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Estamos encontrando em
nossa base empresas que não estão
cumprindo piso salarial e outros be-
nefícios de acordo com nossa con-
venção coletiva de trabalho.

Informamos a todos os tra-
balhadores e tomadores de servi-
ço, que procure nosso sindicato
para tomarmos as providências le-
gais.

A maior ocorrência de frau-
des contra o trabalhador, está se

dando na categoria de Porteiros e
Controladores de Acesso, Atende,
pois algumas empresas estão fe-
chando os olhos para os direitos
dos trabalhadores. O sindicato está
com os olhos bem abertos e se você
estiver sendo lesado ou souber de
algum trabalhador que não está re-
cebendo o isso salarial de acordo
com a função denuncie ao
SIEMACO, pelo telefone (18)3625-
4333.

Desde o mês de Setembro
de 2006, estamos fiscalizando os
trabalhadores que prestam serviço
em Áreas Verdes e Similares (pes-
soas que trabalham fazendo
roçagem, podas em rodovias, fer-
rovias) e para nossa surpresa,
estamos encontrando trabalhado-
res sendo lesados em todos os di-

reitos. Não estão pagando adicio-
nal de insalubridade, PPR, Cestas
Básicas, Salário, enfim está uma ba-
gunça!

Nós já avisamos para o Mi-
nistério do Trabalho o pedido de
fiscalização e vamos continuar a luta
contra o descaso que as empresas
que prestam serviços em áreas ver-
des estão fazendo com o trabalha-
dor.

Trabalho em Áreas Verdes Atenção! Atenção! Atenção

À esquerda orfanato
que foi entregue os
brinquedos  e os

alimentos e à direita
crianças do orfanato
que ficaram super
gratas e emociona-
das com a doação

dos brinquedos

à direita a entrega dos
brinquedos em um

bairro  de  Araçatuba.
As crianças ficaram

alegres   ao recebê-los e
passaram o dia das
crianças contentes.

Durante cerca de dois meses o  sin-
dicato esteve envolvido em uma
campanha  de arrecadação de brin-
quedos; além disso, alimentos vi-
nham sendo arrecadados por meio
do projeto em parceria com os alu-
nos do curso de línguas que ao in-
vés de pagarem mensalidade doa-
vam  alimentos para esta campa-
nha.
No  dia 11 de outubro, como con-
clusão desses projetos e também
por motivo do dia das crianças a
diretoria do sindicato  realizou a
entrega desses brinquedos e dos ali-
mentos,  estes que totalizaram
185KG.
Consideramos o projeto um suces-
so, uma vez que atingimos  nosso
objetivo, que é o  de ajudar as pes-
soas. Sempre estaremos trabalhan-
do  com esses intuito, o de melho-
rar o bem-estar social.
No bairro em que foi entregue os
brinquedos as crianças que recebe-
ram fizeram uma festa. Apesar da
sofrida vida que muitas vezes le-
vam, a alegria contagiou a todos,
inclusive aos diretores ali presen-

tes.
No orfanato não foi diferente, as cri-
anças que ali tem que conviver com
a triste realidade de serem órfãs,
neste dia das crianças puderam con-
tar com brinquedos, e carinho de
que tanto necessitam. Para o orfa-
nato também foi doado os alimen-
tos, uma vez que entidades como
esta, dependem de ajuda e doações.
Estamos sempre contribuindo por-

que sabemos o quanto é importan-
te para eles gestos de
solidadriedade como este, e como
é gratificante, tanto pra quem doa
quanto pra quem recebe..
Veja as palavras do diretor admi-
nistrativo do orfanato:
“Queremos deixar registrada a nossa
gratidão pela visita que fizeram a este
Lar Espírita Caminho de  Nzaré, onde
criamos e educamos 34 crianças ca-

rentes como nossos filhos do coração.
Como a verba governamental é insu-
ficiente, contamos com a compreen-
são e caridade das pessoas.
Esse Digno Sindicato soube dirigir sua
atenção às crianças e numa visita fra-
ternal às nossas instalações deixaram
simpatia, abraços, amor fraternal e
também doações de brinquedos que
materializam os sentimentos que bro-
tavam de todos.
Muito Obrigado. Voltem muitas ve-
zes. Jesus os abençoe.”

