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HOMOLOGAÇÃO SEM O SINDICATO É
DESRESPEITO COM O TRABALHADOR
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MOBILIZAÇÃO Contra Reforma
Trabalhista e Previdenciária.
O Siemaco Piracicaba e Região unido
na luta com as entidades Femaco,
Conascon, União Geral dos
Trabalhadores (UGT) e demais centrais
sindicais, participou do DIA NACIONAL
DE MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DOS
DIREITOS:
- NÃO À REFORMA TRABALHISTA;
- NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA;
- NÃO AO TRABALHO ESCRAVO;
O ato foi realizado no dia 10 de
novembro de 2017 na Praça da Sé/SP.

16 de maio

Em 1.998 fundava-se o Siemaco Piracicaba e Região,
desde sua fundação até os dias de hoje seus dirigentes lutam pela valorização da categoria,
melhores condições de trabalho e benefícios. Nesses vinte anos de história, lembramos
com orgulho o Dia do Gari, que surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo
Gary, que se destacou no Brasil como o responsável pela fundação da primeira empresa
de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, no ano de 1976. Hoje homenageamos a todos
de nossa categoria, desejando mais fortalecimento e novas conquistas. Parabéns a todos
trabalhadores e trabalhadoras da Limpeza Urbana, Asseio e Conservação, Áreas verdes
e Controle de Pragas, Juntos somos mais fortes!

ALTERNATIVA /Limeira
Empresa descumpri determinação
e deixa de pagar insalubridade.
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LATINA/ Santa Gertrudes e
Leccor/ Santa Cruz das
Palmeiras e Kabss/
Piracicaba tem Trabalhadores
100% Filiados.
Pag.02

LUTAS E VITÓRIAS
All Bussiness/Piracicaba
Na justiça Sindicato garante
fatura para pagamento dos
Trabalhadores. Veja mais na pag.03
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Nosso telefone

(19) 3417-2377

Whatsapp
9 8439 - 0100

SEDE EM PIRACICABA
De Segunda a Sexta - feira
das 08h30 ao 12h e das 12h30 às 17h30
Rua José Pinto de Almeida, 773
Centro - Piracicaba SP

Trabalhadores
100% ﬁliados
Palavra da Presidente
No ﬁnal do ano passado tivemos uma
grande mudança na Lei Trabalhista
gerando transformações prejudiciais
nas relações do trabalho. Todos os
dias somos surpreendidos por
empresas que assolam seus
trabalhadores e trabalhadoras, na
busca incansável de retirada de
direitos já conquistados. Essa
realidade só não está pior pelo
crescente fortalecimento da
organização sindical e seus
representados, ajudando a frear os
desmandos de empregadores que
assediam moralmente seus
empregados diariamente.
Contudo, aumentaram os esforços
nas negociações coletivas em
defesa desses direitos de forma a
protege-los contra o novo modelo de
“des-obrigações” trabalhistas.
VOCÊ faz parte deste contexto e
PODE ajudar a muda-lo. Junte-se ao
seu sindicato. Oriente seus
familiares a irem em busca da
proteção dos seus direitos exigindo
mais respeito não permitindo ser
uma marionete nas mãos deste
nosso governo que também é
responsabilidade de todos. Participe
ativamente das atividades do seu
sindicato. Ajude a construir um
mundo melhor. Não desanime, faça
sua parte e teremos muito o que
comemorar no futuro!
Um forte abraço!
Renata Souza Aguiar

Trabalhadores da Latina de Santa/Gertrudes,
Leccor de Santa Cruz das Palmeiras e
Kabss/Piracicaba, conﬁam na
representatividade do Sindicato e aderem 100%
de ﬁliação. Hoje mais do que nunca os
trabalhadores devem unir forças para continuar
a manter direitos e benefícios conquistados ao
logo de décadas. Utilizamos a frase que nos
representa:

- Unidos somos mais fortes!
Isso deﬁni nosso Sindicato, que há 20 anos luta
com muita garra em favor das Categorias de
Limpeza Urbana, Asseio e Conservação, Áreas
Verdes , e a nossa recém chegada, a categoria
de Controle de Pragas.

Nossos agradecimentos aos Guerreiros
e Guerreiras, contem conosco!

Latina/Santa Gertrudes

Leccor/Santa Cruz das Palmeiras

Kabss/Piracicaba

Fala do Presidente
da Federação
Em Brasília, quem defende o trabalhador?
Os trabalhadores brasileiros nunca tiveram a
vida fácil. Todas as conquistas e direitos obtidos
ao longo dos anos foram frutos de muito suor,
luta e sacrifício.
O castigo imposto pela crise econômica e pelos
sucessivos erros daqueles que deveriam criar
alternativas que fomentassem o crescimento do
País, resultou em uma taxa de desemprego,
que chega atingir mais de 27 milhões de
trabalhadores.
Não o bastante, o Governo Federal ainda
anuncia a Reforma da Previdência, que visa
diﬁcultar, ou melhor, impossibilitar, o direito da
aposentadoria. Tornando a vida do brasileiro
ainda mais sofrida e desaﬁadora.
Nós sindicalistas e o conjunto dos
trabalhadores, temos de intensiﬁcar nossa luta
e atuar em todas as frentes em defesa do
emprego e dos direitos. Para isso precisamos
aumentar nossa representatividade no
Congresso Nacional, elegendo uma bancada
verdadeiramente comprometida com os nossos
pleitos e lutas. As eleições são uma
oportunidade para reverter esse vergonhoso
cenário que o Brasil está vivendo.
Roberto Santiago Vice-presidente da UGT
( U n i ã o G e r a l d o s Tr a b a l h a d o r e s ) e
Presidente da FENASCON e FEMACO
(Federação Nacional e Estadual dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio e
Conservação Ambiental, Limpeza Urbana e
Áreas Verdes)

