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unidos, trabalhadores e sindicato,
pela força de nossos direitos!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO-SP

No mês de outubro celebramos o Dia das Crianças; lutamos 
contra o câncer de mama com a Campanha Outubro Rosa; 
elegemos os novos políticos que nos representarão na 
Prefeitura de São Paulo; enfim, estamos sempre engajados 
na luta por uma vida melhor. Diariamente vivemos um misto 
de emoções, pois problemas e soluções se sucedem e nos 
empurram para a frente. 

É dentro desse espírito que o SIEMACO-SP encara os 
desafios como oportunidades. Tem uma frase, que gosto 
muito, e acho que define o Sindicato e sua união lado a lado 
dos trabalhadores: “Juntos, somos mais fortes!”.

Como dirigente sindical, acredito fortemente nestas palavras. 
Afinal, o papel do Sindicato é representar a categoria do 
Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes, numa 
relação onde todos, unidos, conquistamos direitos essenciais 
e, a cada dia, benefícios adicionais.

Nosso ideal de justiça passa pelo reconhecimento da 
importância do trabalho realizado. Não queremos mais a 
transparência, mas ocupar o lugar que nos é de direito na 
sociedade. Queremos que todos vocês sejam cidadãos 
respeitados e que suas famílias tenham a segurança e o 
conforto merecidos.

O Sindicato, porém, não faz nada sozinho. O trabalhador tem 
de caminhar ao nosso lado. Cada um dos nossos sócios valida 
e aumenta a nossa representatividade. Por isso, ter vocês 
como sócios do SIEMACO-SP é uma honra para nós e uma 
oportunidade para o trabalhador da categoria.

Boa leitura!
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15 de novembro é dia da
Proclamação da república brasileira!

Uma boa data para recordar a história e visitar
o “Monumento ao Trabalhador” na Praça Marechal Deodoro.

CURIOSIDADE

A Proclamação da República, que aconteceu em 15 de 
novembro de 1889, é um dos feriados históricos mais 
importantes para o Brasil, pois foi quando o Marechal Deodoro 
da Fonseca derrubou a monarquia e instaurou o novo regime 
de governo: a República Federativa e Presidencialista 
Brasileira. 

Embora o feito político da Proclamação da República tenha 
ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil 
naquela época, o ideal republicano estava presente em toda 
a nação. 

A cidade de São Paulo, por ser uma potência econômica 
no país desde àquela época e ter importante participação 
na história do Brasil, tem hoje muitos lugares históricos que 
homenageiam a Proclamação da República e Marechal 
Deodoro, como:

A Homenagem do SIEMACO-SP ao 
trabalhador na Praça Marechal Deodoro
Em uma ação sindical que teve como objetivo homenagear 
os trabalhadores do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana 
e Áreas Verdes por conta do aniversário de 50 anos do 
SIEMACO-SP, o Sindicato encomendou, do escultor Murilo de 
Sá Toledo, quatro estátuas esculpidas em bronze: um Gari, 
um Jardineiro, uma Copeira e uma Faxineira, como forma de 
representar todos os integrantes da categoria.
 
Por ser a Praça Marechal Deodoro um marco importante na 
história do Brasil, e ficar próxima à sede do SIEMACO-SP, foi 
escolhida, com autorização da Prefeitura de São Paulo, para 
receber as estátuas, nomeadas “Monumento ao Trabalhador”.

Desde então, a Praça Marechal Deodoro foi reformada e 
revitalizada, passando a ser um local agradável e de lazer a 
todos os cidadãos da Capital Paulista. 

