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O termo divina na linguagem popular indica o que é bom, 
ideal. Não é o que estamos vendo na reforma da previdên-
cia. Agora, aprovada pela câmara federal e faltando pouco 
para ter validade, a reforma no sistema de previdência na 
realidade não atende os trabalhadores, principalmente os 
mais humildes, base de nossa categoria. Apesar de discu-
tirmos bastante e termos tentado convencer os deputados, 
atuando em conjunto com outras categorias profissionais 
e com nossa Central Sindical, a UGT, a pressão do gover-
no e o sistema financeiro, grande interessado nas mudan-
ças, tem sido muito grande, fora a guerra de informações 
falsas que visam confundir a todos e todas. Porém, não 
tenho como não falar sobre alguns pontos que diretamen-
te vão influenciar na vida de todos nós. 

O governo diz em sua proposta que precisa 
economizar 1 trilhão com a previdência para 
assim poder criar empregos. Aliás, escutamos 
a mesma história na reforma trabalhista: hoje 
temos 13 milhões de desempregados, 1 ano e 
meio  após a aprovação da reforma trabalhis-
ta. Aprendemos que leis não criam empregos 
e garantem o desenvolvimento econômico. 
Mas, com certeza tiram direitos. Com a refor-
ma na previdência aprovada ficou claro que, a 

conta do trilhão vai para o trabalhador mais humilde uma 
vez que os funcionários públicos mais privilegiados de 
certa forma se safaram, com regras mais brandas de tran-
sição e além de continuarem com um salário privilegiado 
e, diferente de todos nós, tem emprego garantido a vida 
toda, não podendo ser demitido. Se para os trabalhadores 
urbanos delicadamente chamado de “trabalhadores em 
geral” a regra vale logo após a aprovação final da reforma, 
para os funcionários públicos só vale para quem entrou a 
partir de 2013 ! No Regime Geral da Previdência Social 
(o famoso INSS) onde estamos nós trabalhadores e traba-
lhadoras representados pela Conascon, teremos uma re-
dução da alíquota de contribuição para a previdência que 
é descontada do salário (a propaganda diz: quem ganha 
menos, paga menos!). Contudo, tira na redução do bene-
fício inicial, que passa de 85% da regra atual para 60% do 
salário de benefício, que também passa a ser calculado 
considerando a média de todos os salários de contribui-
ção, quando atualmente consideram-se os 80% maiores. 
Com a nova regra, uma vez aprovada, o trabalhador terá 
que contribuir por 40 anos para poder ter seu beneficio 
integral. Ou seja: na realidade quem ganha menos, contri-
bui com menos, trabalha mais e se aposenta com menos. 

Porém, tivemos algumas vitórias como a saída do famoso 
Plano de Capitalização que seria a privatização da pre-
vidência. Um estudo da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT,  indica que entre 1981 e 2014, 30 paí-
ses “privatizaram” total ou parcialmente seus sistemas de 
previdência, adotando o sistema de capitalização admi-
nistrado por entidades privadas. Desses 30 países, 18 já́ 
adotaram ações para reverter a privatização da previdência 
e os outros não o fizeram ainda por falta de recursos. Não 
é um sistema que deu certo, principalmente em países 
com economia instável como o Brasil. Temos um exemplo 
próximo que é o Chile onde os companheiros de nossa 
categoria daquele país que compareceram ao Seminário 
Internacional da Conascon tiveram a oportunidade de fa-
lar sobre o sofrimento dos trabalhadores chilenos que de-
pendem do sistema de aposentadoria administrados pelos 
bancos e não pelo governo.

Outro ganho importante foi que. na previsão do governo a 
idade para pedir a aposentadoria para os homens seria de 
65 anos e com 20 anos de contribuição. Na regra atual são 
necessários 15 anos de contribuição. Como o trabalhador 
de nossa categoria tem dificuldade de ficar o tempo todo 
na mesma empresa, hoje para cumprir os 15 anos, ele gas-
ta cerca de 24 anos. Imagina para cumprir 25 anos! O que 
estava proposto não é uma boa ideia para o trabalhador. 
Mas, conseguimos a manutenção dos 15 anos atuais.