Wilson Alves Matias
Diretor Administrativo

Agradecemos a todas pessoas que
nos ajudaram nesta campanha, uma
vez que são fundamentais para a re-
alização desses projetos. Aprovei-
tamos para pedir que participem
das campanhas e que também pra-
tiquem a solidariedade ajudando
instituições como estas. Muitas ve-
zes pessoas são carentes de cari-
nho e atenção, e não de bens mate-
riais.
Participe de nossas campanhas, vi-
site nosso sindicato.

Rosaldo, diretor do sindicato, e as crianças de um bairro de Araçatuba, na
entrega dos brinquedos no dia das crianças.

Solidariedade no dia das crianças
Sindicato realiza entrega de alimentos e brinquedos para um orfanato e crianças carentes
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Parceria é formada com
consultório odontológico

No dia  05 de setembro foi feito um
acordo com o consultório
odontológico  do Dr. Emiliano Ma-
chado.
Esse acordo prevê um benefício para
os associados que, a baixíssimos
preços agora podem fazer tratamen-
to odontológico.
Foi pensando em nossos associados
e em pessoas que  não têm acesso
que firmamos este acordo.
Tudo isso bastava, mas o sindicato
foi além: Além do associado , agora
seu familiares (esposo(a), filhos até
18 anos, mãe e pai)  e parentes de
outros graus (primos, tios, sobri-
nhos, cunhados, etc. ) poderão fa-
zer  o tratamento.
O custo do tratamento para associ-
ados e familiares sai por R$10,00
(dez reais) e para os demais paren-
tes R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Para  utilizar esse benefício basta o
associado comparecer na nosa sede
munido da carteirinha de associado
e a  taxa do exame, na mesma será
feita uma guia que o encaminhará
para o dentista.
Horário de atendimento do consul-
tório:
Segunda à Sexta 8:30 às 20:00
Sábado 8:30 às 12:00

No tratamento pelo sindicato estão
inclusos os procedimentos abaixo:
• Extrações (exceto cirurgia de dentes
inclusos  e semi-inclusos);
• Restaurações (Amálgama ou Resina);
• Limpeza (profilaxia);
• Aplicação de Flúor;
• Selantes (em crianças até 10 anos);
• Restauração temporária (curativo);
• Dessencibilização;
• Orientação de Higiene.
Demais tratamentos serão negociados com o
dentista

Consultório equipado e com
infra-estrutura completa para
melhor atendê-lo. Atendimen-
to com Excelência e aberto de
segunda à sabado.

Companheiros e
Companheiras, é com
muito orgulho e satisfação,
que mais uma vez estamos
tendo a oportunidade
chegar até vocês através
deste informativo e
podermos prestar contas
de alguns trabalhos que
estamos realizando, outros
benefícios que estamos
conquistando e
até mesmo,
através deste
meio de
comunicação,
n o s
conhecermos
melhor.
O ano de 2006
está sendo um
ano de muitas conquistas
para nós trabalhadores,
tendo em vista, que após
vários anos de luta,
finalmente a classe
trabalhadora, está tendo a
oportunidade de participar
ativamente de discussões de
grande relevância para a
sociedade e,
principalmente, estamos
conseguindo mostrar que,
quando pessoas se reúnem
com o propósito de fazer o
bem, só temos um
resultado: a VITÓRIA.
Digo isto, baseado na
própria história de lutas e
dificuldades de nossa
entidade sindical, pois já
sentimos na pele, o quanto
é dificultoso o trabalho de
organização da classe
trabalhadora, o quanto é
difícil a implantação do
sindicato cidadão, mas
hoje, temos uma única
certeza: Quando se
trabalha com dedicação,
compromet imento,
s i n c e r i d a d e ,
honestidade, os objetivos
são alcançados de uma
forma tão sólida, que nem
nos momentos mas difíceis
você se desanima. Outra
prova que trabalhar com
d e d i c a ç ã o ,
compromet imento,
s i n c e r i d a d e ,

honestidade, dá bons
frutos, é o fato de que hoje
nossa categoria tem um
DEPUTADO FEDERAL,
que é o nosso amigo e
companheiro de muitas
jornadas, ROBERTO
SANTIAGO. Enfim,
podemos nos orgulhar e
termos a certeza que a luta
pela regulamentação de

nossa categoria,
hoje mais do
que nunca está
viva, a certeza
de que nas
d i s c u s s õ e s
sobre a reforma
sindical e
t r a b a l h i s t a ,
temos alguém

