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Nosso companheiro Roberto Santiago

Em almoço que reuniu cerca de 1200 pessoas, Rosaldo,
diretor do SIEMACO de Araçatuba e Região, apresen-

ta Roberto Santiago, o representante nacional da
categoria.

Nossa confraterni-
zação foi um sucesso!
Apresentamos nosso
companheiro Roberto
Santiago aos nossos tra-
balhadores e o presidente
Rosaldo de Oliveira, res-
saltou a importância da
nossa luta por melhores
condições de trabalho e
também  pela dignidade
e valorização da catego-
ria.

De acordo com a
organização do evento,
estavam presentes
1200 pessoas  e todos
presentes se sentiram
bastante honrados e va-
lorizados, pois viram que
o sindicato pode realizar
muitos trabalhos de
grande relevância para o
bem-estar de todos.
Nosso companheiro,
Roberto Santiago, para-
benizou a diretoria e o

nosso presidente pelo
grande evento e ressal-
tou o grande trabalho
que o SIEMACO de
Araçatuba e Região rea-
liza junto aos trabalha-
dores e também junto a
sociedade.

Para o presidente
Rosaldo, a confraterniza-
ção veio coroar os vári-
os anos de trabalho pois
nos dias atuais, somen-
te uma entidade séria e
realmente comprometi-
da com os trabalhadores
e trabalhadoras  conse-
gue reunir tantas pesso-
as num único evento.

“Em nossa confra-
ternização não houve ne-
nhum incidente e a famí-
lia do nosso associado
pôde ver que os traba-

lhadores do asseio e
conservação (Limpeza
Ambiental, Urbana , Áre-
as Verdes, Porteiros)
têm realmente alguém
que olhe por eles.”

Aproveitamos o
ensejo para comunicar a
todos que em breve te-
remos nosso 1° Jantar
Dançante, e no que de-
pender de nós será mais
um su-
cesso.

P e d i -
mos a
t o d o s
que es-
t e j a m
j u n t o
ao sin-
dicato e

participem de mãos da-
das conosco de nossa
luta. A cada dia o sindi-
cato atinge mais traba-
lhadores e temos certe-
za que estamos no ca-
minho certo.

As fotos desse
evento estão disponíveis
no nosso site:
www.sindicatodalimpeza.com.br

Nas fotos estão: Central,
Rosaldo e Roberto Santiago
no salão da festa. Esquerda,

A p a r e c i d a ,
Roberto Santia-
go e
Rosaldo.Direita
Rosaldo fala
com os trabalha-
dores. Ao lado
Rosaldo e
Roberto Santia-
go discursando
aos trabalhado-
res,

Eventos, notícias, fotos, informações e muito mais você só encontra no nosso endereço eletrônico:
www.sindicatodal impeza.com.br



S I E M A C O

Companheiros e
companheiras,  após vá-
rios anos de trabalho fi-
nalmente estamos vendo

que o trabalho valeu a pena. Isto por-
que desde o ano de 2001 passamos a
trabalhar o sindicato cidadão, isto é,
passamos a nos preocupar também com
o lado social do trabalhador
e não ficar apenas na relação
capital-trabalho. Hoje somos
uma entidade sindical total-
mente preparada para aten-
der os anseios e as necessi-
dades dos trabalhadores e
também da sociedade em geral.

Temos um departamento de cursos
que vai desde habilidades básicas,
informática do básico ao avançado, por-
teiro e recepcionista, excelência no aten-
dimento, manutenção de micros. O mais
novo curso nosso é o de Inglês no qual o
aluno faz o curso em troca de alimen-
tos, os alimentos arrecadados serão do-
ados à pessoas carentes. Em breve im-
plantaremos o curso de Espanhol.

Temos convênios com laboratórios,
farmácias, médicos, entre outros con-

“Somos uma
entidade sindical
preocupada com
o lado social do
trabalhador”

vênios, enfim estamos totalmente prontos
para lhe atender, e bem! Realmente so-
mos uma entidade sindical preocupada
com o lado social do trabalhador. Peço
humildemente a todos companheiros e
companheiras de Araçatuba e Região: Par-
ticipem da sua entidade sindical, pois so-
mente com envolvimento conseguiremos

a cada dia ser mais respeita-
dos e valorizados.

Trabalhadores e traba-
lhadoras, informamos ainda
que somos o legítimo repre-
sentante dos porteiros,

atendentes, recepcionistas, controladores
de acesso. Não caiam em armadilha de
sindicatos pelegos que aparecem na base
somente para tirar seus direitos e seu di-
nheiro. Estamos de olho!

