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Esta edição de agosto tem um valor especial:
neste mês, o jornal SIEMACO&Você completa 10 anos. 

Por isso, preparamos uma edição comemorativa!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO-SP
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Preparamos uma retrospectiva 2006-2016 de assuntos 
publicados ao longo de 10 anos e que fizeram história. E olha 
que sempre tem muita história para contar! E quero deixar 
claro que nada disso teria sido possível sem você, trabalhador. 
Você faz as histórias do SIEMACO&Você!

Desde 2006 até os dias atuais, nosso jornal tem sido um canal 
de comunicação muito importante para manter os trabalhadores 
da Limpeza Urbana, Asseio e Conservação e Áreas Verdes 
sempre bem informados sobre diversos assuntos que são de 
interesse da categoria. Entre eles, a negociação de salários, de 
benefícios, aposentadoria, empregabilidade, saúde, educação 
e muitos outros temas que também registram a diversão e 
lazer da categoria, como nossos cafés da manhã, festa em 
comemoração ao Dia do Gari e campeonatos de futebol.

Também convido a todos os trabalhadores da Limpeza Urbana 
para que se juntem à equipe do SIEMACO-SP na luta em prol 
da nova negociação coletiva, cujas reuniões com o sindicato 
patronal já começaram, e que é indispensável para mais 
conquistas positivas à nossa categoria.

Boa leitura.
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São Paulo inaugura a 1a Delegacia
da Mulher (DDM) com atendimento

24 horas, nos 7 dias da semana

Um marco na histórica luta contra a violência doméstica 
ocorreu em 22 de agosto: a criação da 1a Delegacia da Mulher 
com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. 
Fruto da reinvidicação de movimentos em defesa da mulher, 
ela é o resultado da luta por combate à violência e punição dos 
agressores.

A violência doméstica é um mal que devasta a vida de milhares 
de mulheres e poder contar com atendimento 24 horas faz 
toda a diferença.

SIEMACO-SP está na linha de frente na 
conscientização da mulher trabalhadora

Representando 110 mil trabalhadores da limpeza na capital 
paulista, onde aproximadamente 70% são mulheres, o 
SIEMACO-SP conta com uma Secretaria da Mulher voltada 
integralmente à causa da trabalhadora. A equipe sindical 
feminina testemunhou o marco da inauguração da 1a DDM 
juntamente com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin 
e outras importantes personalidades do cenário nacional.

Ciente do papel da mulher no mercado de trabalho
e como provedora das famílias, Márcia Adão,  diretora do 
SIEMACO-SP, ressalta que o empoderamento da mulher 
depende de um trabalho de conscientização diário. 

O SIEMACO-SP comemora essa conquista, atua na conscientização
da mulher trabalhadora e apóia a luta para punição da violência 

e agressões sofridas pelas mulheres.

“A violência está afetando inclusive as nossas meninas, que 
cedo começam a ser agredidas pelos namorados. O Sindicato 
também trabalha para deter esse ciclo, apoiando, instruindo, 
capacitando e promovendo as mulheres da categoria”, 
esclareceu Márcia Adão.

O Brasil conta com 368 DDMs. Apenas a capital paulista tem 
9 delegacias especializadas no atendimento às mulheres e 
a experiência da 1a DDM 24 horas servirá de base para a 
criação de novas delegacias 24 horas, adiantou o governador 
Geraldo Alckmin.
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Todos os dias, nossos trabalhadores dão exemplos de dignidade, muita garra e dedicação ao trabalho 
em busca de uma vida melhor. São verdadeiros campeões, atletas da limpeza urbana e muitas de suas 
histórias são tão marcantes que merecem ser divulgadas para conhecimento de todos. 

Especialmente nesta edição comemorativa, estamos republicando algumas dessas histórias fazendo 
uma homenagem para você, trabalhador. Afinal, o jornal SIEMACO&Você está comemorando 10 anos 
porque você faz essa história. 

Recordar é viver!

RETR    SPECTIVA
Histórias marcantes, verdadeiras lições de vida, que merecem ser republicadas

nesta edição comemorativa do Jornal SIEMACO&Você.

10 anos de muita história para contar!

