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Nossa bandeira
é de luta por

um ano melhor. 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO-SP

2016 foi um ano de grandes acontecimentos no Brasil e no 
mundo, a citar como exemplos, a realização das Olimpíadas 
no Rio de Janeiro, e as eleições para presidente nos Estados 
Unidos. Para o SIEMACO-SP não foi diferente.

Estivemos presentes em importantes manifestações públicas 
do país, exigindo dos nossos governantes ações efetivas quanto 
à manutenção dos empregos de milhares de trabalhadores, 
como aconteceu com a categoria da varrição, na capital 
paulista. Lutamos e estamos lutando contra a violência da
mulher, contra a precarização do trabalho e agora, 
especialmente, investindo nossos esforços na regularização 
da terceirização, uma das nossas principais bandeiras.

Por isso, peço a cada um de vocês que faça a sua parte, 
nos ajudando a aumentar a nossa representatividade, 
testemunhando o nosso trabalho e chamando os seus colegas 
para fazerem parte da família SIEMACO-SP.

Que 2017 seja melhor!

Boa leitura!
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Com o calor
do Verão
aumentam os casos
de Zika, Dengue
e Chikungunya

Exija e pratique os cuidados contra a proliferação do mosquito! 

SAÚDE
SAÚDE

Ameaça que cresce a cada dia

Com o início do verão, as temperaturas começam a se elevar, 
as chuvas passam a se tornar mais frequentes. E com isso, 
crescem também as chances de proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti, que transmite as doenças Zika, Dengue e 
Chikungunya.

Conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo, o aumento dos casos da doença só na capital paulista 
alerta para uma possível epidemia que pode ocorrer no verão.

Trabalhadores da Limpeza Urbana
e o SIEMACO-SP no combate à doença

É muito importante que a equipe de trabalhadores da limpeza 
urbana esteja cada vez mais consciente do seu papel como 
agentes multiplicadores da informação nos cuidados de 
combate à Dengue, Zika e Chikungunya.

Junto com os trabalhadores, entre varredores, coletores de 
lixo, auxiliares de serviços diversos e bueiristas, o Sindicato 
estará empenhado durante todo o Verão em ações sindicais 
para incentivar a população da capital paulista na limpeza dos 

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água;

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha
a lixeira sempre bem fechada;

Não jogue lixo em terrenos baldios;

Se guardar garrafas de vidro ou plástico, que seja
de boca para baixo;

Não deixe a água da chuva acumulada sobre
qualquer superfície;

Como evitar a proliferação do mosquito

locais públicos e moradias. Vamos ajudar a população de São 
Paulo a exterminar os criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Uma única picada pode ser fatal

Uma única picada do Aedes Aegypti pode ser fatal. Na verdade, 
apenas a fêmea pica o ser humano durante o dia, alimen-
tando-se de seu sangue. Os irritantes pernilongos noturnos 
não são transmissores da Dengue, Zika e Chikungunya.

Minúsculo, com apenas 0,5 centímetro, este inseto bota seus 
ovos em pequenas quantidades de água limpa e parada, 
acumulada em lugar quente e com sombra, preferencialmente 
em áreas urbanas e residenciais. Não apenas os pratinhos 
que compõem os vasos de plantas, mas garrafas, copos e 
pneus.

Os ovos sobrevivem há meses, sendo transportados de um 
lugar para o outro. Por isso não basta que o seu quintal esteja 
limpo, o do vizinho também tem de estar.

Encha os pratinhos ou vasos de
plantas com areia até a borda;

Não acumule pneus nem materiais recicláveis
em locais sem cobertura;

Mantenha limpos os comedouros e bebedouros
dos animais;

Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos
e folhas possam impedir a passagem da água. 
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O encontro reuniu pelo menos 60 pessoas, entre trabalhado-
res da limpeza urbana, funcionários das empresas EcoUrbis 
e SOMA, da região leste da capital e que se juntaram aos 
colegas do Asseio e Conservação, colaboradores da empresa 
Vikings.

A diretora do SIEMACO-SP que responde pela Secretaria da 
Juventude, Daniela Sousa, lembrou que o objetivo do encon-
tro é estimular a conscientização dos jovens sobre o tema, o 
que deve gerar a mobilização coletiva, através do Sindicato. 
Além dela, os diretores Elmo Nicácio (Lagoa), Márcia Adão, 
Nilson Ferreira (Kbeça) e João Capana também participaram 
do evento.