Também conseguimos a reversão do valor do Abono Sala-
rial e o tempo para aposentadoria da mulher. O abono na 
proposta do governo previa o pagamento para quem ganha 
até 1 salario mínimo e ampliamos para 1,5 salários míni-
mo, o que atinge a nossa categoria que está nesta faixa 
de renda. Mas insistimos na proposta de se manter para 
quem ganha até 2 salários mínimos, como atualmente. 
Sobre o tempo de aposentadoria para as mulheres nós de-
fendemos proteção especial a elas em razão da economia 
do cuidado. Pesam sobre as mulheres muito mais que aos 
homens cuidar de filhos, da casa, de idosos e doentes na 
família de forma direta e ampliada. Há dificuldade con-
tributiva da mulher pela interrupção de seus contratos de 
trabalho, mas sem interrupção de suas ocupações no lar. 
Neste caso a mulher poderá se aposentar após 62 anos de 
idade e 15 anos de contribuição, diferente da proposta do 
governo que previa 60 anos de idade, porém 25 anos de 
contribuição. Ou seja, a dificuldade maior é conseguir 25 
anos de contribuição. 

Divina previDência
Outro fato importante foi o de impedir a chamada des-
constitucionalização de vários itens importantes dos parâ-
metros previdenciários. Isto significava tirar da constitui-
ção e permitir que leis modificassem itens da previdência. 
Lutamos muito por uma constituição cidadã onde estão 
sacramentados os direitos dos trabalhadores e o governo 
propunha passar para lei comum, facilitando modifica-
ções, nem imaginamos o que poderia acontecer com os 
direitos dos trabalhadores. Com isto seria criada uma si-
tuação de insegurança para os segurados atuais e futuros, 
bem como uma possível diferenciação entre os regimes de 
servidores da União, dos estados e dos municípios.

A reforma foi aprovada, mas temos muito trabalho pela 
frente, pois apenas aceitar como fato consumado, implica 
em termos mais perdas pela frente. Não podemos esque-
cer que a economia anunciada com a reforma, todo este 
dinheiro vai para o governo e se não gastar com a criação 
de emprego, como anunciado, nossa vida fica pior, com 
uma aposentadoria menor. Para tanto é fundamental que 
se cumpra a lei implantando o Orçamento Geral da Segu-
ridade e o Fundo do Regime Geral da Previdência, todos 
previstos em lei e que daria mais transparência as contas 
e a real situação da previdência. Não podemos ser surpre-
endidos com déficits cuja conta é apresentada para os tra-
balhadores pagarem. Não fomos nós que demos prejuízo 
a previdência.

Contudo só teremos condições de continuar esta luta e 
garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, com 
maior participação de todos no Sindicato. Juntos somos 
mais fortes!

Lutaremos sempre por uma previdência que seja divina 
para todos e todas e não ter que apelar para o Divino para 
sobreviver!

Boa leitura

Moacyr Pereira
Presidente da CONASCON
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EvEnto da confEdEração no litoral nortE dE 
São Paulo tEvE rEPrESEntantES dE PaíSES da 
américa latina, caribE E EuroPa. GruPoS dE 
trabalho diScutiram EStratéGiaS dE rEdução 
dE calamidadES SociaiS EntrE trabalhadorES 
dE PaíSES SubdESEnvolvidoS

Seminário internacional 
da conaScon reforça 

papel da entidade como 
referência Sindical 

global

O que Bélgica, República Dominicana, Haiti, Argentina, 
Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil têm em comum? Tra-
balhadores que lutam por seus direitos. Essa ideia moveu 
representantes desses países a participar do Seminário In-
ternacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Con-
servação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (CONASCON), 
realizado na cidade de Bertioga, litoral norte do estado de 

São Paulo, em maio de 2019. Entre os principais pontos 
abordados, a vulnerabilidade dos trabalhadores na América 
Latina e Caribe, e a falta de proteção social nos países que 
compõem essas regiões.  

