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Dia da categoria é comemorado
em clima de festa junina
Siemaco ABC marca

presença

em seminário da

Conascon
P

ara comemorar o Dia Nacional dos Trabalhadores em Asseio e
Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes, celebrado dia 16 de maio,
o SIEMACO ABC preparou uma mega festa com tema junino. Mais de
mil pessoas participaram do evento, que contou com churrasco, bebidas, shows e
sorteios de diversos prêmios.

Após denúncia, empresa providencia
plataforma de segurança
Na última edição do nosso jornal,
noticiamos um episódio acontecido
na empresa Pérola, o qual haviam
improvisado tábuas sobre o tanque
de coagulação para o trânsito dos
trabalhadores, sem oferecer
qualquer segurança aos funcionários.
Após a denúncia, o responsável
foi devidamente punido e a empresa
providenciou uma plataforma que
atende todas as normas de
segurança. Parabéns!

SIEMACO ABC reverte demissão
na Brasanitas, setor Toledo

A

pós um protesto dos colaboradores da
empresa Brasanitas, em São Bernardo do
Campo, a empresa tentou demitir um
funcionário, o companheiro Adriano Aparecido Teixeira,
que por sinal tem estabilidade na empresa. No entanto, o
sindicato - juntamente com os trabalhadores - entraram em
ação e reverteram a situação.
FAÇA A SUA ASSOCIAÇÃO PELA INTERNET
ACESSE WWW.SIEMACOABC.COM.BR
PREENCHA O FORMULÁRIO ON LINE E

NÓS IREMOS ATÉ VOCÊ!

üAtendimento Médico e Odontológico üParcerias com Faculdades üKits Escolares

üColônia de Férias

üConsultoria Jurídica

üSorteios Mensais

üMuito Mais

SIEMACO ABC participa do
Seminário da Conascon

#EDITORIAL

A

greve dos caminhoneiros serviu de lição para
todos nós, sindicalistas e cidadãos, e deverá
render muitos debates sobre o tema. Aﬁnal, a
unidade dos proﬁssionais mostrou a importância da
categoria para todo o país.
Como dirigentes sindicais temos a obrigação de
lançarmos reﬂexões em nossas bases, provocando em
todos o sentimento de lutar pelo bem comum e não
apenas para si mesmo. Foi isso que os caminhoneiros
ﬁzeram, reivindicaram pela moralização dos preços no
Brasil. Aﬁnal, quando se aumenta o valor do combustível,
todos os outros preços de todo e qualquer setor
também são elevados, pois o país funciona por meio das
rodovias.
Passados os dias de paralisações, o governo federal
engatou o discurso de que o Brasil estava voltando à
normalidade junto com o anúncio das medidas para a
categoria dos caminhoneiros. Mas tudo não se passou
de uma falácia.
O preço do combustível em outros países são bem
menores que o do Brasil. Detalhe: somos nós quem os
abastecemos. Infelizmente, isso não mudou e não irá
mudar, pelo menos por enquanto.
De qualquer forma, ﬁca a lição do poder da unidade,
da mobilização, dos protestos pacíﬁcos e da verdadeira
manifestação de cidadania por um país melhor, mais
justo e igualitário.
Assim como os caminhoneiros, que os trabalhadores
do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas
Verdes também atuem como agentes de transformação
das nossas bases, indicando caminhos a seguir e,
sobretudo, agir. O movimento sindical deve prosseguir
mobilizando a sociedade para mudanças que deixem os
índices e estatísticas na história e tragam um país mais
justo, igualitário e social.
As eleições estão chegando e são nelas que temos
uma grande oportunidade de mudança, elegendo
pessoas que realmente nos representa.
Um forte abraço,
Roberto Alves ( Presidente do SIEMACO ABC)

O SIEMACO ABC marcou presença no Seminário Regional Sul da
CONASCON (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e
Áreas Verdes), que aconteceu entre os dias 09 e 11 de maio, em Foz do
Iguaçu. No encontro foram discutidos assuntos importantes como os
primeiros efeitos da Reforma Trabalhista; o acesso ao Poder Judiciário;
Convenções Coletivas e atendimentos à categoria.

