recebeu líderes sindicais da América do Sul e de diversos 
estados brasileiros, que debateram sobre os avanços do 
Brasil e da América do Sul no Gerenciamento e Política 

SIEMACO São Paulo recebe
seminário sobre sustentabilidade 

de Coleta e Regulação de Resíduos Sólidos, Meio 
Ambiente e Saúde. 

Estavam presentes: Ariovaldo Caodaglio, presidente 
do Selur; Ricardo Patah, presidente da UGT - União 
Geral dos Trabalhadores; Jaime Mauricio, presidente da 
Federação Nacional do Chile; Diego Ariel, representando 
o Sindicato dos Obreros de Maestranza; Marvin 
Largaespada, Diretor Geral da UNI Americas e José 
Simões, do SEIU (Service Employess International Union).

Os líderes sindicalistas enfatizaram a importância da 
troca de experiências e o papel fundamental que o 
SIEMACO-SP e a FENASCON têm ocupado ao apoiar 
os sindicalistas e trabalhadores dos países irmãos.

Na plateia, mais de cem sindicalistas filiados à 
FENASCON, vindos de todo o Brasil, aqueceram as 
discussões sobre quatro principais painéis:

Política nacional de resíduos Sólidos e seus 
principais Instrumentos

Simone Paschoal Nogueira, advogada do Setor Ambiental 
do escritório Siqueira Castro Advogados, disse que a 
legislação para Resíduos Sólidos no Brasil existe, mas 
é preciso entendê-la e cumpri-la. Está havendo atrasos 
na sua aplicação também por parte das autoridades.
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SUSTENTABILIDADE

Para que a lei saia do papel, aponta como uma das 
saídas a penalização dos infratores, através da 
responsabilização civil (multas, ações indenizatórias e 
de reparação).

gerenciamento de resíduos Públicos na América 
do Sul

O engenheiro Eleuses Bruder Di Creddo, com experiência 
na gerência do meio ambiente e destinação final da 
Solvi Engenharia Ltda., disse que o gerenciamento de 
resíduos é um desafio enorme no mundo todo, sobretudo 
em decorrência do processo irreversível da urbanização. 
E que, para se chegar a um modelo próximo do ideal, é 
preciso investir em educação ambiental, o que envolve a 
vontade política e a consciência da população. 

Sustentabilidade e Cidadania

O administrador de empresa, Livio Giosa, Consultor 
Estratégico e Sócio Diretor da GLM Assessoria 
Empresarial, explicou que sustentabilidade é uma 
questão de boa cidadania. Precisamos aprender a 

cuidar melhor de nosso planeta, pois o futuro das 
novas gerações depende disso. Municípios sustentáveis, 
consumo racional, economia verde, emissão de 
baixo carbono são alguns dos novos valores a serem 
aprendidos e praticados. 

regulação dos Serviços de Saneamento em São 
Paulo

Fabiane Santiago, Superintendente da SAAE - Cia de 
Saneamento Ambiental de Atibaia, compartilhou a 
experiência que teve na cidade de Atibaia, mostrando 
a importância de se estabelecer um plano municipal 
de água, esgoto e resíduos, com Políticas Públicas de 
Qualidade.

9
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COMPORTAMENTO

Tenho visto e ouvido falar nos últimos tempos que as 
pessoas estão brigando muito em função da política.
Amizades, casamentos e relacionamentos em geral estão 
sendo abalados por conta do que cada um defende.

O diálogo é rapidamente substituído por adjetivos de 
ambos os lados e a seguir o que vemos é distanciamento 
e em alguns casos, ruptura.

O que aconteceu com a nossa capacidade de ouvir o 
contraditório? 
Por que não estamos 
suportando ouvir aquele que 
diverge de nós?
Por que estamos colocando 
as escolhas políticas acima 
do amor e da amizade? O 
que está por traz de tudo 
isso?

Talvez não tenha-
mos as respos-
tas para essas 
perguntas e 
também pode ser 
que sejam várias as 
respostas. 

Estamos carentes, ao mesmo tempo, nos tornamos 
um tanto mimados e sofremos de “desimportância”. 
Esse quadro nos faz ver as coisas de forma 
distorcida.

A carência aliada ao sentimento de “desimportância” 
faz com que uma simples conversa se torne uma 
batalha com um ganhador e um perdedor, sendo 
este último o outro, de preferência.  

Quando alguém não concorda com nosso ponto 
de vista quase que imediatamente já o olhamos 
com um pé atrás, como crianças mimadas que 
não podem ser contrariadas. Daí a pensar que o 

outro nos odeia é um pulo. Não damos a essa pessoa 
o direito de concluir seu raciocínio e não nos damos o 
direito de aprender com essa pessoa. Desperdiçamos 
a oportunidade de rever nossos conceitos e de, se for 
o caso, continuarmos pensando do mesmo jeito ou, de 
mudarmos.