O palestrante, o professor Luis Paiva, falou sobre o tema prin-
cipal. Paiva, de forma neutra, apontou aspectos positivos e 
negativos da proposta que, no Senado, foi renomeada como 
PEC 55. O congelamento do orçamento, pretendido pelo go-
verno federal, foi criticado pelos trabalhadores.

Política aquece a 3a Roda de Conversa 
realizada pela Secretaria da Juventude

do SIEMACO-SP
No dia 23 de novembro, jovens trabalhadores se reuniram

para discutir o tema “A conjuntura Política e a Importância da PEC 241”,
durante a 3a Roda de Conversa realizada no auditório do SIEMACO-SP.

Formação de novas lideranças

A Secretaria da Juventude do SIEMACO-SP tem como obje-
tivo identificar e formar novas lideranças sindicais. Para isso, 
convocou o professor Paulo Roberto, do Ipros (Instituto de 
Promoção Social da UGT Nacional) para ser o facilitador nos 
próximos encontros. Ele foi apresentado ao grupo e delineou 
os passos do trabalho, que será retomado no primeiro semes-
tre de 2017.
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De conversa em conversa, tudo o 
que é discutido no Sindicato gera 
crescimento e transformação. 
Informação que não fica restrita, 
pois é amplificada nos locais de 
trabalho, família e comunidade.

A cada encontro, os trabalha-
dores estão mais seguros para 
partilhar suas dúvidas, experiên-
cias e principalmente expressar 
as suas opiniões. João, 33 anos, 
deixou o trabalho na logística quando se tornou assessor
externo da Subsede do SIEMACO-SP, em Santo Amaro.

“Hoje tenho uma visão diferente daquela que tinha quando 
trabalhava numa empresa. Antes, liderava um grupo de pes-

Lições aprendidas com as Rodas de Conversa
oferecem oportunidade de crescimento aos trabalhadores

soas, hoje, eu me vejo representan-
do pessoas. O meu compromisso 
e responsabilidade aumentaram”, 
salientou.

Voluntário numa ONG (Organiza-
ção Não-Governamental), ele con-
sidera que a participação nas Ro-
das de Conversa organizadas pela 
Secretaria da Juventude garantem 
ainda mais bagagem para a sua 
“bandeira social”.

“As Rodas de Conversa são oportunidades para formar uma 
visão mais abrangente. Ajudam a entendermos porque as coi-
sas acontecem e que tudo está relacionado, da questão polí-
tica às decisões pelas empresas”, ressaltou.

“A dinâmica é baseada na metodologia criada pelo professor 
Paulo Freire. Ninguém é eterno. Temos de preparar os jovens 
trabalhadores para serem os nossos substitutos no futuro. 
Pretendemos que saiam daqui novos líderes e multiplicado-
res do trabalho sindical”, adiantou a diretora, Daniela Souza. 

Cerca de 30 trabalhadores se reunirão uma vez por semana 
para debater temas pertinentes e terão uma “lição de casa” que 
norteará o encontro seguinte, de forma contínua.  Paralelamen-
te, os fóruns de discussões, abertos a convidados, serão reali-
zados ao longo do ano, sempre abordando uma temática atual. 
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Dos Imigrantes Estrangeiros que chegaram ao Brasil
e que, atualmente, trabalham na limpeza urbana na
cidade de São Paulo, e que o SIEMACO-SP conta a 
história, todos imigraram às próprias custas, com a 
ajuda da família, gastando entre quatro a cinco mil 
dólares com a passagem de avião. Não sofreram nas 
mãos dos coiotes, que exploram os clientes, mas vi-
vem diariamente a saga do estrangeiro que busca 
uma nova chance de reconstruir a própria história.

Jacques conseguiu um emprego, alugou uma casa 
próxima ao seu trabalho; Luis pretende continuar 
morando na Casa do Imigrante, até que as leis de 
permissão autorizem; Widner está reconstruindo a vida 
com sua família; e Jacqueson tem planos ousados: 
fazer valer a sua profissão de advogado no Brasil, voltar 
a estudar e, no futuro, retornar ao Haiti e ingressar na 
política para ajudar seu povo e seu país a crescer.