Agosto 2009
ANDANÇAS...
Francivaldo veio a pé do Nordeste em busca de 
um sonho em São Paulo.
Francivaldo Rodrigues, auxiliar de limpeza da empresa Qualix, nascido 
em Teresina, Piauí, largou os estudos na 5a série para trabalhar e ajudar 
no sustento da família com 6 irmãos. Sem oportunidade de emprego na 
sua cidade natal, veio tentar a sorte em São Paulo. Sem dinheiro nem 
mesmo para a passagem de ônibus, demorou 35 dias para chegar à 
Capital Paulista. Viajou a pé, de carona, trabalhou na lavoura, passou 
fome, dormiu ao relento, sofreu o descaso de muitos, mas também 
recebeu a atenção e a ajuda de outros tantos. Diante das dificuldades, 
Francivaldo percebeu que a melhor forma para melhorar de vida era 
voltar a estudar. Recomeçou com um supletivo e, através de bolsa de 
estudos, ingressou na Faculdade de Administração de Empresas.

Abril 2010
Elizabeth, um exemplo de ética!
Trabalhadora encontra cheques

na rua e devolve ao dono.
O Brasil de hoje está precisando de exemplos como o de Elizabeth dos 
Santos Oliveira. Em 2010, a varredora de rua da Construfert encontrou 
um envelope com 13 cheques no valor de R$ 21 mil. Apesar das inúmeras 
dificuldades financeiras, Elizabeth não pensou duas vezes em procurar o 
dono para devolver os cheques. Com a ajuda do filho, ficou uma semana 
na busca do dono, até que, com auxílio da TV Record, ficou sabendo 
de uma pessoa que havia registrado Boletim de Ocorrência com todos 
os dados dos cheques perdidos. Eram os que estavam com Elizabeth 
que, aliviada, foi ao encontro do motoboy que os havia perdido em uma 
delegacia de polícia. Com a devolução do envelope, veio o alívio, pois 
para Elizabeth, além de ser a atitude correta a tomar, aquele gesto serviu 
de exemplo aos filhos e aos netos que vivem com ela. 
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RETR    SPECTIVA
Histórias marcantes, verdadeiras lições de vida, que merecem ser republicadas

nesta edição comemorativa do Jornal SIEMACO&Você.

10 anos de muita história para contar!

Fevereiro 2013
Hélio Vicente da Silva, mais respeito!

Paulistano, nascido na região da Capela do Socorro, em São 
José, e morador do Grajaú, Hélio Vicente da Silva, associado 
do SIEMACO-SP, começou trabalhando na categoria 
recolhendo animais mortos das ruas e depois passou a 
varredor pela empresa SOMA. Sua vida não é fácil. Pai de 
quatro filhas, três delas vivem com a ex-mulher, Hélio, mesmo 
com o uniforme de gari, já foi assaltado e teve de operar o 
nariz para corrigir a violência que sofreu. A violência da cidade 
de São Paulo deixa moradores fechados e desconfiados e 
muitos não valorizam e até faltam com respeito aos garis. 
Hélio mesmo já sofreu algumas ofensas. Apesar disso, o 
trabalhador adora o bairro onde mora, o Grajaú, e se orgulha 
da profissão que tem, pois graças ao seu trabalho, a sujeira 
da rua é recolhida todos os dias, contribuindo para evitar 
enchentes, doenças e manter a cidade limpa. 

Agosto 2015
Revelando os tesouros da cidade.

Ivanildo Cândido Vieira agradece diariamente o trabalho 
digno que permite sustentar sua família: mulher, três 
filhos, três netos, noras e genros. Ele varre a calçada 
em frente à mais antiga biblioteca de São Paulo e a 
segunda mais importante biblioteca pública do país 
diariamente. Mas, Ivanildo apenas frequenta a antiga 
Biblioteca Municipal de São Paulo para usar o banheiro. 
“Falta tempo”, justifica o trabalhador, que leva boa parte 
do seu tempo livre no caminho de ida e volta de casa 
ao trabalho. Depois, confessa que gostaria de poder ler 
mais. Conhecendo o centro da cidade como poucos, 
Ivanildo não se cansa de indicar caminhos a quem, 
perdido, pede informações a ele. Com o sorriso aberto 
de quem tem dificuldade para vencer a timidez, ele para 
de varrer por instantes para atender às solicitações. 
Depois retoma o serviço sem fim.
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RETR    SPECTIVA
O jornal SIEMACO&Você comemora uma década em agosto e traz uma retrospectiva das edições publicadas

10 anos de muita história para contar!

Agosto 2010
Varredor poeta do centro 
de São Paulo.
Laércio da Silva, funcionário da LOGA, 
encontrou na poesia uma forma de 
canalizar a invisibilidade que sua 
categoria de trabalho enfrenta no dia a 
dia. 

