Informativo - Edição Especial
Festa dos Trabalhadores da Limpeza Urbana,
Áreas Verdes, Asseio e Conservação

São João da Boa Vista SP

NOSSO EVENTO
O SIEMACO Piracicaba reuniu trabalhadores da Limpeza Urbana, Asseio e Conservação da
cidade de São João da Boa Vista SP no dia vinte nove de junho.Os trabalhadores de várias
empresas da nossa categoria foram recebidos na chácara XV de novembro para uma
confraternização onde puderam juntamente com seus familiares participar de sorteios,
bingos, brincadeiras, músicas, café da manhã e almoço com churrasco e bebida a vontade.
Houve sorteio de vários prêmios como TV, fogão, bicicleta, eletrodomésticos, cestas básicas
doadas pela ASFS, e muito mais. O momento mais esperado foi o sorteio de uma Yamaha 0KM,
onde a ganhadora e seus familiares saíram felizes e realizados.
Agradecemos a todos que participaram do evento e em especial as empresas Embralixo,
Concessionária Motor Work Rely , etc e a toda equipe que fez o possível e o impossível para a
concretização desse evento.

Palavra do Presidente
Somos invisíveis até o dia em que não estamos lá. É assim que nossa
categoria lida todos os dias com a invisibilidade, mas com uma função
extremamente necessária no mundo todo. Parabéns aos nossos
proﬁssionais que diariamente proporcionam o bem estar da nação.

Obrigada
Trabalhadores pela
organização e
receptividade!

ROBERTO SANTIAGO
Presidente da Federação dos Trabalhadores em
Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Limpeza
Urbana e Áreas Verdes do Estado de São Paulo.

O objetivo do SIEMACO é proporcionar
o melhor para nossos amigos e famíliares

Filie -se ao Sindicato e fortaleça sua categoria.
Seja você também um associado do SIEMACO Piracicaba e passe a usufruir de benefícios
como assessoria jurídica, assistência funeral, assistência ao trabalhador, colônia de férias,
material escolar para dependentes e muito mais. Informe-se pelo telefone : 19 3417-2377
Rua : José Pinto de Almeida, 773 Centro Piracicaba SP