Para o SIEMACO-SP, a Praça Marechal Deodoro, bem como 
o “Monumento ao Trabalhador”, é motivo de orgulho e de 
alegria. E não há data melhor que o 15 de novembro, dia de 
luta e de importante conquista para todo o Brasil, para sugerir 
uma visita à Praça.

a rua 15 de Novembro, onde hoje funciona a sede da 
Bolsa de Valores;

a Praça da república, onde acontece a atual e popular 
feira de artesanato aos domingos;

e a Praça marechal Deodoro, localizada no bairro 
Santa Cecília, no Centro da Capital.
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sIEmacO-sP abre OutubrO
com orgulho de ser rOsa

O SIEMACO-SP está constantemente empenhado na luta contra o câncer de mama em prol da saúde 
de suas trabalhadoras, desenvolvendo ações quase que diariamente nos postos de trabalho das 

categorias que representa. Com encontros realizados por equipes sindicais treinadas, as trabalhadoras 
recebem a oportunidade de ouvir palestras ministradas pela diretora do Sindicato, Andrea Ferreira 

de Souza, recebendo explicações práticas sobre como fazer o autoexame das mamas. Muitas, 
dependendo do caso, são encaminhadas a fazer exames e diagnóstico especializado.

Conscientizar especialmente mulheres, a partir dos 40 anos 
de idade, sobre a importância da prevenção do câncer de 
mama pelo diagnóstico precoce é o principal motivo pelo 
qual o SIEMACO-SP se uniu em parceria voluntária com a 
UNACCAM - União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. 
As duas instituições, unidas, tornam-se indispensáveis 
multiplicadoras de informações em saúde mamária entre 
centenas de trabalhadoras da categoria do Asseio e 
Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes.

Em ações realizadas pela Secretaria da Mulher do 
SIEMACO-SP, a diretora Andrea Ferreira de Souza, visita 
centenas de postos de trabalho espalhados pela capital 
paulista para ministrar palestras com o tema “Vamos falar 
sobre Câncer?”.

Durante as palestras, as trabalhadoras recebem explicações 
sobre como fazer o autoexame das mamas e a importância 
de fazer exames como ultrassonografia e mamografia, que 
permitem o diagnóstico precoce da doença. 

No mês de Outubro, em que o mundo todo adere à Campanha 
Outubro Rosa, Andrea Ferreira tem se multiplicado para 
atender aos diversos chamados para as palestras. A diretora, 
que visita os postos de trabalho quase que diariamente, 
afirma que Outubro é o mês em que o SIEMACO-SP reforça 
a mensagem sobre o diagnóstico precoce do câncer de 
mama mas que, na verdade, essa é uma ação na qual está 
empenhada desde o início do ano: “Nossa luta contra o câncer 
de mama é diária e vamos continuar a corrente de difusão de 
informações muito além do Outubro Rosa”, conclui.

Andrea Ferreira, que tem o apoio dos diretores Fábio Cruz, 
Roberto Bispo dos Santos e Maria Adão também responsáveis 
pelo setor na divulgação da informação, consegue entreter 
suas plateias de forma bastante produtiva. As trabalhadoras 
elogiam o trabalho da diretora que, oficialmente habilitada 
pela UNACCAM, sabe explicar o assunto de forma simples e 
quebrar barreiras, aproximando colegas e tornando o assunto 
“câncer” mais leve.  

“Precisamos conhecer nosso corpo, realizar o autoexame 
e sempre que identificarmos algo estranho ou diferente, 
buscar o diagnóstico médico”, alerta Andrea, convocando 
as trabalhadoras a também orientarem seus companheiros, 
ressaltando que um homem a cada cem mulheres também 
pode ser vítima de câncer de mama.

Sede e Subsede 
do SIEMACO-SP 

iluminadas de Rosa 
durante o mês de 
outubro, em prol 
da campanha de 
prevenção contra

o câncer de mama.

Corrida e caminhada de rua contra o câncer de mama abrem 
a Campanha Outubro Rosa do SIEMACO-SP, em 25 de 
setembro, reuniu cerca de 80 participantes, entre sindicalistas, 
trabalhadoras e alunas da Central de Cursos.

Andrea Ferreira, habilitada pela UNACCAM
a dar palestras sobre o câncer de mama
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Mais de 1.000 trabalhadoras assistiram as palestras do SIEMACO-SP sobre câncer de mama

SOMA / Itaim 

Mais de 40 mães da Equipe do Jardim Lídia, que deixam suas 
crianças na creche do SIEMACO-SP (Centro de Convivência 
Infantil Aida Bastos), saem direto do trabalho para, unidas aos 
professores, conversarem sobre câncer de mama. As crianças que 
frequentam a creche prepararam cartazes endossando-os com as 
mãozinhas sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. 