Novembro 2013
Dedicação ao trabalho
e crescimento profissional.
De auxiliar de limpeza a supervisor do 
grupo GTP, Ivanildo Lopes da Silva 
Junior diz que seu sucesso se deve 
à transparência nas relações com os 
colegas de trabalho.

Maio 2014
Conservando os 
monumentos da cidade.
Os monumentos de São Paulo passam 
pelas mãos de Antonio Santos, Cícero 
Martins e Marcelo de Oliveira, da 
LOGA. Eles são integrantes de uma 
das equipes responsáveis pelo zelo do 
patrimônio cultural da cidade.

Abril 2009
50 anos do SIEMACO.
Mais de 20 mil trabalhadores foram ao 
Parque Anhembi para comemorar os 
50 anos do Sindicato.

Dezembro 2011
Treinamentos profissionais 
do SIEMACO-SP. 
O Sindicato incentivando o 
crescimento pessoal e profissional.
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RETR    SPECTIVA
O jornal SIEMACO&Você comemora uma década em agosto e traz uma retrospectiva das edições publicadas

10 anos de muita história para contar!

7

Março 2012
Exemplo de superação.
De catadora de material reciclável na 
Cooperativa Granja Julieta a estudante 
de gestão ambiental na USP.

Agosto 2014
Negociação.
SIEMACO-SP na luta pela redução da 
jornada de trabalho sem perda salarial.

Outubro 2009
Trabalhador que encanta.
Compositor e cantor, Serafim Antonio 
dos Santos é o trabalhador da Limpeza 
Urbana, popular no bairro da Liberdade.

Maio 2016
1a Roda de Conversa 
promove a valorização do 
jovem trabalhador.
SIEMACO-SP busca conhecer, 
entender e preparar os jovens 
trabalhadores para o mercado.

2006 
Ano de início da publicação
Levando informação 
relevante ao trabalhador.
SIEMACO-SP cria informativo que traz 
assuntos de interesse do trabalhador.

Fevereiro 2016
Sujeira com os 
trabalhadores, NÃO!
SIEMACO-SP age rapidamente
e garante a manutenção de empregos 
e recolocação de trabalhadores no 
caso da Higilimp.
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Quem tem direito?
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência So-
cial, mais de 28 milhões de segurados têm direito a receber
o adiantamento do 13o. 

Tem direito ao 13o quem, durante o ano, recebeu benefício 
previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxí-
lio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-ma-
ternidade.

Já para quem recebe auxílio-doença e salário-maternidade,
o valor do 13o vai ser proporcional ao período recebido.

Você sabia que:
o pagamento da primeira parcela
do 13o salário para aposentados

e pensionistas volta ao ritmo normal
em 2016 e será paga

a partir de 25 de agosto. 
Fique atento!

FIQUE SABENDO

lICEnÇA-PAtErnIdAdE

Quantos dias eu tenho direito?

Trabalhador em empresa
Programa Empresa Cidadã

20 dias corridos
(Lei 11.770/08, art. 1o, II)

Trabalhador em empresas
públicas ou privadas

5 dias corridos
(ADCT, art. 10, § I)

Servidor público federal
20 dias corridos
(Decreto 8.737/16, art. 2o)

Saiba quais são os Direitos Trabalhistas
assegurados em caso de demissão

Aviso prévio indenizado

Aviso prévio indenizado proporcional

Férias vencidas e um terço de férias

Férias proporcionais e um terço de 
férias proporcionais

13o salário proporcional

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Multa de 40% sobre o saldo do FGTS

Seguro-desemprego
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As Eleições Municipais 2016 estão próximas. O primeiro turno será em 2 de 
outubro e o segundo turno dia 30 de outubro, quando serão eleitos prefeitos, 

vice-prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios brasileiros.

Procure se informar o máximo que puder sobre seu candidato.
O seu voto vai ajudar o Brasil a mudar para melhor. Além de saber votar 

conscientemente, é também importante saber o que muda
com a pequena reforma do processo eleitoral. 

1. Coligações (união de dois ou mais partidos)
Você sabe que toda vez que há uma eleição, partidos se unem 
para formar alianças políticas que trarão benefícios para eles. 
A partir de agora, em todo ano que tiver eleição, as coligações 
devem se formar entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e 
não antes.

2. Fidelidade ao Partido Político
Cada candidato político só poderá mudar de partido durante 
os 30 dias antes do prazo de filiação partidária. E essa 
mudança deve ser obrigatoriamente aprovada pelo partido 
com no mínimo 6 meses de antecedência da data de eleição.