O foco dos sindicalistas foi a representação da World Solida-
rity (WSM), uma organização da sociedade civil criada pela 
Central Sindical Cristã da Bélgica (CSC) para desenvolver 

estratégias e ações, numa tentativa de reverter os baixos Ín-
dices de Desenvolvimento Humano (IDH) em países sub-
desenvolvidos. “Neste seminário, saímos com a proposta de 
levar uma agenda única para órgãos internacionais. Conhe-
cer as realidades de cada uma das nações presentes e tentar 
trabalhar isso dentro da Comissão Econômica para a Améri-
ca Latina e o Caribe (CEPAL) da Organização das Nações 
Unidas (ONU), buscando financiamento para projetos que  
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reduzam os índices negativos”, explica Joyce Pereira, assesso-
ra da Secretaria da Mulher da União Geral de Trabalhadores 
(UGT) e responsável pela participação da WSM no evento.

Joyce conta que o feminicídio, homicídio cometido contra 
mulheres que é motivado por violência doméstica ou dis-
criminação de gênero, e o genocídio da população jovem 
e negra foram as maiores preocupações dos participantes. 
“Esses pontos são extremamente latentes em em todos os 
países presentes e é um dos principais motivos de todos os 
representantes internacionais terem participado do seminá-
rio”, avalia.

Para Moacyr Pereira, presidente da CONASCON e do Sie-
maco São Paulo, as realidades dos trabalhadores são as mes-
mas, independentemente do país que estão. “As questões 
sociais passam inevitavelmente pela classe trabalhadora, que 
é maioria da população em qualquer país do mundo. Reti-
rada de direitos, falta de políticas governamentais, ataques 
ao sindicalismo e grandes grupos empresariais fazendo lo-
bby para aumentar seus lucros em detrimento à qualidade 
de vida dos trabalhadores são praxe em todo o mundo. O que 
nós estamos começando a fortalecer cada vez mais com esses 
seminários internacionais é a união global de sindicatos, para 
criarmos musculatura o bastante para frear essas investidas 
do setor patronal”, coloca.

PRêMIO FOI DIVISOR DE ÁGUAS

“A inserção internacional da CONASCON é muito grande. 
Essa troca de experiências entre sindicatos tem sido muito 
forte. E o marco desse trabalho da confederação foi a entrega 
do prêmio Breaking Through [Rompendo Barreiras, numa 
livre interpretação] para o Siemaco São Paulo em Liverpool, 
Inglaterra”, explica Roberto Nolasco, coordenador de Finan-
ças da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e presidente 
do Instituto de Altos Estudos (IAE) da central sindical. 

Nolasco acredita que a premiação foi um divisor de águas e 
transformou os sindicatos laborais de Asseio e Conservação 
no Brasil em referência para o mundo. “A partir daí, a re-
percussão internacional do trabalho ficou muito grande para 
todos os ‘Siemacos’ num geral. Por isso, quando a CONAS-
CON convida dirigentes internacionais, como no seminário 
em Bertioga, eles vêm”, completa. 
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JuStice day: ação global 
com conSequênciaS locaiS

conaScon ParticiPa do JuSticE 
day for JanitorS, um movimEnto 
mundial Em dEfESa doS dirEitoS doS 
trabalhadorES E trabalhadoraS do 
aSSEio E conSErvação confEdEração 
comEmora maior adESão dE Sua 
hiStória. 

Do ditado “a união faz a força” surgiu o sindicalismo em todo 
o mundo, com características diferentes em cada território e 
categoria, dependendo das bandeiras levantadas pela classe 
trabalhadora local. Mas diante de um mundo globalizado, 
cada vez mais as entidades sindicais acordam para a neces-
sidade de trocar experiência para se defender dos ataques 
aos direitos trabalhistas que transpõem barreiras. O Justice 
Day for Janitors (Dia de Justiça para Zeladores), comemora-
do mundialmente todo dia 15 de julho, traz esse resgate da 
integração entre trabalhadores do Asseio e Conservação que 
sofrem com o mesmo problema: truculência de governantes, 
o lobby de multinacionais em detrimento de garantias de tra-
balho e queda na qualidade de vida laboral.