SOMA Itaim 

Cor Line / CEU Canto do Amanhecer

Verzani & Sandrini / Edifício Bristol 

Centro / Metrô Linha Lilás Vikings / Rochavera 

Comunidade do Moinho 

SOMA / São Miguel 
e Ermelino Matarazzo 

Verzani & Sandrini / Shopping SP Market

SIEMACO-SP / Encontro de Cipeiros 

Brasanitas / Shop Vila Olímpia  

SOMA / Garagem Aricanduva

SOMA / Jardim Lídia 

SOMA / Cachoeira do Campo

Creche do SIEMACO

Califórnia / CEU Parelheiros

Comerciários

Brasanitas / Net 

Centro / Metrô Linha Verde 

SIEMACO ABC Trabalhadores

SOMA / Lapa e Pinheiros

Cor Line / CEU Guarapiranga 
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O SIEMACO-SP, representado pela Secretaria da Mulher, 
está constantemente engajado em campanhas e ações que 
mostram aos trabalhadores a importância da valorização da 
cultura da Não-Violência. Um bom exemplo são as ações sin-
dicais que realiza em prol do combate da violência contra as 
mulheres, o assédio moral e sexual e a desigualdade entre 
homens e mulheres.

A violência contra as mulheres segue vitimando muitas bra-
sileiras. Milhares delas estão em situação de violência diária; 
sendo que para mais de 30%, a agressão é semanal. A dig-
nidade de uma mulher deve ser respeitada sempre, indepen-
dente de classe social, educação e ambiente em que vive.

No movimento sindical, o espaço para a mulher está cres-
cendo e o SIEMACO-SP está sempre pronto para ajudar, 
promovendo ações participativas, como palestras, seminários 
e publicações como a nova cartilha “Diga NÃO à Violência 
Doméstica”, que foi feita para orientar mulheres, famílias,
homens e a sociedade.

sIEMaCO-sP reforça a luta
no combate à violência doméstica

2 dE OutubrO

É comemorado o dia Internacional 
da Não-Violência, criado pela ONu - 

Organização das Nações unidas,
em homenagem a mahatma Gandhi. Nascido 
neste dia, em 1869, na Índia, Gandhi foi um
dos maiores líderes pacifistas da história, 
levando multidões a conhecer e a praticar

o significado da Não-Violência.

O Dia Internacional da Não-Violência é uma 
forma de relembrar à sociedade a importância 

de valorizar princípios, como o respeito,
a tolerância, o diálogo e a solidariedade.
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DIREITOS

Sindicato filiado à UGT - União Geral dos Trabalhadores, o 
SIEMACO-SP apoia a ação nacional que se manifesta de for-
ma contrária às reformas que penalizam a classe trabalhado-
ra em tramitação no Congresso Nacional. Principalmente a 
reforma trabalhista e previdenciária.

Resumidamente, defendemos a jornada de trabalho de 40 
horas semanais e somos veementemente contrários às pro-
postas de ampliação do tempo de idade ou contribuição para 
aposentadoria. Mudanças que penalizam principalmente, a 
camada mais pobre da população brasileira.

“Exigimos do Estado o combate efetivo ao desperdício e à 
corrupção, além de transparência na gestão, permitindo a 
fiscalização dos recursos públicos”, diz a nota assinada pelo 
presidente da UGT, Ricardo Patah. O documento defende a 
cidadania, o desenvolvimento, a saúde, a educação e a segu-
rança públicas para os cidadãos brasileiros.
 
O presidente do SIEMACO-SP, Moacyr Pereira, consi-
dera inadmissível alterar as conquistas históricas dos
trabalhadores. “É preciso modernizar a máquina do governo, 
mas sem afetar negativamente a base da pirâmide”, afirmou.

