Boletim Especial
Cleusa Ap. Dorante
Marques da Silva, da
Piracicaba Ambiental,
foi a ganhadora de uma
Honda
Biz
zeroquilômetro.

Encontro das Trabalhadoras

Legenda da imagem ou do elemento gráfico.

Boletim informativo do
SIEMACO
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO E
TRABALHADORES NA
LIMPEZA URBANA E ÁREAS
VERDES DE PIRACICABA E
REGIÃO.

Fone: (19) 3417-2377
www.facebook.com/
siemacopiracicabasp

Confira nesta edição
O SIEMACO teve o orgulho
de realizar, no dia 23 de
março de 2014, entre 9h e
16h30, o 1º Encontro das
Trabalhadoras em Piracicaba/SP. O evento foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e contou com
mais de 180 pessoas que
tiveram à disposição café da
manhã, churrasco, sorteio
de prêmios e muita música.

Encontro das Trabalhadoras
A programação
contou com, além
das opções de
alimentação, muitas
atrações musicais,
que
promoveram
diversão e integração das categorias e

representadas pelo
sindicado, como
Piracicaba, Limeira,
Paulínia, São João
da Boa Vista, entre
outras.
A homenagem ao
Dia Internacional da

sobre o dia-a-dia
das
trabalhadoras
que buscam valorização, permitindo o
resgate da autoestima e, consequentemente, melhorar sua
convivência no tra-

de profissionais de
várias cidades

Mulher é uma
reflexão

balho.

Presenças Marcantes

O evento contou com
a presença do presidente da FEMACO
(Federação dos Trabalhadores
em Serviços, Asseio e Conservação

Ambiental,

Urbana

e

Áreas Verdes no Estado de São
Paulo ) Roberto

Santiago e a sua esposa a
superintendente do
SAAE de Atibaia/SP
Fabiane
Santiago,

Agradecemos ao presidente Fânio L. Gomes, do Clube do
Sindicato da Alimentação, que nos cedeu gentilmente o espaço.

que em conjunto com
o SIEMACO, lutam
pelos ideais de nossa
categoria.

Rogério, da ASFS,
e Clotilde, diretora.
SIEMACO/SP

Geraldo Magela
Presidente do
SIEMACO
Campinas/SP

SORTEIO DOS PRÊMIOS ESPECIAIS
Máq. de Lavar

Honda Biz 0KM

TV LCD 32”

Renata Souza presidente do SIEMACO Piracicaba/SP fez a entrega dos prêmios às inscritas
contempladas com eletrodomésticos, cestas básicas doadas pela Assistência Social Familiar
Sindical (ASFS), celulares, produtos de beleza, edredons e diversos outros brindes. Os prêmios especiais, como máquina de lavar roupas, TV LCD 32" e uma moto Honda Biz zeroquilômetro, foram sorteados entre as associadas.

VEJA ALGUNS FLASHES

A diretoria do SIEMACO
Piracicaba/SP
agradece a presença de
todos que estiveram no
evento.
Confira mais pelo www.facebook.com/siemacopiracicabasp
Não perca tempo, fique Sócio!!! Ligue: (19) 3417-2377

“Às vezes por pressa, falta
de sensibilidade ou educação, deixamos de enxergar
e valorizar essas pessoas
que fazem um trabalho importante e essencial para
nossa sociedade.”
(Fernando Braga da Costa )

Feliz Dia 16 de maio

mos todas
Agradece
es e
as entidad
que
empresas
nosso
apoiaram
evento.

Trabalhadores e Trabalhadoras no Asseio
e Conservação Limpeza Urbana e Áreas
Verdes.

Filie-se ao seu sindicato e fortaleça sua categoria.
Seja você também um associado do SIEMACO e passe a usufruir de benefícios como assessoria jurídica gratuita, atendimento odontológico, assistência funeral, colônia de férias, kit material
escolar para dependentes e muito mais.

Não fique com dúvidas.
Ligue (19) 3417-2377
Rua José Pinto de
Almeida, 773 – Centro
de Piracicaba/SP
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 12:30
às 17:00 horas.
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