A história do Justice Day começou em uma paralisação no 
dia 15 de junho de 1990, na cidade de Los Angeles (EUA), 
como um movimento do Service Employees International 
Union (SEIU), sindicato parceiro da CONASCON, que 
lutava pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Asseio e Conservação nos EUA e no Canadá. Os manifes-
tantes reivindicavam melhores salários, melhores condições, 
melhor assistência médica e oportunidades em tempo inte-
gral. Em resposta, o governo do estado da Califórnia agiu 
com truculência, enviando policiais para abafar a greve, re-
sultando em centenas de feridos, entre eles mulheres grávi-
das, com uma das trabalhadoras perdendo seu filho. O caso 
foi televisionado e ganhou apoio da população, registrando 

um momento histórico de resistência no movimento sindical 
mundial.

“Foi um movimento chave, que abriu portas para acordos 
para os trabalhadores da limpeza em Los Angeles. Realmen-
te foi uma luta feia e brutal, mas no final teve uma vitória im-
portante”, avalia Joe Simões, diretor de organização do setor 
público da SEIU nos EUA, Porto Rico e Canadá, que estava 
no ato na época. 

De acordo com Joe, esse movimento deu início à novas ne-
gociações e acordos em várias cidades, como Nova Iorque. 
“Essa data é comemorada em todo setor pela UNI e outras 
organizações mundiais, porque realmente a historia de Los 
Angeles foi muito visual, com a TV mostrando cada agressão 
em tempo real. Muito outros países têm os mesmos ataques, 
mas não foram tão mostrados. E assim a gente teve muita 
força para sentar na mesa com o setor patronal e mostrar 
que queríamos mais dignidade para nossa categoria”, explica 
Simões. 

Moacyr Pereira, presidente da CONASCON e do SIEMA-
CO São Paulo, começou a se engajar no Justice Day em 
2013, após uma maior aproximação com a UNI Global. “Es-
távamos em Liverpool [Inglaterra] um pouco antes de conhe-
cermos o Joe, que virou um grande parceiro do sindicalismo 
brasileiro. Fomos para uma reunião do Comitê Mundial de 

Serviços a Propriedade, Limpeza, Vigilância e Portaria da 
UNI, e a diretora mundial me convidou para ser um dos 
membros. E lá mesmo surgiu a ideia da luva amarela como 
símbolo do movimento. A partir daí nos engajamos comple-
tamente”, conta.

Neste ano, a CONASCON fez a maior ação do Justice Day 
de sua história, mobilizando todos os sindicatos filiados, 
como o SIEMACO Curitiba, presidido pelo também Dire-
tor Tesoureiro da CONASCON, Manassés Oliveira. Para o 
sindicalista, esse diálogo global reforça a luta pelos direitos 
da categoria e fortalece “É um movimento de extrema im-
portância, que valoriza todo o sindicalismo. E não só pelo 
apoio, mas pela troca de experiências entre trabalhadores e 
trabalhadoras de diferentes países, reforçando nossa voz e 
mostrando para governos e empresas que somos organizados 
e sabemos nos defender”, ressalta.

“Tivemos uma adesão muito boa de todos os sindicatos, pois 
nossos dirigentes e a categoria entenderam a importância 
do Justice Day, enviando solidariedade a toda a classe tra-
balhadora no mundo e recebendo também esse retorno de 
colegas de outros países. A mensagem é clara: não estamos 
sozinhos. Muito pelo contrário, estamos cada vez mais uni-
dos e preparados para defender nossos direitos”, completa 
Moacyr Pereira.  
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Somente no último ano, cerca de 1,6 milhão de mulheres 
foram espancadas no Brasil, enquanto 22 milhões (37,1%) 
de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentre 
os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente domésti-
co e 52% das vítimas não denunciou o agressor ou procurou 
ajuda. Os dados são de um levantamento apresentado pela 
ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que 
são reforçados por especialistas que alertam para a extensão 
do problema no ambiente de trabalho.