Norma Regulamentadora esbarra
na representatividade da Categoria
Sem consenso entre representantes de trabalhadores e patronais, grupo
de discussão emperrou no primeiro item da pauta, que trata da
abrangência da norma dentro da limpeza urbana

D

esde 2010, representantes de trabalhadores da limpeza
urbana almejam uma Norma Regulamentadora (NR) para
nivelar todo o trabalho do setor no Brasil. Após assertivas
entre os atores envolvidos, uma comissão tripartite, composta por
representantes do patronal, laboral e governo, se instaurou em
Brasília para discutir as possibilidades e o conteúdo do documento.
Mas a primeira reunião, que ocorreu em abril deste ano, emperrou
numa pauta que, segundo sindicalistas, é primordial para o
andamento da criação da norma: a contemplação de toda a
categoria, da coleta até a destinação nal de resíduos, em todas as
suas variações. Patronais resistem, e querem deixar de fora todos os
trabalhadores do processo de transbordo em diante.
“É inviável representar parte da categoria, contemplando apenas
a coleta. Toda a área de destinação nal de resíduos está no mesmo
acordo coletivo, nas mesmas regras, por que ser tratada diferente?
Tenho a nítida sensação de que confederações patronais querem
travar o andamento da norma”, avaliam os representantes dos
trabalhadores do grupo SIEMACO.
Nesses próximos dias 28 e 29 de junho haverão reuniões da
comissão no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília.
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Mais de mil trabalhadores comemoraram o
Dia da Categoria em clima de Festa Junina

O

Dia dos Trabalhadores
em Empresas de Asseio
e Conservação
Ambiental, Limpeza Urbana e Áreas
Verdes é comemorado anualmente
dia 16 de maio. Mas nesse ano, o
SIEMACO ABC resolveu realizar a
festa em clima junino, preparando
um mega evento para a categoria.
No último dia 3 de junho, mais de
mil trabalhadores puderam desfrutar
de um domingo muito especial
acompanhados de seus familiares
com direito a churrasco, bebidas,
pipoca, algodão-doce, sorteios de
diversos prêmios e música ao vivo.
Entre os prêmios, caixas de som
bluetooth, panelas elétricas,
aparelhos de micro-ondas e smart
tv´s.
Para o presidente do SIEMACO
ABC, Roberto Alves, oferecer
momentos de lazer e entretenimento
para os trabalhadores é fundamental.
‘’Nossa categoria trabalha
arduamente sob chuva e sob sol.
Portanto, nada mais justo do que
proporcionar a eles um domingo
como esse, longe dos afazeres e
preocupações. O dia da categoria é
comemorado em 16 de maio, mas
devemos reconhecer a importância
desses pro ssionais diariamente’’,
a rmou.
Roberto Alves ainda prometeu
novidades para a próxima festa. ’’A
cada ano, aprimoramos algo e
buscamos trazer um requinte a mais.
No ano que vem, será ainda melhor’’,
naliza.

Conﬁra todas as fotos do evento na nossa página
www.facebook.com siemacoabc

Investimento certo: Cursos do SIEMACO ABC
reﬂetem positivamente no cotidiano da categoria

P

ensando sempre no trabalhador, o SIEMACO ABC vem desenvolvendo cursos de
aperfeiçoamento com a categoria. As aulas trazem temas de Liderança e Oratória e
são ministradas pelo professor Toni Ketendjian, da Start Consultorias e Serviços.
No nal do curso, os participantes recebem certi cado e levam grandes aprendizados não
apenas para o seu ambiente de trabalho, mas também para a sua vida pessoal. ‘’Quero
agradecer a todos do sindicato pela atenção nos dada, desde a nossa chegada até a nossa
saída. Fiquei emocionada ao me despedir do professor Toni’’, a rmou a trabalhadora Tatiane
Aracelli, coordenadora hospitalar da Brasanitas, que presta serviços para a Resolv.
‘’O melhor é saber que estou no caminho certo e usando todas as técnicas do
treinamento no mei dia-a-dia. Vocês estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Obrigada
por nos proporcionar uma tarde interessante e repleta de conhecimento’’, nalizou.

Raio-X do
ROBERTO SANTIAGO

governo Temer:
O presidente
sem o povo
e contra o povo

Parabéns,Cipeiros!
EMPRESA SECTOR SERVICES
SETOR: Hospital Marcia Braido SCS

Evane Sueli da Conceição Leão (T)
Celso da Silva Quadrado (T)
Jesse Lopes Bernardino (T)
Adimilson Ribeiro dos Santos (T)
Marileida Lucas dos Santos (S)
Cleusa Munis de Freitas (S)

Fabiano Lima Silva (T)
Feiseane Sa Telles da Motta (S)

EMPRESA TB URBEM
SETOR: Limpeza Urbana Pref. de Mauá

EMPRESA A. TONANI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
SETOR: CPTM

Janaína Aparecida dos Santos (T)
Amilton Luiz Albano (T)
Marli Mateus da Silva (S)
Rosangela dos Santos Gouveia (S)