3. Número de candidatos
Cada coligação ou partido terá direito a registrar no máximo 
150% das cadeiras nas Câmaras Municipais, exceto em 
municípios que tenham um número de até 100 mil eleitores.

4. Doações de campanha
A partir de agora, somente pessoas físicas poderão fazer 
doações em campanhas e com limite máximo de até 10% 
dos seus ganhos. O valor também não pode ultrapassar a 
R$ 80 mil.

5. Transparência
Fica obrigatório a todos os candidatos apresentarem, em no 
máximo 72 horas, todos os valores recebidos por doadores 

para serem utilizados nas campanhas. Caso o partido não 
apresente os dados, não será punido, mas o candidato poderá 
ter o registro suspenso.

6. Propaganda eleitoral

O que muda nas Eleições 2016

7. Quantidade mínima de votos
Apenas os candidatos que conseguirem obter o número de 
votos necessários conseguirão ser eleitos. Para um vereador 
ser eleito, por exemplo, precisa receber votos que atinjam 
10% ou mais do seu quociente eleitoral, ou seja, basta 
dividir o número total de votos válidos pelo número de vagas 
disponíveis em cada município.

Autorizada somente a partir de 15 de agosto, reduzindo 
o tempo de 90 dias para 45 dias. Na TV, o tempo da 
propaganda eleitoral caiu de 45 dias para 35 dias.
Só poderão participar de debates os candidatos cujo 
partido tenha mais de 9 representantes na câmara.

Em papel ou adesivo, somente propagandas com tamanho 
máximo de meio metro quadrado.

No dia das eleições, fica totalmente proibida a veiculação 
de jingles (anúncios publicitários com música) em rádios, 
TVs, Facebook, internet em geral.

•

•

•

ElEIÇÕES 2016

9

FIQUE SABENDO
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Cento e cinco jovens trabalhadores aceitaram o convite da diretora do 
SIEMACO-SP, responsável pela Secretaria da Juventude, Daniela Sousa, 
para participar da 2a Roda de Conversa de Jovens Multiplicadores no 
auditório do SIEMACO-SP e discutir o tema: “O que é Política e como se 
faz a participação Política”.

Durante o evento, ouviram as lições transmitidas pela equipe de 
pesquisadores da Universidade Nove de Julho e questionaram a realidade 
política nacional atual.

“O nosso objetivo é despertar o interesse dos jovens trabalhadores para
a participação política na sociedade”, adiantou o presidente do 
SIEMACO-SP, Moacyr Pereira.

O professor Carlos Bauer, falou sobre direitos, participação, justiça e 
afirmou: “A política está presente em tudo, até no futebol”. Na sequência, 
Hélida Larga conceituou “Política” e Vanessa Amorim Dantas contou um 
pouco sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Estudos História e Teoria, 
Sociedade e Educação da Uninove. 

Finalizando, Márcia Adão, diretora do SIEMACO-SP e responsável pela 
Secretaria da Mulher, falou sobre preconceito. Depois, o diretor Elmo 
Nicácio (Lagoa) agradeceu a presença de todos e convocou o grupo a 
frequentar o Sindicato e participar das inúmeras atividades oferecidas.

Na plateia, estavam muitos jovens bastante interessados em saber mais 
sobre Política, o que é de fundamental importância para um futuro melhor de 
nosso país. Entre os presentes, estavam trabalhadores da EcoUrbis, Caio 
Marques, 23, e Aldivanne da Costa Santos, 25; Deusiane Lopes, 18 anos, 
auxiliar administrativo da Mike Service; e um grupo de 11 trabalhadores da 
SOMA (Sul), entre eles: Iran Nascimento da Silva, Fernando Cristiano da 
Silva, Eduardo Amaury Alves da Silva e Jamilson Mota Silva.

2a Roda de Conversa promovida pelo 
SIEMACO-SP atrai mais de 100 jovens 

trabalhadores para discutir Política

ACONTECEU
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Cerca de quarenta funcionárias da empresa Exata assistiram 
à palestra “Vamos Falar Sobre Câncer?”, realizada em 2 de 
agosto no Sindicato dos Comerciários de São Paulo e minis-
trada pela diretora do SIEMACO-SP, Andrea Ferreira.

A palestra ensinou como realizar o autoexame das mamas, 
explicou sobre os principais riscos e orientou como comba-
ter o câncer de mama. Também convocou as trabalhadoras a 
orientarem seus companheiros, ressaltando que um homem a 
cada cem mulheres também é vitimado por câncer de mama.