TRABALHADORES DEDICADOS
Para Maurício Mano Godoy, encarregado da empre-
sa INOVA, não há dúvida da capacidade e força de 
vontade dos estrangeiros em crescer profissional-
mente no Brasil. Ele ressalta, contudo, que eles pre-
cisam da compreensão e orientação por parte das
chefias e colegas das empresas onde trabalham.

“A troca de conhecimento e cultura é muito im-
portante”, afirma, lembrando que estrangeiros e bra-
sileiros devem ter o desempenho cobrado de forma 
igualitária, pois todos têm os mesmos direitos e de-
veres. Quanto à segurança, que é o foco principal de 
Maurício, ele é taxativo: os estrangeiros são espelhos, 
pois tendem a um risco muito pequeno de acidentes 
de trabalho. “Os brasileiros têm muito a aprender com 
esse convívio”, acredita.

Jacques, Widner, Luis Simão e Jacqueson agarram as oportunidades em busca de crescimento pessoal e profissional.

CAMINHOS CRUZADOS 

NOSSA GENTE



7

Os haitianos costumam falar pelo menos três idiomas: o 
crioulo (língua nativa), o francês e o inglês e muitos falam 
também o espanhol. Os angolanos dominam o português 
e o bantu e os congoleses, o francês e o dialeto kituba. 
No Brasil, entretanto, eles enfrentam as dificuldades do 
idioma local, que se restringe à comunicação e, conse-
quentemente, às oportunidades de emprego.

Para eles, “gratidão” é uma palavra que extrapola o seu 
significado, pois não esquecem quem os estendeu a mão. 
O respeito aos mais velhos, que são saudados com reve-
rências, também. Os estrangeiros não prometem, cum-
prem com a palavra e estão sendo desafiados a começar 
de baixo, honrando cada passo dado. Sobretudo, sofrem 
calados e se resignam a uma nova realidade, inclusive 
viver com metade do que ganham com o seu suor, pois 
têm de enviar dinheiro para os que ficaram.

Cultura que diferencia

SEMPRE HÁ 
LUGAR NA 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Widner Luc, 29 
anos, está no Brasil 
desde 2012. Quando 
chegou a São Paulo, 
trabalhou como 
pedreiro e este ano foi empregado na limpeza urbana 
de São Paulo. Ele mora com a esposa e filho de três 
anos e meio, que trouxe do Haiti.

DE PROFESSOR A 
AUXILIAR DE SERVIÇOS

Jacques Mabika, 29 
anos, formado em Direito, 
trabalhava como professor 
particular de francês para 
crianças de 5 a 10 anos 
e deixou a República 
Democrática do Congo 
a caminho do Brasil. 

Aprendeu Português fácil e, logo em maio deste ano, já 
estava trabalhando na Limpeza Urbana.

FORAGIDO DA VIOLÊNCIA 
URBANA

Luis Simão Silva chegou 
ao Brasil foragido de uma 
situação de violência: era 
proprietário de um salão 
de beleza na Angola, onde 
uma cliente foi baleada e 
morreu. Luis reconheceu os 

bandidos e teve de sair da cidade por segurança. Sonha 
em trazer a esposa e os dois filhos para junto dele.

SIEMACO-SP CONTA 
COM UM IMIGRANTE 
NO SEU TIME DE 
ASSESSORES

Jacqueson, haitino, era 
advogado em seu país. Foi 
contratado como assessor 
sindical pelo SIEMACO-SP 
para intermediar e facilitar 
a comunicação entre os 
colegas estrangeiros.

Jacqueson chegou ao  
SIEMACO-SP através da nossa 
Central de Vagas. Quando eu o 
entrevistei, logo percebi o seu 

domínio do Português, inclusive 
na escrita, e isso o diferenciou dos 

demais estrangeiros. Decidi dar 
uma chance a ele. 

João Carlos Capana
Diretor Social do SIEMACO-SP

Estrangeiros recebem aula de Português na Central de Cursos do SIEMACO-SP
A Central de Cursos do SIEMACO-SP, em parceria com o CIEE - Centro 
de Integração Empresa-Escola, está há cerca de um ano idealizando um 
Curso de Português para Estrangeiros. Recentemente, foram formadas 
três turmas, somando 90 trabalhadores, a maioria da limpeza urbana.