que sabe que existimos, que
sabe dos nossos problemas;
Acabou aquele medo de
falar com “DEPUTADO”,
temos o nosso
DEPUTADO FEDERAL,
tudo isso com muito
orgulho, pois ao longo dos
anos, fomos discriminados,
até mesmo no próprio
movimento sindical, pois
alguns companheiros
achavam que éramos contra
os trabalhadores, porque
representávamos os
terceirizados, e provamos à
todos, quando realizamos as
campanhas de valorização
da categoria e apetite de
igualdade, que nossa
bandeira sempre foi a de
realmente representar e
valorizar o trabalhador,
PRECARIZAR JAMAIS, se
fosse o contrário não
teríamos um DEPUTADO
FEDERAL.  Quero ainda
agradecer a todos que
acreditaram nesse projeto e
dizer que o compromisso
do companheiro
ROBERTO SANTIAGO é
com a sociedade brasileira.
Desejo à todos um FELIZ
NATAL e um PRÓSPERO
ANO NOVO, e que em
2007, possamos estar
novamente juntos, o
trabalho não pára..

Rosaldo de Oliveira Ribeiro
Diretor Presidente

Palavra do Presidente

Editorial

“nossa
bandeira

sempre foi a
de realmente
representar e

valorizar o
trabalhador”

O sindicato foi fundado para
representar os
trabalhadores prestadores
de serviços, (Limpeza
Ambiental, Limpeza
Urbana, Áreas Verdes, entre
os quais está elencada a
categoria de Porteiros e
Controladores de Acesso,
Atendentes e Similares de
Araçatuba e Região).
Desde a sua fundação o

sindicato vem lutando e
conquistando melhorias
para os trabalhadores,
como garantir um piso
salarial maior que o salário
mínimo, reajustes salariais
acima da inflação,
estabilidade, cestas básicas,
Planos de Saúde, além de
outros benefícios garantidos
pelas nossas convenções
coletivas de trabalho.

Siemaco de Araçatuba, o legítimo
representante dos trabalhadores prestadores

de serviços de Araçatuba e Região

Não deixe de conferir a nossa página na internet.
Encontre os principais eventos e notícias, além

das promoções e campanhas.
Lá você encontra também informações, conven-

ções, circulares salariais e muito mais!
w w w . s i n d i c a t o d a l i m p e z a . c o m . b r

Horário de
atendimento:

Segunda à sexta:
8:00 às 22:00

Sábado:
8:00 às 17:00

Rua Euclides da Cunha,
59     Vl. São Paulo
Araçatuba-SP

Fone:(18) 3625-4333

Home Page:
www.sindicatodalimpeza.com.br
E-Mail:
sindicato@sindicatodalimpeza.com.br
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No dia 04 de outubro encer-
rou mais uma turma do curso
de porteiro e recepcionista,
que foi minisrado na própria
sede do sindicato. Formamos
mais um grupo de profissio-
nais com qualificação e que
certamente conseguirão uma
oportunidade no mercado de
trabalho. O SIEMACO vem
investindo em
profissionalizações e tem vis-
to os resultados. Vários são

os casos em que os alunos assim que saem do sindicato conseguem  um emprego.
O curso de porteiro e recepcionista  é muito procurado,  e sempre há novas turmas.
Visite nossa sede e conheça esse e outros cursos que estão disponíveis.
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Atualmente turmas de inglês e espanhol.
sendo que o inglês é uma parceria com os
alunos que doam alimentos como mensali-
dade, e nós doamos esses alimentos a enti-
dades filantrópicas. O curso de Espanhol
ainda tem vagas, a mensalidade é apenas
R$20,00 e a matrícula  R$10,00.

O curso de manutenção tem uma grande
procura devido ao custo-benefício que ele
proporciona. Com a mensalidade a
R$50,00 e a duração de 6 meses, ele pre-
para um profissional que pode montar seu
próprio negócio. Com certeza é um ótimo
investimento para quem quer entrar na área
de manutenção de micros.

Um curso de informática já virou neces-
sidade em qualquer currículo, e o
SIEMACO já é referência nesse curso. O
mundo em que vivemos exige esse co-
nhecimento. Com turmas diárias (de se-
gunda à sábado) e disponível nos três
períodos (Manhã, Tarde e  Noite) você
pode fazer o curso segundo seu tempo,
além do preço super acessível.

Com a “onda” no final do ano de em-
pregos temporários, ou ainda para
qualquer outra época da sua vida pro-
fissional, o trabalhador que possui
habilidades básicas além de seus com-
panheiros se sobressai, e com certe-
za sempre estará  à frente no quesito
profissional.