É preciso atenção:

A reforma trabalhista exclui os direitos adquiridos. UGT 
e SIEMACO-SP defendem a modernização das relações 
trabalhistas, não o retrocesso;

Não podemos admitir o aumento da idade ou tempo de 
contribuição que torna a aposentadoria ainda mais difícil 
para os mais pobres e mulheres. Queremos a criação de 
um Conselho Nacional de Seguridade Social;

Queremos um Estado que trabalhe por todo, não apenas 
para os ricos.

sIEmacO-sP
e uGt

na luta contra
a retirada dos 
direitos dos 

trabalhadores 
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Quem se recorda da festa em homenagem aos trabalhadores 
da categoria do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e 
Áreas Verdes, realizada este ano pelo SIEMACO-SP em 15 
de maio, deve se lembrar das diversas atrações do evento, 
entre elas, o Show de Calouros "A Voz da Vez", que teve como 
grande vencedor Wilton Carvalho de Souza.

Filiado ao Sindicato há muitos anos, pastor da Comunidade 
Cristã Unção e Graça, de Parelheiros desde estudante, casado 
com Ruth e pai de dois filhos (Jessé, 17 anos, e Thaís, 19), 
Wilton trabalhava no almoxarifado da empresa SOMA, quando 
ficou desempregado por 4 meses e voltou ao trabalho como 
coletor pela EcoUrbis. 

De uma família onde o dom musical prevalece, o grande sonho 
de Wilton sempre foi gravar um CD profissional.

sONhO rEalIzaDO
Wilton acreditava nas visões que muitos dos seus amigos e 
parentes tinham e sabia que um dia ele teria a oportunidade de 
gravar um CD profissional. Graças ao SIEMACO-SP, e à sua 
ousadia e talento como cantor, o sonho aconteceu: “Dei tudo 
de mim naquela apresentação, quando se cumpriu o destino 
traçado por Deus e o milagre aconteceu.”

O trabalhador, pastor e cantor gravou o CD profissional com 
ajuda do SIEMACO-SP e em 26 de outubro foram entregues 
1.000 cópias do CD na subsede do Sindicato, com a participa-
ção dos colegas da EcoUrbis e SOMA.

VENCEdOr dO CONCursO
“a VOz da VEz”
rEalIza sONhO dE graVar
O Cd PrOfIssIONal

aPOIO E aPlausOs 
“Esse é um momento muito importante para nós do 
SIEMACO-SP”, disse o diretor Sérgio Satomi aos trabalha-
dores. João Capana, também diretor do SIEMACO-SP, 
completou dizendo que o Sindicato estava cumprindo uma 
promessa ao entregar o CD para o vencedor do concurso A 
Voz da Vez: “Deus usa as mãos das pessoas para beneficiar 
outras. Wilton é um grande exemplo para nós, de que as coisas 
acontecem para quem acredita e tem fé!".

A diretora Andrea Ferreira lembrou que há muitos talentos 
escondidos entre os trabalhadores da limpeza que são 
“invisíveis”, mas reais. Daniela Souza, que cuida pessoalmente 
da garagem da EcoUrbis Sul e testemunhou o preenchimento 
da assinatura da ficha de inscrição, que resultou no grande 
vencedor do concurso, confessou: “não tem como não ficar 
emocionada com a história de Wilton!”. 

8

NOSSA GENTE

Wilton Carvalho de Souza recebendo o troféu de campeão do Show de Calouros 
“A Voz da Vez”, em maio de 2016
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Unidos, e com o apoio do sindicato,
os trabalhadores têm a força necessária

Que vantagens tem um trabalhador ao se filiar 
a um sindicato?

O trabalhador que se associa a um sindicato recebe muitas 
vantagens e benefícios:

Qual é a importância da convenção coletiva 
de trabalho?

Convenção Coletiva é um instrumento de fundamental 
importância tanto para os empregados quanto para os 
empregadores. Sem ela, o trabalhador não teria como exigir 
remuneração acima do salário mínimo legal, e o empregador 
teria dificuldade de acesso aos meios para flexibilização 
da jornada (como por exemplo, compensação de horas 

pode participar de todos os processos conduzidos pela 
entidade, como por exemplo, direito a comparecer as 
assembleias de negociação entre empregadores e 
empregados e, nelas, ter direito de votar e expor a sua 
opinião;

ter acesso aos serviços prestados pelo sindicato, como 
convênios médicos, assistência jurídica, assistência 
previdenciária, natalidade, entre outros;

participar de cursos, seminários, congressos e conferên-
cias sindicais promovidos pelo sindicato.

trabalhadas). Além disso, evita o desgaste que seria gerado 
nas relações de emprego, caso o empregado precise dialogar 
com os patrões por conta própria.

convenção coletiva de trabalho é diferente de 
acordo coletivo!