O presidente do SIEMACO-SP, Moacyr Pereira, abriu a aula inaugural 
de 27 de setembro dando as boas-vindas aos alunos e colocou o Sin-
dicato à disposição. Já o diretor social, João Carlos Capana, destacou:  
“É uma grande satisfação representar nossos irmãos estrangeiros 
que têm uma história e vivenciaram uma trajetória ao saírem de 

seus países de origem até chegar ao Brasil, e ainda hoje travam uma luta diária pela sobrevivência. Sabe-
mos dos seus currículos elevados e estamos motivados para colaborar com o desenvolvimento pessoal e 
profissional de vocês.”
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No ano em que o Programa de Educação Continuada come-
mora dez anos de atividades promovendo a educação do tra-
balhador, 33 alunos receberam os seus diplomas em cerimô-
nia que envolveu alunos, professores e assessores da equipe 
do SIEMACO-SP.

Alunos da Central de Cursos 
conquistam o diploma!

Parceria mais do que vitoriosa
O SIEMACO-SP, através da sua Central de Cursos, em par-
ceria com o SEAC-SP, CIEE e Metrô, oferece a centenas de 
trabalhadores a oportunidade de aprender a ler e a escrever e 
aprimorar os estudos.

O hábito da leitura em sala de aula faz parte das atividades 
dos cursos oferecidos. Foi quando surgiu, pelo interesse e ta-
lento dos alunos, a ideia de criar um Concurso de Poesias.

A qualidade das poesias criadas foi tão boa, que a Central de
Cursos, em homenagem aos alunos, decidiu publicar todos os 
textos em um Livro de Poesias. 

O livro é uma coletânea que reúne 19 desenhos e 86 poesias, 
desenvolvidos por alunos da Central de Cursos, trabalhado-
res das categorias representadas pelo SIEMACO-SP.

Roberta Butolo, Coordenadora da Central de Cursos, admira 
a dedicação dos alunos-trabalhadores, salientando que: “A 
educação leva a um novo olhar, inclusive a valorização de 
si mesmo, rompendo a invisibilidade”. A coordenadora ainda 
lembrou que a conquista de cada trabalhador também é uma 
vitória do Sindicato.
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Aulas na Central de Cursos do SiemACo (metrô marechal Deodoro)
e nos metrôs Jabaquara, Capão Redondo, Consolação e itaquera.

Parceria no Asseio e Conservação

+

Aulas na Central de Cursos do SiemACo (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
Certificação da rede oficial de ensino

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)

APRIMORE SEUS CONHECIMENTOS!

Parceria

FAçA SUA INSCRIçãO PELO SITE: www.siemaco.com.br

Matrículas
abertas 

2017

CURSOS PRÁTICOS 
DE CAPACITAÇÃO

LimPezA PRofiSSionAL
LimPezA HoSPiTALAR
TRATAmenTo De PiSoS
ReCePção e ATenDimenTo
PoRTARiA
CoPeiRo(A) De eSCRiTóRio
LimPezA De ViDRoS
CURSo De JARDinAGem
ConTRoLe De PRAGAS     
em JARDinS
zeLADoRiA De PRAçAS

em parceria com:

CURSOS
PREPARATÓRIOS

eTeC
enem
TéCniCAS De ReDAção

SUPeRViSão
enCARReGADo/LíDeR
moTiVAção PeSSoAL e 
PRofiSSionAL
SUSTenTAbiLiDADe
LiDeRAnçA e moTiVAção 
De eqUiPeS
mARkeTinG PeSSoAL

CURSOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DE HABILIDADES

CURSOS
DE APRENDIZAGEM

inGLÊS
eSPAnHoL
infoRmÁTiCA
CURSo De PoRTUGUÊS 
PARA eSTRAnGeiRoS

EDUCAÇÃO CONTINUADA
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A equipe do SIEMACO-SP marcou forte presença e conquistou 
a liderança durante a 2a Corrida SINDEAC dos Garis, realizada 
no dia 27 de novembro em Belo Horizonte.