Sub Sede em Limeira
De 4ª e 6ª feiras
Das 9h ao 12h e das 13h às 15h30
R. Dr. Trajano B. Camargo, nº 445,
sala 08, Centro, (de frente a Minerva
Paniﬁcadora ou do Shopping Real).
Fone 19 3495-3090

CURTA E COMPARTILHE
www.facebook.com/
siemacopiracicabasp

Denúncia

A REFORMA TRABALHISTA TROUXE O
DESRESPEITO AOS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS.
No dia 27 de março a empresa Ambientelix
Serviços Ambientais de Rio Claro/SP, se
recusou a homologar no Siemaco Piracicaba
deixando seus ex-funcionários aguardando
pelo lado de fora da empresa, em meio a um sol

Sub Sede em Rio Claro
De 2ª e 5ª feiras
das 9h ao 12h e das 13h às 15h30
Avenida 8, nº 87, Piso Superior, Centro
Fone 19 3533-2820

LAMENTÁVEL A SITUAÇÃO
FLAGRADA PELO SINDICATO!

escaldante, sem água e acomodação.
tudo foi acompanhado pelo lado de fora da
empresa pelo sindicato. A maior indignação foi
que o Siemaco tem uma sub sede no mesmo
municípo da prestadora de serviço. A empresa
esta sendo notiﬁcada a pagar os direitos que

não foram cumpridos.
Filie-se e fortaleça seu sindicato!

CASO ALL BUSSINESS
Após liminar concedida pela Justiça, ex- Trabalhadores da empresa All
Bussiness, locados dos cemitérios de Piracicaba, procuram a Assessoria
Jurídica do Sindicato e ingressam na Justiça para garantir seus direitos.
Pagamentos das verbas rescisórias feitos
fora do prazo foi um dos prejuízos que
tiveram os Trabalhadores pela "falta de
homologação no Sindicato". Agora os exempregados recorrem na Justiça para
garantir no mínimo a multa do FGTS, que
também "não foi recolhida" pela empresa.
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Contra situações como essas é que o
Sindicato protege os direitos dos
Trabalhadores recorrendo a Justiça
Trabalhista.

Cuidado!
Não assine nada sem constar a data

O Trabalhador e trabalhadora, se
você foi dispensado ou dispensada,
procure imediatamente o Sindicato,
para seguir as orientações antes
de sua homologação.
Mesmo com a Reforma Trabalhista
o SIEMACO conquistou em
Convenção Coletiva que as
homologações continuem sendo
REALIZADAS PELO SINDICATO.
Dúvidas ligue 19 3417-2377
(Atendemos chamadas a cobrar)

Fala
Jurídico
Alternativa/Limeira
Empresa pagava insalubridade nos
banheiros na área da educação e
deixou de cumprir distorcendo o que
diz a Convenção Coletiva de
Trabalhalho (CCT).
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REPRESENTAMOS OS TRABALHADORES EM
EMPRESAS NA LIMPEZA URBANA , ASSEIO
E CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES DE
PIRACICABA E REGIÃO

T E M O S A P L I C AT I V O
N A P L AY S T O R E
DIGITE NA BUSCA SIEMACO PIRACICABA

Presidente: Renata Aguiar
Diretora Financeira: Cacilda Silva
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Flaviana Fernandes MTB: 68988
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Tiragem: 1000 exemplares

Cavo/Rio Claro - Melhorias na garagem estão a passos lentos.
No dia 20 de abril pela manhã, o Siemaco Piracicaba
voltou a garagem da empresa Cavo, que a passos lentos,
esta melhorando as condições para os Trabalhadores
da coleta. O Sindicato tem acompanhado as condições
do ambiente de trabalho que ainda tem muito para acontecer.
O refeitório e chuveiro fazem parte do planejamento que
buscamos para os Trabalhadores, pelo cumprimento da
Norma Regulamentadora sobre condições de trabalho(NR24).

Continuaremos de olho nas melhorias necessárias para o bem estar e segurança dos Trabalhadores.

Lutas e Vitórias
Ambiental /Piracicaba
O Sindicato formalizou em
assembléia as alterações realizadas
nas concentrações, que visaram
melhorias nos setores de refeição
e descanso. Agora as varredeiras
e varredores contam com ambientes
confortáveis para se alimentarem e
descansarem .

SM Service/em toda base
Empresa assume mais uma vez
compromisso , agora perante o MPT
para o cumprimento de Convenção
Coletiva em toda base territorial do
SIEMACO Piracicaba. Estamos de olho!

Works/Piracicaba
SIEMACO Garante no Ministério
Público o adicional de insalubridade
nas escolas municipais.

MM Tecnologia/Cordeirópolis
Após mesa redonda no Ministério
Público, empresa abre portas para
discutir a falta de insalubridade e
desvio de função no setor.

O SIEMACO entregou em 2018
+ de 1.000 Kits Escolares
Não ﬁque fora dessa!
Se ligue em nossas redes sociais.
VÁLIDO PARA FILIADOS ATÉ NOVEMBRO.