Ação do SIEMACO-SP e Sindicato dos 
Comerciários leva informações sobre
o câncer de mama aos trabalhadores

AÇÃO SINDICAL

SIEMACO-SP, através da Secretaria da Mulher
e de sua equipe sindical, na luta pelo combate

ao câncer de mama
Buscando alertar a importância do diagnóstico precoce e tra-
tamento do câncer de mama, o SIEMACO-SP promove ações 
onde o trabalhador está.

Doença que atinge homens e mulheres, o câncer de mama 
não pode ser prevenido, porém se identificado precocemente 
tem controle e cura, e o SIEMACO-SP busca levar informa-
ções sobre essa doença ao maior número de trabalhadores.

É importante esclarecer dúvidas, desmistificar o tema e ex-
plicar que todos devem buscar conhecer o próprio corpo e se 
houver suspeita, procurar o médico para que sejam realizados 
exames para um diagnóstico preciso.

Tratando do assunto de maneira simples e interativa, muitas 
questões são esclarecidas, atesta a diretora Andrea Ferreira, 
da Secretaria da Mulher do SIEMACO-SP.
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AÇÃO SINDICAL

O SIEMACO-SP estimula os campeonatos de futebol, pois 
através deles, além da prática esportiva, é desenvolvida a dis-
ciplina e uma maior interação entre os colegas. 

Alguns campeonatos já têm seus times campeões definidos  
e, Moacyr Pereira, acompanhado por diretoria e assessores, 

O SIEMACO-SP apóia a prática esportiva.
Vários campeonatos de futebol

são disputados pelos trabalhadores

fez questão de participar de algumas das solenidades de en-
trega dos troféus.

O esporte é um grande aliado do trabalhador. Faz bem à saú-
de e é lazer garantido para os profissionais da Limpeza Urba-
na e Asseio e Conservação.

Encontro da equipe campeã, Garagem Mooca e da vice-campeã, Garagem Aricanduva ADM da 4a Copa SIEMACO SOMA

A equipe campeã, Abelhudos e a vice-campeã Nóis que tá, da 6a Copa SIEMACO EcoUrbis
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AÇÃO SINDICAL

SIEMACO-SP defende as 
necessidades dos trabalhadores da 

limpeza urbana, asseio e conservação 
na criação de nova norma técnica

A Secretaria Municipal 
de Saúde publicou a pro-
posta de criar uma norma 
técnica para condições de 
trabalho nas posturas sen-
tado e em pé para todos 
os ramos de atividades e 
receberá sugestões até 30 
dias a contar a partir de 05 
de agosto.

Cuidando sempre da saú-
de dos trabalhadores das 
categorias que defende (Asseio e Conservação, Limpeza 
Urbana e Áreas Verdes), que realizam a maioria das ativi-
dades em pé, que podem sofrer sérios problemas, como: le-
sões na coluna, joelhos ou região lombar, além de tromboses,
o SIEMACO-SP enviará sugestões à Secretaria Municipal.

A equipe da saúde e segurança do SIEMACO-SP identificou que cerca de 40% dos acidentes 
de trabalho, nas atividades dos coletores e varredores, auxiliares de limpeza e manutenção, 
causam danos principalmente aos dedos e às mãos, devido ao uso incorreto de ferramentas 
e acessórios na execução dos serviços e também acidentes com materiais descartados in-
corretamente, que geram cortes e perfurações.

A equipe do SIEMACO-SP faz um alerta aos trabalhadores e pede que exijam de seus em-
pregadores treinamento adequado para o manuseio correto dos equipamentos que irão uti-
lizar. A capacitação deve incluir informações técnicas para o exercício da função, os riscos 
associados e os procedimentos em casos de acidentes.

Em prol da saúde e segurança, SIEMACO-SP orienta 
trabalhadores da limpeza urbana, asseio e conservação

a exigir materiais de proteção

Mais de 60% entre os 500 trabalhadores, prestadores de ser-
viços de limpeza do complexo Hospital das Clínicas e funcio-
nários da empresa Centro, elegeram cinco titulares e quatro 
suplentes como seus representantes no dia 26 de julho. O 
Sindicato esteve presente, representado pelo Técnico de se-
gurança do Trabalho, Vanderson.