Dos 14 atletas que representaram o SIEMACO-SP, cinco 
chegaram em primeiro lugar no percurso de 10 quilômetros da 
prova masculina. Do 1o ao 5o lugar, só deu SIEMACO-SP!

Atletas da Limpeza Urbana
Coletores de São Paulo saem vitoriosos na

2a Corrida de Garis de Belo Horizonte

Os vencedores da prova de 10km, time masculino,
foram 5 garis de São Paulo:

1º lugar: Ivanildo Dias de Souza;
2º lugar: Johnatas de Oliveira Cruz;
3º lugar: Marcos Francisco da Silva;
4º lugar: Fernando Bezerra da Silva;
5º lugar: Claudio Roberto Macedo.

Cruzando a linha de chegada, 
meia hora e trinta segundos 
após a largada, Ivanildo Dias 
de Souza tornou-se bicampeão 
da prova. Ao lado dele, os 
colegas da Ecourbis Leste, 
Johnatas de Oliveira Cruz e 
Marcos Francisco da Silva 
completaram a prova em segundo e terceiro lugares. Além do 
troféu, eles receberam a premiação em dinheiro, nos valores 
de R$ 5.000; R$ 2.500 e R$ 1.500.

O presidente do SIEMACO-SP, Moacyr Pereira, estava 
prestigiando, motivando e torcendo pelos trabalhadores.

Parabéns a todos os participantes!

ACONTECEU
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A AMEAçA DAS DEMISSõES

Pelo menos 12 mil profissionais atuam diretamente na varrição 
das ruas e serviços complementares da cidade de São Paulo. 
Um trabalho incessante, embaixo de sol e chuva, que previne 
enchentes, minimiza a proliferação de pragas, roedores
e animais peçonhentos e também embeleza a capital. 

Há dias atrás, a Prefeitura Municipal havia colocado em 
risco o emprego de pelo menos metade dos trabalhadores, 
alegando que deveria reduzir custos. O SIEMACO-SP não 
admitiu que pais e mães de famílias trabalhadoras fossem 
descartados como lixo. Não é justo que esses trabalhadores 
pagassem a conta pela má gestão. Caso a medida não fosse 
revertida, a categoria entraria em greve.

A LUTA:
trabalhadores e SIEMACO-SP unidos

O Departamento Jurídico do Sindicato trabalhou duro para 
reverter a situação. O presidente do SIEMACO-SP, Moacyr 
Pereira, entrou com pedido de audiência no Ministério Público 
do Trabalho denunciando a demissão em massa, (o que é 
proibido pela legistação brasileira), e instruiu os trabalhadores 
para procurar o Sindicato para denunciar possíveis cortes.

A VITÓRIA
é DA VARRIÇÃO!
Depois de ameaças de demissões e “quase greve”, 
trabalhadores da varrição e Sindicato, unidos, conseguem 
reverter o quadro e manter os empregos da categoria

Após reunião no sindicato patronal (SELUR), com repre-
sentantes da INOVA e SOMA, o SIEMACO-SP, contando 
com o trabalhador ao seu lado, pressionou as empresas
e a Prefeitura, que recuaram frente à possibilidade de gre-
ve na varrição das ruas da cidade de São Paulo. No final da 
tarde de 11 de novembro, o SELUR comunicou a suspensão
das demissões.

A vITóRIA

“A greve está suspensa. O Sindicato mostrou a sua força
e o quanto a mobilização dos trabalhadores é importante.
A confiança do trabalhador, apoiando e acreditando na luta 
do Sindicato, garantiu a suspensão das demissões”, enfatizou
o presidente, Moacyr Pereira.

Em ofício, o SELUR informou que a prefeitura remane-
jou as verbas e irá manter os serviços de varrição. Dos
R$45 milhões que seriam repassados às empresas, fal-
tam R$15 milhões para fechar as contas. As empresas 
INOVA e SOMA se comprometeram a cancelar os avi-
sos-prévios, suspendendo as demissões. Além disso, 
devem comunicar com antecedência de até 72 horas o
SIEMACO-SP, caso ocorra qualquer decisão que comprometa
o emprego do trabalhador.