O Acordo Coletivo é realizado apenas entre o sindicato dos 
empregados e determinada empresa ou instituição, sem a par-
ticipação do sindicato patronal. 

O sIEmacO-sP e a união com os trabalhadores

É dever e responsabilidade do SIEMACO-SP zelar pelos tra-
balhadores, fazendo cumprir a legislação trabalhista, a con-
venção coletiva de trabalho e fiscalizar para que as condições 
de trabalho e a relação entre empregados e empregadores 
sejam sempre direcionadas pelo respeito.

O sIEmacO-sP está sempre pronto para defen-
der os direitos e interesses dos trabalhadores.

Entre em contato com o SIEMACO-SP e saiba como você 
pode usufruir dos benefícios a que tem direito como trabalha-
dor da categoria do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e 
Áreas Verdes.

FIquE SAbENDO
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Aulas na Central de Cursos do SiemACo-SP (metrô marechal Deodoro)
e nos metrôs Jabaquara, Capão Redondo,

Consolação e itaquera.

Parceria no Asseio e Conservação

+

Aulas na Central de Cursos do SiemACo-SP (metrô marechal Deodoro),
na SomA Jardim Lidia, São miguel, Cidade Tiradentes

e itaim Paulista e na LoGA Jaguaré e Vila maria.

Parceria na Limpeza Urbana

Educação continuada
n ALfAbeTizAção
n SUPLeTiVo

n enSino fUnDAmenTAL i (1º Ao 5º Ano)
n enSino fUnDAmenTAL ii (6º Ao 9º Ano)
n enSino méDio (1º Ao 3º Ano)

Certificação da rede oficial de ensino

Parceria

cursos prEparatórios
n eTeC
n enem
n TéCniCAS De ReDAção

n curso dE português
  para EstrangEiros
   (PoRTUGUeSe foR foReiGneRS)
   (PoRTUGAiS PoUR éTRAnGeRS)

cursos dE aprEndiZagEM
n  inGLÊS
n  eSPAnHoL
n  infoRmÁTiCA

Profissional melhor qualificado 
tem mais chances no mercado 

de trabalho.

noVo!

Muito Mais agilidade.

Faça sua inscrição pElo sitE

www.siemaco.com.br

ensino 
que gera 

oportunidades
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Orgulhoso de estar concretizando a ideia que nasceu há 
cerca de um ano, o Curso de Português para Estrangeiros, 
Moacyr Pereira, presidente do SIEMACO-SP, abriu a aula 
inaugural no dia 27 de setembro no auditório do Sindicato, 
dando as boas-vindas aos 90 alunos inscritos: trabalhadores 
angolanos, congoleses e haitianos, auxiliares de limpeza 
da empresa Inova, matriculados pela Central de Cursos do 
SIEMACO-SP em parceria com o CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola.

90 trabalhaDOrEs já EstÃO matrIculaDOs!
Curso de Português para Estrangeiros do SIEMACO-SP mostra que

não há fronteiras nem limites para quem quer aprender

Diante do interesse e da necessidade de aprender a ler e a 
escrever dos coletores locados no posto Vila Maria, a LOGA 
uniu esforços com o SIEMACO-SP para, juntos, instalarem 
uma sala de aula no local de trabalho, concretizando o sonho 
de muitos trabalhadores. Na parceria, a LOGA garante a 
estrutura e o Sindicato: o professor, o material didático e todo 
o apoio necessário.