Caso sua empresa não esteja pagando
seu salário total, cesta básica, entre ou-
tros benefícios, fique atento: Você está sen-
do lesado!

Nossa luta está apenas começando,
conte conosco.

Palavra do presidente

Legítimo Representante

Rosaldo de Oliveira Ribeiro
Presidente do SIEMACO

circulares salariais

LIMPEZA AMBIENTAL

LIMPEZA URBANA

ÁREAS VERDES

SIEMACO garante os
direitos dos trabalhadores

Após negoci-
ação o Sindi-
cato da Lim-
peza de
Araçatuba e

R e g i ã o ,
SIEMACO,
garantiu aos
trabalhado-
res das usi-
nas de Pro-
missão e

Buritama o adicional sa-
larial de insalubridade
que é conferido aos tra-
balhadores que estão
expostos a atividades
danosas à saúde e a in-
tegridade física do tra-
balhador. Esse adicional
é um direito dos traba-
lhadores que são
afetados confor-
me anteriormen-
te dito, e é nosso
dever e satisfação
garantir que ele
seja pago.
Cabe ao empre-
gador pagar cor-

retamente, uma vez
que, literalmente, o tra-
balhador arrisca sua saú-
de pela empresa.
Você cidadão e empre-
gado, que paga seus im-
postos e contribuiu com
o governo têm deveres
e tem também seus di-
reitos.
Cabe ao sindicato zelar
para  que esses direitos
possam  ser gozados
pelos associados e que
as leis sejam cumpridas,
assim teremos um mun-
do mais justo e um em-
prego mais digno.
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EXPEDIENTE

Horário de
atendimento:
-Segunda à sexta:
8:00 às 22:00
-Sábado:
8:00 às 17:00

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

Fone:(18) 3625-4333

Home Page:
www.sindicatodalimpeza
.com.br
E-Mail:
sindicato@sindicatodalimpeza
.com.br

R$387,80
R$400,42
R$440,13
R$436,00
R$472,58
R$436,00
R$514,01
R$465,39
R$524,87
R$387,80
R$413,06
R$413,06
R$557,45

Piso Salarial Mínimo
Copeira
Limpador de Vidros
Recepcionista
Porteiro/Contador de Acesso
Auxiliar de departamento pessoal
Zeladoria em proprios públicos
Dedetizadora/Assemelhado
Técnico em Desemtupimento
Auxiliar em desentupimento
Auxiliar em Manutenção
Demais Funções
Operador de Varredeira Motorizada

Coletores/bueristas
Salário mensal
Insalubridade mensal

Tíquete-Refeição mensal
Vale Alimentação mensal
Total da Remuneração

Varredores e Serventes de usinas de
tratamento de lixo e tranbordo
municipal
Salário mensal
Insalubridade mensal

Tíquete Refeição mensal
Vale Alimentação mensal
Total da Remuneração
Operador de Máquina de Aterro
Salário mensal
Insalubridade mensal

Tíquete Refeição mensal
Vale Alimentação mensal
Total da Remuneração

R$ 403,99
R$ 140,00

(40% do salário
mínimo)

R$ 162,10
R$ 56,08

R$ 762,17

R$ 374,00
R$ 70,00

(20% do salário
mínimo)

R$ 162,10
R$ 56,08

R$ 662,18

R$ 782,14
R$ 70,00

(20% do salário
mínimo)

R$ 162,10
R$ 56,08

R$ 1.070,32

Remuneração mensal:
Operacional (serviços diversos), Ajudante
de Jardinagem/Serviços; Servente de
Jardinagem
Piso mínimo R$ 376,38
Insalubridade R$ 70,00
(20% do salário mínimo)
Cestas/Vale Alimentação R$ 100,00

Total R$ 546,38
Capinador de Córregos
Salário R$ 385,77
Insalubridade R$ 140,00
( 40% do salário mínimo)
Cestas/Vale Alimentação R$ 100,00

Total R$ 625,77
Operador de Roçadeira
Salário R$ 396,17
Insalubridade R$ 70,00
 (20% do salário mínimo)
Cestas/Vale Alimentação R$ 100,00

Total R$ 566,17
Jardineiro
Salário R$ 406,01
Insalubridade R$ 70,00
(20% do salário mínimo)
Cestas/Vale Alimentação R$ 100,00

Total R$ 576,01



D E P O I M E N T O S

profissionalização

Portas abertas

INFORMÁTICA
O CURSO: Mais que uma necessida-
de, a informática hoje é fundamental
para qualquer profissional qualificado,
e o SIEMACO através da ICIS
(Informática Cidadã pela Inclusão Soci-
al)  traz a todos a possibilidade de par-
ticipar do mundo digital, abrindo as por-
tas para o mercado de trabalho.
CUSTO: R$ 20,00 mensais +material
didático
DURAÇÃO: mínimo 8 meses