AÇÃO SINDICAL
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A classe trabalhadora foi às ruas em todo o Brasil, no dia 
25 de novembro, para protestar durante o Dia Unificado de 
Protestos e Paralisações. Sempre atento aos direitos das 
categorias representadas e somando à ação sindical nacional, 
o SIEMACO-SP se manifestou ao lado dos trabalhadores.

Postando faixas com frases de luta, as manifestações foram 
realizadas nos setores de trabalho. A diretoria e equipe sindical 
se posicionaram em defesa dos direitos laborais. 

O protesto nacional visa alertar a sociedade e a classe política 
em defesa dos direitos dos trabalhadores, aposentadoria 

SIEMACO-SP mobilizado durante
o Dia Nacional de Lutas e Paralisações
em defesa dos direitos do trabalhador

digna, recursos para a educação e saúde, além da retomada 
do desenvolvimento com geração de empregos.

Nas garagens, as equipes da Limpeza Urbana ergueram faixas: 
“em defesa do emprego e pela redução da jornada de trabalho 
sem redução salarial”; “em defesa da aposentadoria e contra a 
reforma da previdência”, entre outras.

Os trabalhadores também protestaram em frente à 
Superintendência do INSS, na capital paulista. O ato foi 
realizado em conjunto pelas Centrais Sindicais.

AÇÃO SINDICAL
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AÇÃO SINDICAL

EMPRESA: Tejofran
Setor: Arena Corínthians

Eleições da CIPA
A união dos trabalhadores 

em prol da segurança
no trabalho

Sindicalistas exigem o fim 
da violência e desigualdade 

contra a mulher trabalhadora

Desde o dia 25 de novembro, trabalhadores de 130 países 
estão discutindo as práticas discriminatórias e violentas contra 
as mulheres, durante a campanha “16 Dias de Ativismo Pelo 
Fim da Violência Contra a Mulher.” O movimento global, que 
foi criado em 1991 pelo Centro para a Liderança Global das 
Mulheres, acontece até o dia 10 de dezembro.

A Secretaria da Mulher do SIEMACO-SP, que tem à frente 
a diretora Márcia Adão, somou-se às ações organizadas 
pelas centrais sindicais brasileiras. No dia 30 de novembro, 
lideranças sindicais foram à porta das fábricas panfletar e 
dialogar com os trabalhadores. Márcia explicou ainda que a 
campanha luta também pela eliminação de qualquer tipo de 
assédio e pela igualdade salarial e de oportunidades.

Sindicato que presta serviços informa,
educa e representa o trabalhador

Oitenta e seis trabalhadores, todos auxiliares de limpeza 
locados em instituições hospitalares, entre elas o Hospital 
Universitário e o Complexo HC, da Faculdade de Medicina da 
USP, tiveram um encontro no dia 26 de novembro, em pleno 
SIEMACO-SP. A ação realizada em conjunto com a Central de 
Cursos reuniu os funcionários da empresa Bolimp e garantiu a 
capacitação profissional em Limpeza Hospitalar.

As atividades foram iniciadas 
com uma palestra, realizada 
pelo coordenador sindical, 
Fábio Toledo, que abordou a 
temática da sindicalização. A 
estratégia foi planejada pelo 
diretor Fábio Cruz e equipe, 
aproveitando a estada dos 
profissionais no SIEMACO-SP. 
A resposta à palestra foi tão 
positiva, que 51 deles decidiram 
se filiar.

Com o apoio do SIEMACO-SP e participação de 126 
colaboradores da empresa Tejofran, trabalhadores que 
cuidam do Asseio e Conservação da Arena Corinthians, 
elegeram os novos representantes da CIPA nos dias 29 e 
30 de novembro. Com  30 votos, Marcon Antonio foi eleito 
cipeiro titular e com 16 votos, Maria Aparecida, suplente. De 
forma inédita, houve um empate triplo na votação do terceiro 
lugar, cujo desempate acontecerá pelo critério de tempo de 
registro em carteira, explicou o assessor sindical Elcio, que 
acompanhou os trabalhos. 
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AÇÃO SINDICAL

Convidado para somar às ações desenvolvidas durante a 
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes – da 
empresa Soluções, o SIEMACO-SP, em uma ação sindical 
desenvolvida pelos diretores Maria Silva e Elmo Nicácio 
(Lagoa), debateu com os trabalhadores, auxiliares de limpeza 
locados na Estação São Bento do Metrô, sobre o tema 
“Sustentabilidade”, que já está sendo aplicado há algum 
tempo no Sindicato.