Durante a inauguração da nova sala, entre os presentes, 
estavam: o diretor sindical e também coletor da LOGA, Elmo 

central de cursos do sIEmacO-sP inaugura
nova sala de aula no posto Vila maria da lOGa

Nicácio (Lagoa); o coordenador operacional da LOGA, Pedro 
Escudeiro; o gerente de Recursos Humanos da LOGA, Roberto 
Marques; a analista de treinamento e desenvolvimento, 
Fabiana Bispo Martins, que faz a interface entre a LOGA e 
a Central de Cursos e coordena internamente a sala de aula 
com 45 alunos ao todo; e a coordenadora da Central de 
Cursos do SIEMACO-SP, Roberta Butolo, que apresentou a 
proposta do curso e o professor Bruno, responsável pela nova 
turma de alunos. 

Já foram formadas três turmas, somando 90 trabalhadores da
categoria, a maioria da Limpeza Urbana. O ritmo das aulas 
deve acompanhar as necessidades individuais dos alunos. 
Dentre as metas estipuladas, uma delas é garantir que todos 
possam prestar o exame do Enem e o Celpe-Bras (Certificado 
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros).

O professor William, que cuidará do curso, explicou aos 
alunos: “O objetivo é que vocês possam ler e falar o português 
fluentemente”.

EDUCAÇÃO
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Com o fim do mês de outubro e da campanha do Outubro 
Rosa, começa o mês de novembro com mais um movimento 
que objetiva alertar a população sobre o câncer: o Novembro 
Azul.

Esse movimento internacional, comemorado inicialmente na 
Austrália, em 2003, volta-se para a conscientização do público 
masculino a respeito do câncer de próstata. A incidência do 
câncer de próstata é muito maior que a do câncer de mama, 
porém, o assunto muitas vezes não é tratado com a devida 
atenção pelo homem.

A expectativa do SIEMACO-SP é vestir a cor símbolo da 
campanha, realizando diversas ações sindicais, entre elas, 
palestras informativas sobre os riscos da doença no homem e 
o que deve ser feito como formas de prevenção.

É importante ressaltar que, se diagnosticado precocemente 
ou em suas fases iniciais, o câncer de próstata tem 90% 
de chances de ser curado. No entanto, muitos homens tem 
receio do “exame de toque”, devido ao machismo arraigado na 
sociedade brasileira, o que, infelizmente, leva ao diagnóstico 
tardio e aumenta o número de mortes de uma doença que 
pode ser combatida.
 
Sempre junto com o trabalhador, o SIEMACO-SP adverte: diga 
não ao preconceito e faça uma consulta médica preventiva!

Vamos juntos iniciar mais essa batalha! todos, unidos, 
no Novembro azul contra o câncer de próstata.

NOVEMbrO
está

chegando
E com ele,

o SIEMACO-SP
vai vestir azul em prol 
da campanha mundial 

contra o câncer
de próstata.

SAÚDE
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O Sindicato e os trabalhos realizados em prol da categoria 
às leis trabalhistas, direitos e deveres e outros assuntos de 
fundamental importância para os trabalhadores definiram 
o tema do encontro promovido, no dia 16 de setembro, entre 
cerca de 40 trabalhadores do Asseio e Conservação da 
Secretaria da Saúde, funcionários da empresa Radial, e o 
SIEMACO-SP. A participação dos trabalhadores surpreendeu 
os assessores sindicais Erasmo, Jaquecson, Luis (Alegria)
e Tiago que ficaram surpreendidos com tamanho interesse 
dos trabalhadores. No mesmo dia, 25 deles assinaram a ficha 
de filiação.

Antenado também em relação às causas da boa nutrição 
dos trabalhadores, uma vez que a alimentação é um cuidado 
fundamental para manter a boa saúde, o SIEMACO-SP 
esteve presente durante a SIPAT - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada nos dias 19 e 
23 de setembro, pela empresa EcoUrbis. O objetivo foi reunir 
os profissionais do Aterro São João para debater a questão 
dos acidentes de trabalho. Durante o encontro, o coordenador 
Júnior e os assessores André e Vanderlei sortearam brindes 
oferecidos pelo Sindicato aos 200 trabalhadores.