Cursos do SIEMACO
O sindicato que investe na profissionalização dos trabalhadores tem

várias opções de cursos pra você

Os cursos acima estão disponíveis através do nosso sindicato, que visa a
profissionalização e a inclusão social. Maiores informações estão disponíveis em

nosso endereço eletrônico: www.sindicatodalimpeza.com.br, também pelo telefene:
(18)3625-4333.

Para matrículas , consulta sobre vagas de curso, agendamento de matrícula e
maiores informações, fale conosco em nossa sede que fica na rua

Euclides da Cunha, 59 -Vl São Paulo- Araçatuba-SP.
Não perca essa oportunidade, venha pra cá! estamos te esperando!

PARABÉNS!
Roberto Santiago é
eleito à deputado

federal com grande
número de votos.

Os trabalhadores do asseio
e conservação agora podem
contar com uma mão amiga
no governo.
Nosso companheiro  foi elei-
to com 56.182 votos  pelo
Partido Verde obtendo a
posição de 65º candidato a
deputado federal mais vota-
do.
Ele   que  sempre lutou pelas
causas dos trabalhadores, e
sempre nos representou,
com certeza terá muito à
acrescentar no cenário po-
lítico, e fará uma excelente
representação da categoria.
Muitos trabalhos que  esta-
vam sendo realizados, ga-
nharão mais força em sua

concretização, e nós que
sempre o apoiamos continu-
aremos juntos em seus pro-
jetos e campanhas.
Parabéns trabalhador por
eleger quem fará o melhor
por você!
Agradecemos a todos os
que nos apoiam, estamos
trabalhado por vocês.

O Siemaco está em
fase de implantação
da secretaria da
mulher. Esta
secretaria tem por
objetivo principal a
defesa dos direitos da
mulher junto a
s o c i e d a d e ,
combatendo assim a
discriminação, o
preconceito e a
exploração da mulher.
 Muitas vezes em
nosso meio
encontramos fatos
que revelam tal
discriminação. Em
algumas empresas
elas recebem
remuneração inferior a
masculina exercendo
a mesma função. Nas
casas, são vítimas de
violência e tereceio de
denunciar. Podemos
citar ainda a
crescente exploração
sexual infantil, que é
um grave problema
para a sociedade.
Todos esses
problemas são
gerados por uma
cultura de exclusão
que temos. Para

tanto, além do
combate a atos que
denigrem a mulher,
lutaremos para uma
maior inclusão e
engajamento, bem
como cuidados com a
saúde e campanhas
para a devida
valorização.
Implantaremos este
apoio a todas as
mulheres que
necessitam e
trabalharemos juntos,
com campanhas e
com o apoio do
SIEMACO. Outros
itens também fazem
parte da nossa
proposta, como a
criação de empregos,
acesso ao poder
político e a educação.
Este é um chamado
para as mulheres que
querem reverter este
quadro social.
Participe desta
secretaria, basta
comparecer a nossa
sede na rua Euclides
da Cunha, 59 -Vl. São
Paulo, Araçatuba-SP
ou entrar em contato
pelo telefone
(18)36254333

Secretaria da mulher
Projeto visa a implantação de uma secretaria

para dar apoio as mulheres
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As cestas básicas do mês de setembro saíram para o Sr.

André Fabrício Labaki Hernandes da empresa BSE e
para a Sra. Teresa Maria Rocha de Oliveira

 da empresa Paineiras. Não deixe de participar basta
preencher o cupom fornecido em nossa sede.

Faça uma visita, aproveite e preencha o cupom. O
sindicato te espera de portas abertas.

Agora é o
dobro de

chances para
você ganhar.

 A partir do mês
de novembro o sindicato está

sorteando  4 cestas por mês!

Informamos, que estamos
percorrendo todas as
cidades de nossa base
territorial, e o objetivo de
nossas visitas, é levar a
palavra, os projetos e
reafirmar o nosso
compromisso de estar com
os trabalhadores em todos
os momentos, atuando na
relação capital/trabalho e
dando apoio familiar,
social, enfim, é o sindicato
pensando no cidadão e na
cidadã.
Outro ponto importante de
nossas visitas é que após

visitarmos todas as cidades
teremos um senso com o
real perfil da categoria em
nossa região. Cabe ainda
informar, que em nossas
visitas,  estamos fazendo o
recadastramento de todos
os trabalhadores e após o
recadastramento, o
objetivo é voltar em cada
cidade ou nas cidades pólo
de cada região, para
firmarmos convênios que
venham beneficiar você
associado e seus
dependentes.