“O ambiente de trabalho influencia nessas estatísticas, pois 
ele potencializa essa violência que a mulher sofre no lar. Aba-
lada física e psicologicamente, a vítima fica exposta aos assé-
dios moral e sexual, disfarçados de solidariedade, e que ocor-
rem frequentemente. Além de ser alvo de ridicularizações 
dos colegas”, explica a advogada Claudia Luna, que palestrou 
sobre o tema no Seminário Internacional da CONASCON, 
realizado em maio deste ano.  

Para a jurista, o risco também está no exercício das funções 
dessa trabalhadora, tendo uma interferência ao ponto de afe-
tar sua concentração. “A violência reduz sua produtividade 
e a deixa exposta a acidentes de trabalho. A vítima atribui 
hematomas à acidentes domésticos e nunca os relaciona com 
agressões, por medo ou vergonha, se afastando dos colegas 
de trabalho”, diz.

Luna conta um caso específico, onde uma trabalhadora co-
lidiu com uma porta de vidro, devidamente sinalizada, por 
estar descontentrada, causando uma concussão cerebral. “Ao 
ser imobilizada e levada à ambulância, uma das chefes do 
setor pegou seu celular para avisar aos familiares sobre o aci-
dente ocorrido. Foi quando descobriu ameaças de morte que 
o ex-marido acabara de fazer, além de afirmar que iria retirar 
dela a guarda dos filhos”.
  
Márcia Adão, secretária da Mulher do Siemaco São Paulo e 
diretora da CONASCON, acredita que quebrar a barreira 
para que essa mulher se abra é o grande desafio do sindicato, 
que leva instrução para a base. “No caso da nossa categoria, 
quando somos chamado para falar sobre o tema, é notório o 
número grande de mulheres de um determinado setor que 
está sofrendo violência. E a dificuldade que ela tem é uma 
questão cultural, emocional, e por muitas vezes ela depende 
financeiramente do marido. É um tema muito difícil para a 
vítima, que se sente constrangida”, lamenta.

“O trabalho do sindicato é com informação, levar conteúdo 
e mostrar exemplos. E muitas vezes fazemos um apoio que 
é obrigação do Estado, que não dá amparo. Projetos antigos, 
como a Casa da Mulher, que dá atendimento psicológico, 
jurídico e hospedagem, não foram pra frente, não deram con-
tinuidade”, explica Márcia. A sindicalista alega que a própria 
denúncia é dificultada pela falta de equipamentos específi-
cos.  “E a Delegacia da Mulher, com atendimento 24 horas 
e humanizado, temos em toda São Paulo apenas uma”, com-
pleta. 

Violência 
doméStica é 

potencializada 
no ambiente 
de trabalho, 

afirma JuriSta

ALÉM DA VIOLêNCIA, PREJUÍZO ECONôMICO

Erros ou acidentes e grande número de faltas são os impac-
tos mais significativos da violência doméstica na vida profis-
sional de milhares de mulheres no Brasil. De acordo com a 
primeira pesquisa realizada sobre o impacto desse tipo de 
violência na economia, o Brasil perde cerca de R$ 1 bilhão 
devido às consequências da agressão sofrida pelas trabalha-
doras dentro de suas casas.

Os dados foram recolhidos pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC), como parte do segundo relatório da Pesquisa 
de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Fa-
miliar, que acompanhou a vida de 10 mil mulheres nas nove 
capitais nordestinas desde 2016.

A pesquisa revelou que, em média, as mulheres que são 
agredidas dentro de casa faltam ao trabalho 18 dias por ano. 
Além disso, elas também passam menos tempo empregadas: 
são, em média, 58 meses, contra os 78 meses que uma mu-
lher que não sofre violência permanece empregada.

Cerca de 48% das entrevistadas de Teresina (PI) afirma que 
a saúde mental é afetada por conta das agressões sofridas 
em casa.Seguindo de Aracaju (SE), com 42%, e Natal (RN), 
com 40%.