MONTAGEM E
 MANUTENÇÃO

O CURSO: Para quem quer crescer
no mundo da informática e abrir seu
próprio negócio, ou trabalhar na área
de manutenção de
microcomputadores é a melhor opção
de curso. Leva o aluno a aprender des-
de montar, até configurar um compu-
tador.
CUSTO:R$ 50,00 +material didático
DURAÇÃO: mínimo 6 meses

LÍNGUAS
O CURSO: Curso com ótimos pro-
fessores nas opções Inglês e Espanhol,
leva o aluno do básico ao
avançado.Esses cursos fazem parte de
uma ação social do SIEMACO em par-
ceria com os alunos, que doam alimen-
tos para entidades filantrópicas.
CUSTO:Gratuito (Mediante a doação
de 2Kg de alimento por mês)
DURAÇÃO:6 meses (1°Módulo)

PORTEIRO E
 RECEPCIONISTA

EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO

HABILIDADES
BÁSICAS

O CURSO: Destinado à pessoas que
trabalham na área e desejam melhorar
seu desempenho profissional, ou para
pessoas que procuram se
profissionalizar na área.
CUSTO:R$ 50,00 (Incluso material di-
dático)
DURAÇÃO: 20 horas (2hrs diárias,
10 dias)

O CURSO: Tão importante quanto a
própria venda o atendimento é uma das
partes fundamentais para o sucesso de
uma empresa,e sendo capacitado opor-
tunidades de empregos não faltarão.O
aluno sai capacitado desde o atendi-
mento ao fechamento do negócio.
CUSTO:R$ 150:00
DURAÇÃO:1 mês

Todos os cursos encontra-
dos nesta seção são rea-
lizações do SIEMACO e
têm por objetivo a
capacitação profissional e
a inclusão social.
As matrículas serão fei-
tas na nossa sede:
R. Euclides da Cunha, 59
Araçatuba - SP.
Maiores informações li-
gue: (18)3625-4333

SUPER PROMOÇÃO
DE INFORMÁTICA

Agora  você pode fazer apenas os
cursos básicos para aprender a
informática. Windows, Word,
Excel. Curso totalmente excelen-
te, um aluno por computador, e
o preço incomparável! Venha até
nossa sede conferir, você não
pode ficar fora dessa!

S I E M A C O

“Eu gostei muito do curso,  foram os nove meses de aula que me ajuda-
ram e muito. A princípio não sabia nada de informática, mas com apenas
duas ou três aulas práticas já estava me adaptando bem com a máquina
(...). O SIEMACO me proporcionou uma segunda oportunidade pra
minha vida,(...)
O SIEMACO é uma empresa honesta, trabalhadora, que juntamente com
sua equipe de funcionários, procura levar o melhor para todas as pessoas
que aqui venham procurar ajuda, desde uma informação, até serviços de
advogado.”

Edmar Lima dos Santos,  fez curso de informática e de porteiro.

“Eu, João José de Santana Neto fiz os cursos oferecidos pelo siemaco, e
quero parabenizar a equipe sindical que me ofereceu estes cursos com
muita atenção e dedicação e paciência, é uma oportunidade para as
pessoas escolherem um curso profissionalizante, já que a informática
está tomando conta do mercado, obrigado.”

João José de Santana Neto, cursou informática

“A escola é muito boa! Ajudou-me muito, (...). A direção e os professores
são excelentes e os alunos também. (...)de modo geral somos todos
amigos.”

Dalvina Torquate de Oliveira,  faz curso de inglês e de informática

Confira os cursos que o nosso sindicato tráz para você!

O CURSO: Para ser um bom empre-
gado você necessita de algumas habili-
dades básicas para seu melhor
desemprenho profissional e pessoal.
Este curso e destinado a aquelas pes-
soas desejam uma maior eficiência tan-
to no emprego quanto em casa.
CUSTO:Gratuito
DURAÇÃO: 1 semana
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S I E M A C O

O sindicato da limpeza está sorte-
ando duas cestas-básicas por mês!
Ao interessado basta comparecer
a nossa sede e preencher o cupom
fornecido no local.
O sorteio é realizado mensalmente

S O R T E I O

COMUNICADO IMPORTANTE

O SINDICATO ESTÁ DE OLHO !

lhador.
Mais uma vez infor-
mamos que somos
os legítimos repre-
sentantes dos Portei-
ros, Controladores
de Acesso,
Atendentes, Recep-
cionistas, entre ou-
tros.
Caso seu piso sala-
rial  não esteja de
acordo com nossa
convenção, não dei-
xe de nos informar,
pois fazemos ques-
tão que fique no mer-
cado empresas que
respeitam seus tra-
balha- do-
res.