Não existe nada mais rico do que a troca de ideias, 
pensamentos, opiniões e mudar faz parte da vida. 
Precisamos nos libertar da ideia de que ao conversar 
e divergir estamos numa disputa e ganha quem gritar 

mais alto. Ganhamos 
quando ambos 

permitimos o 
ouvir com 
r e s p e i t o , 
q u a n d o 

entendemos 
que divergir não 

é ofender e sim uma 
necessidade e um di-

reito. Direito esse que 
estamos negando ao 
outro e a nós mesmos.

Precisamos cultivar cada 
vez mais o respeito, a 
tolerância, a humildade 

e o amor. Dessa forma, estaremos de 
fato dando ao outro e a nós mesmos a 
verdadeira chance de melhorar o nosso 
mundo. Afinal, nisso concordamos! 

todos queremos um mundo melhor!     
  

DIvErgIr é uma necessidade
e um direito

Madalena Marques Neves - Coaching & Consultoria 
Organizacional - Graduada em Psicologia - 
Universidade  Metodista São Bernardo do Campo, Pós-
graduada em Administração de Empresas – FAAP, MBA 
Gestão de Negócios em Serviços – UNIP, Certificação 
como Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching 
parceira do ICPA (Institute of Coaching Professional 
Association).
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AÇÃO SINDICAL

Os trabalhadores cruzaram os braços 
devido ao não recebimento dos salários 
e benefícios pelos serviços prestados 
desde o mês de fevereiro/2016. 
O Sindicato de imediato enviou 
ofício para a empresa contratada 
Tiger e a contratante Centro Paula 
Souza, solicitando esclarecimentos e providências para
a regularização nos atrasos. Questionadas pelo sindicato, 
a empresa contratada alegou estar com duas faturas
a receber e que, por esse motivo, estaria com os débitos 
pendentes; já a contratante Centro Paula Souza enviou 

Sem salários nem benefícios, funcionários da tIgEr
paralisam as atividades das EtEC´S e fAtEC´S

Mais de sessenta 
t r a b a l h a d o r e s 
do asseio e con-
servação das uni-
dades do SESC 
(Capital e Grande 
São Paulo) estavam 

sem receber o salário nem os benefícios de janeiro, desde 
que foram abandonados pela Higilimp, e resolveram 
recorrer ao SIEMACO-SP.

Após assembleia de 29 de março, o Sindicato conseguiu 
bloquear a fatura que deveria ser paga à Higilimp e sugeriu 
que o valor fosse rateado entre os trabalhadores. Mais de 
180 funcionários foram beneficiados com o pagamento 
de R$ 920,00 que foi depositado em conta pelo SESC. 

SIEMACO-SP minimiza prejuízo dos 
trabalhadores que perderam
os seus postos de trabalho no

SESC, após acordo com os gestores

Inova lança a segunda fase do 
Programa Atitude no SIEMACO-SP

Com a presença do 
presidente Reginaldo 
Bezerra e expoentes 
do segmento da 
Limpeza Urbana, 
a empresa Inova 
escolheu o auditório 

do SIEMACO-SP para lançar a segunda fase do seu projeto 
de segurança: Juntos Podemos Evitar o Acidente. Mais de 
cem gestores, entre gerentes, encarregados, supervisores, 
fiscais, líderes e equipes de segurança do trabalho 
endossaram o compromisso da busca pelo acidente zero.

Parabenizando a Inova pela campanha, o diretor 
responsável pelo Departamento de Saúde e Segurança 
do Trabalho do SIEMACO-SP, João Capana, salientou o 
ineditismo do Programa Atitude. 

documento para o sindicato 
constando o prazo para que a 
empresa contratada se justificasse 
à não prestação dos serviços nas 
unidades e que poderiam gerar 
encerramento nos contratos. No 
ofício do Sindicato, encaminhado 

à contratada e contratante, ficou exposto que caso a situação 
continuasse nesse impasse, os pagamentos dos direitos 
trabalhistas do mês deverão ser condicionados diretamente 
para os trabalhadores por parte do contratante, inclusive 
com posterior denúncia junto aos órgãos de competência. 

Consciente da 
importância de 
alertar cada vez 
mais a população 
sobre a forma e 
os locais corretos 
onde descartar 
o lixo e entulho, 
o SIEMACO-SP 
e a UGT - União 
Geral dos Trabalhadores, em parceria com a Inova e as 
Secretarias Municipais de Saúde e Serviços, apoiaram 
fortemente a realização da 1ª Varreata do Bom Retiro, 
no dia 15 de abril.