A própria noção de felicidade fica impactada com a convi-
vência com uma pessoa violenta dentro de casa. Somente 
metade das entrevistadas que sofreram violência doméstica 
disseram se sentir felizes, contra 74% das que não passam 
por situações de agressão.
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miniStério Público do trabalho, dEfEnSoria Pública, SindicatoS 
E aSSociaçõES criaram um GruPo dE trabalho Para cobrar 
Punição à minEradora valE E SEuS dirEtorES PElo romPimEnto dE 
barraGEm Em minaS GEraiS quE matou maiS dE duzEntaS PESSoaS

entidadeS 
unem forçaS 
por JuStiça 

para aS VítimaS 
da tragédia de 

brumadinho

Duzentas e quarenta e seis mortes, vinte e quatro desapa-
recidos. Parecem números da guerra, mas são as vítimas do 
rompimento da barragem da mineradora Vale em janeiro 
deste ano, na cidade de Brumadinho, a 59 quilômetros da 
capital Belo Horizonte (MG). Centenas de pessoas foram 
arrastadas pelos 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos 
tóxicos da mina Córrego do Feijão, enquanto outras milha-
res ficaram sem casa e sem sustento. Diante de tamanha 
tragédia, entidades de representação se uniram para tentar 
reduzir um pouco da dor causada, procurando justiça para 
os sobreviventes e OS familiares dos que não conseguiram 
escapar desse que é considerado um dos maiores desastres 
ambientais do mundo. 

Uma dessas entidades é o Ministério Público do Trabalho 
em Minas Gerais (MPT-MG), que criou uma força tarefa, 
chamada Grupo Especial de Atuação Finalística, composto 
por sete procuradores. O grupo conseguiu o bloqueio de R$ 
1,6 bilhão da Vale como medida cautelar para que todas as 
vítimas e seus familiares sejam devidamente indenizados. “A 
atuação do MPT começou no mesmo dia da tragédia. No 
primeiro momento, a doutora Adriana Augusta, promoto-
ra-chefe, participou de todos os esforços que constituem a 
força tarefa desse desastre. E, posteriormente, vários órgãos 
começaram a se unir a nós, trabalhando em cooperação”, ex-
plica a procuradora do MPT Luciana Coutinho, que compõe 
o grupo que atua em Brumadinho.

Além de órgãos ligados ao Estado, sindicatos que represen-
tam trabalhadores engolidos pela lama também se torna-
ram um braço nessa luta. “Foram 18 funcionários da Vale 
ligados ao nosso sindicato que sucumbiram no rompimento 
da barragem. A representatividade vai além dos direitos tra-
balhistas, mas em dar um apoio psicológico aos familiares, 
uma mão amiga, e mostrar que eles não estão sozinhos”, diz 
Leonardo Vítor, presidente do SindiAsseio, que defende os 
trabalhadores que prestam serviços nos segmentos de asseio, 
conservação e limpeza urbana na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.  

A procuradora ressalta que a intermediação dos sindicatos 
facilita o diálogo com os moradores do local. “É um caso que 
envolve centenas de pessoas. Precisamos sempre de ajuda 
para fazer essa interlocução com a população atingida. Te-
mos realizado assembleias e reuniões, e o SindiAsseio está 
conosco desde o início dessa força tarefa trabalhista”.

“Qual o grau de mensuração do prejuízo emocional das víti-
mas que sobreviveram, mas foram afetadas pela lama? Elas 
perderam colegas de trabalho, amigos, parentes. A cidade 
praticamente acabou. Conseguimos fazer uma união forte 
de várias entidades, solicitando indenizações e pagamento 
de salários aos familiares dos desaparecidos. Estamos mos-
trando que, diferentemente do que se prega em boa parte da 
mídia, o sindicato tem o seu valor”, completa Leonardo Vitor.

A DOR DA PERDA

“Aquela lama é o tiro que assassinou meu filho”, diz Andressa 
Rodrigues, que perdeu seu único filho, Bruno Rodrigues, de 
26 anos, Técnico em Processamento da Vale que estava no 
refeitório da mineradora na hora do rompimento. “A gente 
vai levando”, responde ao ser perguntada como viver após a 
tragédia.