A Colônia de Férias do Sin-
dicato - PÉ NA
AREIA, está lo-
calizada na cida-
de de Bertioga, e
está equipada
com ar-condicio-
nado, salão de jo-
gos, piscina, sau-
na, 50 m do mar,

com direito a Café da Manhã, Almoço e Jan-
tar incluso no pacote, entre outras coisas.
O associado poderá fechar um pacote para
levar sua família e passar um excelente fi-
nal de semana à beira mar.

 informações
(18)3625-4333

Visita aos trabalhadores da usina de Ilha
Solteira

Na foto da esquerda, o pre-
sidente Rosaldo,Sra.
Gisele Oliveira, e diretor
Fernando. Na foto da di-
reita Sr. Jair, esposo da
Sra. Solange (a ganhado-
ra) e Rosaldo. Ambos ga-
nhadores não conseguem
esconder a felicidade da
premiação. Dessa vez  fo-
ram eles, o próximo pode
ser você!

Em uma sociedade
sempre temos as lide-
ranças, seja por força,
seja por aptidão ou ca-
risma sempre há a ne-
cessidade de uma or-
ganização baseada em
líderes. Escolher esses
líderes sempre foi vis-
to como algo distante
do nosso alcance, ou
seja, sempre nos pare-
ce que políticos são se-
res intocáveis e que
têm por natureza esse
comando. Essa visão
política nem sempre é
correta uma vez que
políticos, “politizados”
, apolíticos e afins vi-
vem em um mesmo
lugar e constituem

uma sociedade. É cla-
ro que existem as di-
ferenças, mas vivemos
a mesma situação. Se
você realmente se re-
volta com a política
não deixe de participar
dela, pergunte-se
quantas vezes acom-
panhou uma sessão da
câmara da sua cidade,
ou quantas vezes leu
editais públicos. Não
podemos deixar nos-
so barco ao relento.
Esse ano  escolhere-
mos os políticos que
ocuparão os cargos de
deputado estadual, de-
putado federal, sena-
dor e presidente. O
voto significa um con-
trato de quem irá ze-
lar por você e seu país,
uma escolha que pode
ser simples, porém te-
mos que ter consciên-
cia. Com certeza você
não entrega seu filho a
alguém que você não
conhece realmente e
sabe que é honesta.
Não vamos abaixar a
cabeça e aceitar que
tudo isso ocorra, não
vamos deixar entrar
em nossa casa, em
nossa vida aqueles que
realmente não tem
um compromisso sé-
rio com você cidadão.
O voto é um direito de
todos e um dever de
quem está cansado de
ser enganado.

Voto consciente

Saimon Vendrame
Funcionário do

SIEMACO

Cansada do seu VE-
LHO companheiro de
cozinha?
Então não perca essa
oportunidade.
O sindicato da limpe-

za está sorteando no
próximo dia 29 (Se-
tembro) um super
fogão de 6 bocas.
Está todo mundo par-
ticipando só falta você!
Procure agora mes-
mo o nosso sindicato
e saiba como partici-
par.
I n f o r m a ç õ e s
(18)3625-4333

IMPERDÍVEL
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Em visita aos trabalhadores da
usina de Ilha Solteira, no último
dia 21 de julho, João Batista, re-
presentando o SIEMACO, sor-
teou duas cestas básicas aos ali
presentes. A visita faz parte do
itinerário de visitas que são mui-
to importante para o sindicato,
dada a importância que o traba-
lhador tem para nós. É por
isso que sempre que visi-
tamos tempos muita satis-
fação em estar próximos
aos trabalhadores, pelos
quais nos esforçamos e
honramos a categoria da

limpeza. Estaremos sempre presen-
tes para garantir os seus direitos.

O sindicato vem atra-
vés deste informar à
todos os trabalhado-
res que observem
seus direitos traba-
lhistas e sociais, e
caso esteja havendo
descumprimento en-
trem  em  contato
conosco para tomar-
mos as providências
cabíveis.
Informamos ainda
que algumas empre-
sas estão entrando
em  nossa base para
lesar direitos dos tra-
balhadores, e o sin-
dicato nunca permi-
tiu, e não será  des-
sa vez que permitirá,
que empresas pica-
retas  lesem o traba-
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Pousada  Pé na Areia

Os ganhadores
Jefferson Pereira e
Ademir Pereira Rios re-
presentado por Claudeir
Rodrigues  e ao centro
João Batista na entrega
das cestas sorteadas

trabalhadores
da usina na
barragem