Cerca de 40 profissionais do Asseio e Conservação
da secretaria da saúde discutem leis, direitos

e deveres do trabalhador

Imigrantes estrangeiros que recentemente chegam ao Brasil 
têm encontrado a primeira oportunidade de trabalho no 
setor do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas 
Verdes. Sentindo-se seguros, ao conhecer o apoio oferecido 
pelo Sindicato, que está sempre ao lado dos trabalhadores, 
a maioria recorre ao SIEMACO-SP, procurando a Central 
de Vagas e também a Central de Cursos. Com a confiança 
adquirida, a sindicalização é o próximo passo, como 
aconteceu com os colegas angolanos, que trabalham como 
auxiliar de serviços diversos, na Inova. Durante ação sindical 
no alojamento Lapa, o assessor Henrique filiou um grupo de 
quatro estrangeiros.

atraídos pelo apoio que o sIEmacO-sP
sempre oferece ao trabalhador,

estrangeiros fazem questão de se filiar

sIEmacO-sP e Ecourbis
reúnem 200 trabalhadores do aterro são joão

para falar sobre segurança durante a sIPat

AÇÃO SINDICAL
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Porteiros dos hospitais tatuapé, tide setúbal,
Planalto e soares hungria cruzam os braços

em protesto pelo atraso de salários

Cerca de 230 porteiros que cuidam do controle de acesso 
dos hospitais municipais em destaque estão sem receber 
os salários e os benefícios desde 23 de setembro. O diretor 
do SIEMACO-SP, Fábio Cruz, informou que foram tentadas 
negociações com a empresa Náscer & Náscer que não se 
manifestou quanto à quitação dos débitos.  Na manhã de 10 
de outubro, o Jurídico do SIEMACO-SP iniciou, então, os 
processos trabalhistas individuais movidos pelos porteiros.

No Dia Internacional
do trabalho Decente, equipe 

jovem do sIEmacO-sP 
debate os Desafios nas 

Políticas Públicas
de juventude

A exclusão dos jovens trabalhadores ainda é um desafio a ser 
combatido no Brasil. O SIEMACO-SP vem acompanhando 
bem de perto os desafios que enfrenta o jovem trabalhador 
e realiza, em parceria com diferentes instituições, eventos 
que promovem a orientação dos jovens. Para reverter a 
discriminação é preciso capacitar e, principalmente, pensar e 
criar Políticas Públicas. Este foi justamente o tema abordado 
durante seminário realizado em 05 de outubro, pelo DIEESE 
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). Na plateia, a equipe do SIEMACO-SP, 
formada por Camila Sene, Danielle, Lidianny, João Carlos 
e Talita Tallmann, que integra a Secretaria da Juventude do 
SIEMACO-SP e que também participou do evento.
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Recepcionistas da empresa Max Técnica, 
locadas no Hospital Heliópolis, reuni-
ram-se em 28 de outubro, em assembleia 
coordenada pelo Sindicato, com o objetivo 
de esclarecer suas dúvidas sobre a rotina 
de trabalho: escalas de revezamento, carga 
horária de trabalho, salários, holerites, 
Programa de Participação nos Resultados 
e eleições da CIPA-Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes estavam entre os 
assuntos discutidos. No final, a função e os 
benefícios oferecidos pelos SIEMACO-SP 
também foram explicados.

sIEmacO-sP 
esclarece sobre 

rotina de trabalho

AÇÃO SINDICAL

A empresa UNICA Corp realizou no dia 07 de outubro, em pleno Sindicato, 
a integração dos seus 37 novos colaboradores que atuarão nas áreas da 
limpeza (auxiliar, vidros, banheirista e liderança), além de fiscal de piso, auxiliar 
de manutenção, eletricista e encanador. A selecionadora Luciana Souza fez 
a triagem, cujos candidatos vieram pela Central de Vagas do SIEMACO-SP. 
Participaram também do trabalho Fabiana Siqueira e Marcelo Navarro, que 
agradeceram a ação sindical que viabilizou todo o processo.

cIPas: quando o trabalhador
se une pela saúde

e segurança no trabalho

EmPrEsa: Centro
setor: Metrô (Linha Verde)

EmPrEsa: Centro
setor: Metrô (Linha Lilás)

EmPrEsa: EcoUrbis
setor: Leste

uNIca corp realiza seleção
e integração dos novos funcionários 

no sIEmacO-sP
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