SIEMACO-SP difunde conceitos de sustentabilidade para 
trabalhadores da limpeza da empresa Soluções

Houve muita interação e troca de experiências, quando os 
trabalhadores partilharam ações que realizam em sua rotina 
doméstica como, por exemplo: reutilizar a água da máquina 
de lavar para a limpeza; desligar os aparelhos elétricos e 
eletrônicos da tomada quando não estão sendo usados 
para economizar energia, e até mesmo juntar os restos de 
sabonete e compactá-los para usá-los até o final.

Falando sobre Câncer de Próstata
Já faz parte da rotina do SIEMACO-SP organizar ações sindicais nos postos de trabalho para 
orientar trabalhadores sobre Câncer de Mama (para as mulheres), destacada pela campanha 

Outubro Rosa, e de Próstata (para os homens), destacada pelo Novembro Azul. 

As ações, palestras informativas, devem continuar sendo realizadas ao longo de todo o ano.

No Alojamento Perus,
da Inova

Os trabalhadores que cuidam da Limpeza Urbana da região 
de Perus, colaboradores da empresa Inova, assistiram à pa-
lestra “É Gol”, ministrada pelo SIEMACO-SP.  A diretora do 
sindicato, Andrea Ferreira, conversou sobre câncer de prósta-
ta e a saúde masculina. Acompanhada pelo assessor sindical 
Rogério, ela contou com o apoio do encarregado Maurício e 
da equipe de segurança do trabalho da Inova.

O Alojamento Itaim Paulista da empresa SOMA reuniu
100 profissionais para ouvir a palestra “É Gol”. Os diretores 
do SIEMACO-SP, Andrea Ferreira e Nilson Ferreira (Kbeça) 
falaram juntos aos trabalhadores e foram muito elogiados. Um 
dos trabalhadores fez questão de afirmar que o “exame de 
toque” não tira a masculinidade de ninguém. Pelo contrário, 
leva ao diagnóstico que gera o tratamento e permite a cura 
da doença.

No Alojamento Itaim 
Paulista, da SOMA
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AÇÃO SINDICAL

O SIEMACO-SP foi convidado para acompanhar a premiação 
dos trabalhadores da Inova (Perus) que se destacaram no 
programa “Os Mosqueteiros da Segurança – Um por todos 
e todos por um”. Dezesseis funcionários tiveram o seu 
empenho reconhecido como Mosqueteiros da Segurança, 
cuja solenidade aconteceu no dia 30 de novembro.

Visando ampliar o conhecimento e inserir ações que valorizem 
a qualidade do ambiente laboral e preserve a integridade física 
dos profissionais, o encarregado Maurício iniciou a aplicação 
do programa, desenvolvido por ele e aplicado anteriormente 
com a equipe do Alojamento Butantã. Os resultados são 
visíveis e comprovados nos números: o Alojamento Perus 
está há 299 dias sem acidentes.

Trabalhadores da Inova (Perus) destacam-se como 
“Mosqueteiros da Segurança”

No Alojamento
Ermelino Matarazzo,

da SOMA

Após assistir à palestra “Vamos Conversar sobre Câncer”, mi-
nistrada às trabalhadoras da Limpeza Urbana, a assistente 
social da SOMA, Lucélia, pediu que fosse realizada uma pa-
lestra sobre câncer de próstata, aos homens. A solicitação foi 
prontamente atendida. Os diretores do SIEMACO-SP, Nilson 
Ferreira (Kbeça) e Andrea Ferreira, visitaram o alojamento 
para ministrar a palestra “É Gol”, que aborda a saúde mas-
culina.

No Alojamento
Cidade Ademar/Jabaquara,

da SOMA

Convidada pela empresa SOMA, a diretora do SIEMACO-SP, 
Andrea Ferreira, falou sobre câncer de próstata quebrando 
paradigmas. Noventa e oito participantes interagiram e vários 
deles fizeram testemunhos pessoais, contando histórias fami-
liares. Isso devido à abordagem da diretora, que sabe como 
ninguém gerar confiança nos trabalhadores.
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