A Ecopraça, localizada na Rua General Flores, esquina 
com a Avenida Castelo Branco, vem sendo usada 
viciosamente como um ponto em que a população local 
faz o descarte irregular do lixo e entulho. O que não 
justifica, pois a praça está equipada com modernos 
equipamentos para receber o descarte corretamente. 

Com a presença da vice-prefeita, Nadia Campeão; o 
diretor do SIEMACO-SP, João Capana; representantes 
da Polícia Militar; da Inova e líderes sindicais, a Varreata 
movimentou as equipes da varrição e os agentes 
ambientais, trabalhadores da Limpeza Urbana, que 
promoveram também a ação de que manter a limpeza 
da EcoPraça ajuda na redução dos focos do mosquito 
Aedes aegypti. A população e comerciantes do Bom 
Retiro receberam muito bem a novidade.

Atenção:
Descartar os resíduos corretamente é promover 

a saúde e preservar o meio ambiente.

EcoPraças mais limpas, SIM!
SIEMACO-SP vai às ruas com

a população na
1ª varreata do Bom retiro
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A empresa TEG Serviços de Apoio Cons. e Limpeza 
Ltda foi procurada pelo SIEMACO-SP, que cobrou a 
regularização do Contrato Coletivo de Trabalho por 
não pagar o salário, benefícios e participação nos 
resultados, nem o FGTS dos funcionários que cuidam do 
Asseio e Conservação de 22 escolas da capital paulista. 
O Sindicato apoiou a paralisação das atividades até que 
os direitos dos trabalhadores sejam regularizados. 

O alemão Orhan 
Akman trabalhava 
como dirigente sindical 
no Peru, quando, em 
abril passado, por 
resolução do Ministério 
do Interior da República 
do Peru, foi impedida 
a sua permanência e 
reingresso no país.

Em um movimento organizado pelo SIEMACO-SP, 
FENASCON e UGT - União Geral dos Trabalhadores, 
e com a colaboração da UNI Global Union e do SEIU 
- Service Employees International Union, cerca de 60 
líderes sindicais, entre argentinos, brasileiros e chilenos, 
incluindo comerciários e gráficos, protestaram em frente 

AÇÃO SINDICAL

O SIEMACO-SP está do lado dos trabalhadores em seus 
postos de trabalho, ao mesmo tempo em que negocia 
com a empresa Mopp/Mosca a regularização dos 
pagamentos.

SIEMACO-SP interfere em ação internacional, pedindo ao Peru 
para cancelar a expulsão do sindicalista alemão Orhan Akman

ao Consulado do Peru 
no Brasil contra a 
atitude do ministério 
peruano.

“Organizamos um 
protesto de repúdio 
à expulsão do colega 
sindicalista Orhan 
e pela revogação 
imediata da medida”, 

contou o diretor do SIEMACO-SP, Elmo Nicácio (Lagoa).

A comitiva entregou documentos reivindicando ações que 
revertam a posição do presidente peruano, solicitando o 
retorno imediato do sindicalista alemão ao Peru.

SIEMACO-SP atua em prol da 
Equipe da limpeza da tEg, 

que cruza os braços
até receber o pagamento

dos seus direitos

Equipes da limpeza 
hospitalar Emílio ribas,

geral de São Mateus 
e Mandaqui param 

parcialmente por atraso nos 
salários mais uma vez

Palestra do SIEMACO-SP orienta trabalhadoras
sobre o Câncer de Mama

“Vamos Falar Sobre Câncer” foi o tema da palestra 
ministrada pelo SIEMACO-SP, que reuniu cerca de 30 
trabalhadoras, para explicar informações indispensáveis 
na prevenção do câncer de mama. As participantes 
receberam dicas sobre como fazer o auto-exame 
das mamas, como identificar sinais que indicam a 
necessidade de uma consulta médica e o que envolve 
o diagnóstico precoce do câncer de mama. A assessora 
sindical, Chadya, enfermeira formada, conduziu a 
palestra, finalizando que o câncer tem tratamento e 
cura.
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AÇÃO SINDICAL

Carros maiores, mais seguros e confortáveis foram 
entregues aos trabalhadores da coleta hospitalar, na 
Garagem Jaguaré, da Loga, em 4 de maio. O diretor 
do SIEMACO-SP, Elmo Nicácio (Lagoa), foi conferir de 
perto a qualidade e adequação dos veículos. Cerca 
de oitenta trabalhadores, entre coletores e motoristas, 
foram beneficiados com a aquisição dos novos carros. 