P

restes a completar dois anos do impeachment que levou
ao poder o ilegítimo e impopular Michel Temer, os
brasileiros assistem a uma enxurrada de retrocessos.
Assim que assumiu o poder, Temer fez sucessivos ataques à
legislação trabalhista. A começar pela aprovação da terceirização
das atividades m, ou seja, de modo irrestrito. Transformando o
empregado em mercadoria a ser alugada. Depois, dispensada.
Em seguida, os direitos garantidos pela CLT, duramente
conquistados pela classe trabalhadora em vários anos de lutas,
foram mutilados com a Reforma Trabalhista, que representa o
aumento das desigualdades sociais, a diminuição de salários, a
precarização do trabalho, adoecimento, acidentes de trabalho,
entre outros.
Temer e seu governo levaram o país ao nível de desemprego
mais alto da história do Brasil, que segundo o IBGE, chega a 14
milhões de pessoas, isso sem contar os empregos informais, os
quais não asseguram nenhum direto aos cidadãos.
Escândalos também não faltaram no desgoverno. As provas de
corrupção contra ele e seus ministros e boa parte dos deputados e
senadores são esmagadoras. Apesar de tudo, as duas tentativas de
tirá-lo poder, em agosto de 2017 por corrupção passiva, e a
segunda, em outubro, por obstrução à justiça e formação de
quadrilha criminosa, não tiveram sucesso. É claro, ele tem a
maioria.
Os retrocessos e os ataques contra o povo não param por aí. O
presidente apresentou uma PEC para a Reforma da Previdência
totalmente inadequada, para não dizer nociva, a qual di culta o
direito à aposentadoria. Oras, sabemos que a Previdência precisa de
reforma, mas não nesses moldes que prejudica, principalmente, os
mais humildes, mulheres e trabalhadores rurais.
Também no desgoverno Temer, o preço do diesel e da gasolina
são surreais, nunca estiveram tão altos e abusivos. No entanto, os
seus aumentos não são percebidos apenas na hora de abastecer.
Em um país onde a logística é fundamentada no transporte
rodoviário de cargas, os impactos são sentidos em todos os setores.
E assim, mais uma vez o povo se vê refém de um mandato
ilegítimo a favor das elites.
Não é preciso ter acesso a pesquisas para saber que a rejeição de
Michel Temer é absoluta nos quatro cantos desse país. Ele tem um
pí o índice de aprovação de seu governo, que segue seus últimos
meses sem o apoio do povo e contra o povo.

EMPRESA SECTOR SERVIÇOS E CONSERV.
SETOR: B. Grobi do Brasil S.A

Bimael Ferreira de Matos (T)
Gilson Torres Gomes (T)
Míria dos Reis (T)
Márcio Caetano Gomes (T)
Rubinaldo Tavares da Silva (S)
Jorge Luis Lima Duarte (S)
Rosimeire Cecília de Melo (S)

Siemaco Esporte

O

SIEMACO ABC apoia e incentiva a prática de
esportes na categoria, inclusive há um legítimo
representante em campo, o companheiro Elismar
Pereira, o Cachorrinho, como é conhecido. Representando o
sindicato, ele tem participado dos campeonatos de futebol
somando no time da empresa Pérola, que presta serviços para a
Volkswagem. O presidente Roberto Alves tem acompanhado os
jogos de perto. Parabéns a todos!

Trabalhadores do ABC assinam ﬁcha de associação e
entram para a família SIEMACO

A

adesão às liações no sindicato se fortalece diariamente
graças ao trabalho dos diretores e assessores de base, como
por exemplo nesse último mês, que contou com associações
feitas pela diretora Paula (Verzani & Sandrini), Ivan (Leadec), Henrique
(Leadec), Dinei (Sustentare), Alex (Construrban), entre outros.
Para o presidente do SIEMACO ABC, Roberto Alves, a associação é a
maior prova de reconhecimento da atuação da entidade. "Em nome de
toda diretoria, desejo boas vindas a todos os companheiros (as). Sem
vocês o nosso trabalho não teria sentido’’, agradece.

Acompanhe o trabalho de Roberto Santiago
em seu site e nas redes sociais:
www.robertosantiago.com.br facebook.com RobertoSantiagoOﬁcial

Nossas clínicas odontológicas
Segunda a Sexta-feira
9h às 12h
13h às 17h30
Agendamento até às 18h

Segunda a Sexta-feira
10h às 13h
14h às 18h30
Agendamento até às 19h

Segunda a Quarta Terças e Quintas
9h às 12h30
14h às 17h30
Agendamento
Agendamento
até às 13h
até às 18h

Segunda a Sexta-feira
9h às 13h
14h às 17h30
Agendamento até às 18h