Aguarde, em breve estaremos chegando em sua
cidade!

Excursão para a pousada Pé na AreiaComunicado importante
Nos dias  12, 13 e 14 de ou-
tubro foi realizada mais uma
excursão para a colônia de
férias da federação, Pé na
Areia. Com saida no dia 11
e da sede do sindicato, e
chegada no dia 15, no mes-
mo local, os trabalhadores
que foram aproveitaram
muito a viagem.
A colônia conta com total
infra-estrutura para atender

os hóspe-
des além
de situar-
se à 50 m
do mar.
Lá você
t ambém
encontra
p i s c i n a ,
playground
, salão de jogos, churrasquei-
ra, as suítes são para 4 pes-
soas , com ar condicionado
e geladeira.
O pacote da excursão inclui
as refeições diárias (café da
manhã, almoço e jantar).

Fotos da turma  da excurção
e abaixo fotos do prédio da

pousada.

Maiores informações:
(18) 3625-4333

No dia 29
de setem-
bro, como
prev i s to
foi realiza-
do o sor-
teio de um
fogão de 6
bocas, re-
ferente a
uma rifa
v e n d i d a
pelo sindi-
cato. O ga-
nhador foi o Sr. Valtônio. Veja as palavras dele: “Fiquei
muito feliz, nunca ganhei nada, meu presente de aniversário.
Sempre participo de ridas que tenham uma finalidade social,
nunca tinha ganhado o prêmio, fiquei muito feliz, ainda
sabendo que este evento ajudará alguém  valeu. Aproveitei

para conhecer a sede do
SIEMACO e lá constatei que
esta instituição tem vários
cursos de aprendizado e
aperfeiçoamento para os
associados e seus filhos,
Parabéns pelo excelente
trabalho prestado e muito
Obrigado”.

Sorteado o fogão!

As cestas do mês de outubro foram
para o Sr. José Francisco de
Menezes da empresa VIP (à

esquerda) e  Ivonilde de Fátima
Merlini Chacon da empresa

Conserve na foto representada por
Wilson Roberto Chacon (esposo)

Farmácia de Manipulação Av. Waldir Felizola de
Moraes, 1211
Araçatuba-SP

Telefone:
(18)3621-7780

Para sua maior co-
modidade e con-
forto, o sindicato

da limpeza fechou um convênio com a farmácia
de manipulação Estrati Vegetalli. Agora o traba-
lhador que desejar, pode comprar na farmácia e
ter o valor da compra descontado na folha de
pagamento.

Contudo se houver interesse o tra-
balhador deve comunicar ao  sin-
dicato a empresa em que traba-
lha para que possamos dispor
esse benefício.
Para maiores informações entre
em contato conosco pelo telefo-
ne (18) 3625-4333

No dia 27 de Outubro foi
entregue  o televisor de
14" à Srª Valdirene Alves
Carvalho da Silva, traba-
lhadora da empresa
Monte Azul, que colabo-
rou conosco na doação
dos brinquedos para o
orfanato. Todos os que
doaram concorreram a
esse televisor, como uma
forma de incentivo à

ajuda.Veja as palavras da ganhadora:
“É o primeiro prêmio que eu ganhei, fiquei muito contente, os
brinquedos que eu dei, não foi interessada em ganhar o prê-
mio e sim em ajudar as crianças que precisam. Dei de bom
coração!

Agradeço todos vocês pelo prêmio
Muito obrigada.”

O sindicato agradece a todos que nos ajudaram nessa cam-
panha. Contamos com vocês para as próximas que virão.
mais uma vez, Obrigado!

Sorteio do Televisor
Nos próximos informativos
e em nosso site:
www.sindicatodalimpeza.com.br,
estaremos colocando o
nome das empresas que não
estão de acordo com nossa
convenção coletiva de tra-
balho.
Nossa fiscalização tem sido
rígida, a fim de combater as
irregularidades que
freqüentemente encontra-
mos. Somente assim conse-
guiremos mais dignidade
para os trabalhadores da
área de asseio e conserva-
ção.
Quem não quer cumprir os
direitos, dê o lugar para
quem trabalha sério!

Alerta!