SIEMACO-SP presente na CIPA do 
Hospital das Clínicas

De olho na eleição da CIPA: 
SIEMACO-SP garante oportunidade 

de voto para equipes hospitalares que 
trabalham em escala 12x36 horas 

Cerca de 80% dos funcionários da empresa Guima Conse-
co se mobilizaram em 27 e 28 de julho para votar nos seus 
representantes da CIPA, que aconteceu nos hospitais Planal-
to e Tide Setúbal. A equipe do SIEMACO-SP fez questão de 
acompanhar todo o processo eleitoral.

Primeira oportunidade de emprego para 
jovens aprendizes no SIEMACO-SP

Pela primeira vez, o SIEMACO-SP realiza uma ação promo-
vendo a empregabilidade do jovem trabalhador. 

Mais de 50 jovens, na faixa etária entre 18 anos e 21 anos, 
interessados em conseguir o primeiro emprego, foram recebi-
dos pela Central de Vagas do SIEMACO-SP.  Na seleção, os 
candidatos foram analisados pelo perfil, já que não possuíam 
experiência profissional. A escolaridade é um fator essencial 
para escolha dos jovens trabalhadores. Eles precisam estar 
cursando ou terem completado o Ensino Médio. 
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É preciso entender para participar
da negociação coletiva

Neste encontro, os trabalhadores tiveram a oportu-
nidade de debater assuntos para serem incluídos 
na pauta de negociações. Entre eles:

Licença Falecimento
Os trabalhadores pedem aumento do período de licença 
quando um óbito ocorre na família em caso de parentesco 
direto (pais e filhos). “A maioria dos nossos trabalhadores tem 
familiares no nordeste e os dois dias previstos em Lei não 
atendem às necessidades. Muitos acabam perdendo dias de 
trabalho e salário”, explicou o diretor Elmo Nicácio (Lagoa).

Vale-Transporte
Aos 66 anos, a varredora Maria Pelagio dos Reis Davi era a 
única mulher do grupo. Ela contou que utiliza oito conduções 
diariamente para ir e voltar do trabalho e estava preocupada 
com a mudança do vale-transporte atual para o bilhete mensal. 

Educação Continuada
Adirton Mendes dos Santos, da Loga, pediu para o 
SIEMACO-SP instalar uma sala de aula de educação conti-
nuada na garagem Vila Maria. O Sindicato está negociando 
com a empresa e tudo indica que o pedido do trabalhador será 
atendido em breve.

Nova Colônia de Férias
Moacyr aproveitou a reunião para contar a boa nova para 
todos: uma nova Colônia de Férias, localizada na cidade de 
Praia Grande, no litoral paulista. A Colônia “Pé na Areia”, de 
Bertioga, está em reforma. “Em breve vocês poderão aprovei-
tar o novo espaço de lazer do Sindicato”, adiantou.

O presidente do SIEMACO-SP, Moacyr Pereira, recebeu os trabalhadores
das empresas EcoUrbis, Inova, Loga e SOMA com o objetivo de orientá-los

e prepará-los para a negociação coletiva 2016.

Juntos, SIEMACO-SP e trabalhadores da limpeza urbana se reúnem em 
assembleias para definir a Pauta de Reivindicações junto ao SELUR

As assembleias com os trabalhadores aconteceram entre 
os dias 27 e 29 de julho. A equipe de diretores e assessores 
sindicais do SIEMACO-SP estiveram em todas as unidades 
da Loga, EcoUrbis, Inove e SOMA, visitando os 40 setores, 
convocando os trabalhadores a construírem a pauta de reinvi-
dicações da campanha salarial 2016/2017.

Mais de 4000 trabalhadores participaram e as conversas com 
o sindicato patronal já começaram.
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SIEMACO-SP realiza o
“DIA DA INTEGRAÇÃO” para trabalhadores 

do Asseio e Conservação

Os dias 20 e 27 de agosto foram duas tardes de sábado muito 
agradáveis que o SIEMACO-SP preparou para os funcioná-
rios da empresa Verzani & Sandrini, que prestam serviços no 
Itaú BBA e Itaú FLC.

Chamado como o “DIA DA INTEGRAÇÃO”, como diz o próprio 
nome, o evento é uma oportunidade para integrar as equipes 
da Verzani & Sandrini que atuam no Itaú e também apresentar 
o trabalho desenvolvido pelo SIEMACO-SP, como os benefí-
cios oferecidos aos associados e seus dependentes.

Houve apresentação de Peça Teatral, criada e estrelada pelos 
trabalhadores do setor da limpeza; Palestras sobre a Impor-
tância da Qualificação do Trabalhador da Limpeza, Assédio 
Moral e Como se filiar ao Sindicato, além do sorteio de brin-
des.

ACONTECEU
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