Quatro auxiliares de 
limpeza da empresa 
Top Service pararam as 
atividades desde o dia 
10 de maio por falta 
do pagamento dos 
salários e benefícios 
de abril. SIEMACO-SP 
checou a situação e viu 

que os trabalhadores não têm nem os equipamentos 
individuais de segurança. Sem dinheiro nem proteção, a 
equipe, locada na Escola Estadual Rui de Melo Junqueira, 
orientada pelo Sindicato, decidiu paralisar as atividades 
até a regularização da situação.

Sem receber os salários nem benefícios pelos serviços 
prestados, a equipe da Visa Lean Portaria e Higienização, 
que atende alunos da Fatec Águia de Haia, paralisou 
as atividades por tempo indeterminado, contando com 
a ajuda de assessores do SIEMACO-SP que darão o 
suporte necessário aos grevistas.

Alunos do projeto “Aprenda Música Pintando”, idealizado 
pelo SIEMACO-SP, fizeram homenagem às mães, no dia 
7 de maio, cantando em coral a música “Borboletas”, 
de autoria de Luciana de Melo. Após a apresentação, 

Vítimas da quebra do Contrato Coletivo de Trabalho, 
sem receber o salário nem benefícios de abril, cerca de
81 auxiliares de limpeza da empresa Venturini cruzaram 
os braços no dia 11 de maio. Acompanhando o drama 
dos trabalhadores, que se manifestaram em frente ao 
TRE (Tribunal Regional Eleitoral), assessores do 
SIEMACO-SP dispensaram a equipe, já que eles 
não tinham vale transporte nem alimentação.
O Departamento Jurídico do Sindicato está tomando as 
medidas legais.

Sem salário nem benefícios, 
equipe da limpeza

do trE decreta greve 

Em greve, trabalhadores
da visa lean protestam 

contra o atraso no 
pagamento dos salários

SIEMACO-Cidadão celebra com arte
o Dia das Mães na comunidade Moinhos

Sem EPIs nem salários,
equipe da top Service 
interrompe atividades

os filhos presentearam suas mães (ou pais) com uma 
rosa vermelha. Mães, familiares e vizinhos, moradores 
da Comunidade Moinhos, localizada na vizinhança do 
Sindicato, ficaram muito emocionados.

loga renova frota
da coleta hospitalar
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#SIEMACOjOVEM

SIEMACO Jovem promove 1ª Roda de Conversa a fim de ampliar
a valorização da categoria no trabalho
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Cerca de quarenta jovens trabalhadores, entre auxiliares 
de serviços diversos, bueiristas, coletores e varredores, 
profissionais das empresas EcoUrbis (Garagem Sul) e 
Soma (Alojamento Fazendinha), reuniram-se à equipe 
do Sindicato, na manhã de 28 de abril, durante a “1ª 
Roda de Conversa de Jovens Multiplicadores”, para 
trocar ideias e partilhar experiências de trabalho.

Entre os palestrantes, Carlos Bauer, professor de pós-
graduação da Uninove e Luis Paiva, professor de jovens 
e adultos da região periférica de São Paulo capital e pós- 
graduado da UniNove, abordaram sobre o papel dos 
jovens como agentes afirmativos na economia, cultura 
e política, de forma a diminuir a sua invisibilidade e 
exploração no trabalho.

O evento contou com a presença da Secretária Geral 
do SIEMACO-SP, Marcia Adão, e convidados especiais: 
o secretário da juventude da UGT Nacional e da UGT 
Espírito Santo, respectivamente Gustavo de Paiva Filho 
e Gutemberg Evangelista Guedes, que destacaram o 

SIEMACO Jovem promove 1ª Roda de Conversa a fim de ampliar
a valorização da categoria no trabalho

pioneirismo do SIEMACO-SP em investir na Secretaria 
da Juventude. 

Jovens adoraram o evento e querem 
participar de novo

O objetivo do SIEMACO Jovem é realizar a Roda de 
Conversa a cada dois meses para criar, em futuro 
próximo, um Coletivo da Juventude.

“Queremos conhecer cada um de vocês, seus anseios, 
para juntos pensarmos soluções. Trabalhar ainda melhor 
para vocês é um compromisso do sindicato”, justificou 
Daniela Sousa, que coordena o projeto.

A reação dos participantes dessa 1ª Roda foi bastante 
positiva, o que dá ao Sindicato motivos de sobra para 
realizar novos encontros. A maioria confessa que 
iniciativas assim são de extrema importância para 
valorizar a categoria  e os jovens trabalhadores diante da 
sociedade em geral e nas empresas em que trabalham.
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