Assistida pelo grupo de organizações que fazem o trabalho 
de apoio na região, Andressa participa frequentemente das 
reuniões entre os órgãos que defendem os interesses das ví-
timas da mineradora Vale em Brumadinho. “Os sindicatos 
têm se mostrado defensores dos trabalhadores e cumprindo 
com seu papel tanto para os que morreram, quanto para seus 
familiares. Isso é de extrema importância para nós, que es-
tamos destroçados. Se não tivermos pessoas para nos apoia-
rem, ficamos sem rumo”.

A mãe denuncia a falta de apoio da própria mineradora, que 
não entrou em contato para falar sobre o caso. “Soube do 
rompimento pelo WhatsApp. Não tinha confirmação, mas 
a dor que senti no peito eu já sabia que tinha perdido meu 
filho. Nunca recebi nem mesmo um ligação da Vale, até hoje 
eles nem sequer entraram em contato conosco”.

Andressa só conseguiu sepultar seu filho em maio, quatro 
meses após o ocorrido. Mas, juntamente com os sindicatos e 
o Ministério Público do Trabalho, não descansa. “Nós temos 
uma pauta, que não fique nenhum corpo debaixo daquela 
lama. A segunda é o memorial das vítimas. E queremos a 
condenação por crime doloso, porque eles sabiam o que es-
tavam fazendo, foi intencional. Que se tenha uma punição 
exemplar, pra que matar não continue sendo negócio em 
nome do lucro”, desabafa.  

Até o fechamento desta matéria, a mineradora Vale não havia 
respondido aos questionamentos feitos pela reportagem.
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femaco inaugura  
“pé na areia hotel pouSada”, 

em bertioga

DESAFIOS  E CONQUISTAS EM TEMPOS DE CRISE

“Esse hotel é a realização de um sonho e a materialização da 
verdadeira essência do sindicalismo. Mais do que lutar por 
melhores salários e condições de trabalho, contribuímos na 
qualidade de vida dos trabalhadores, dando-lhes dignidade”, 
afirmou o presidente da federação, Roberto Santiago. Os 
presentes enalteceram o empreendedorismo e a ousadia de 
Roberto e da federação em entregar um hotel moderno e ino-
vador. “Mesmo diante da crise sindical, vocês foram deter-
minados e concluíram o que para muitos parecia impossível. 
Esse hotel simboliza o trabalho sério, honesto e transparente 
da FEMACO e seu presidente. Os hóspedes desse hotel vão 
se surpreender”, afirmaram.

ESTRUTURA

Com 52 apartamentos com varanda e uma capacidade para 
hospedar 232 pessoas, o hotel conta com instalações mo-
dernas e uma infraestrutura de primeira qualidade com ar-
condicionado, frigobar, TV à cabo, móveis planejados, garan-
tindo sofisticação e conforto. O hotel ainda conta com um 
auditório para a realização de cursos, congressos, seminários 
e workshops. Estacionamento, playground e uma ótima lo-
calização, a poucos passos da praia. Na cobertura, uma área 
dedicada a eventos conta com piscina e espaço gourmet. Um 
restaurante climatizado e com vista para o mar torna o local 
ainda mais privilegiado e especial.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

Mais informações podem ser obtidas no site da federação 
(femaco.com.br), na página do hotel no facebook (/penaa-
reiahotelpousada) ou diretamente nos sindicatos filiados à 
entidade. 

a fEdEração doS trabalhadorES Em EmPrESaS dE aSSEio E conSErvação 
ambiEntal E ÁrEaS vErdES do EStado dE São Paulo (fEmaco), EntidadE filiada 
à união GEral doS trabalhadorES (uGt), inauGurou no início dE Junho, a nova 
colônia dE fériaS dEStinada aoS trabalhadorES, o “Pé na arEia hotEl PouSada”, 
Em bErtioGa, litoral PauliSta. a cErimônia dE inauGuração rEuniu maiS dE 
100 PESSoaS, EntrE lidErançaS SindicaiS, PolíticaS E autoridadES. além doS 
PrESidEntES daS EntidadES filiadaS à fEdEração, o PrEfEito E o vicE-PrEfEito dE 
bErtioGa, caio mathEuS E marcElo vilarES; o PrEfEito da cidadE dE atibaia, Saulo 
PEdroSo; oS vErEadorES dE caraGuatatuba E Suzano, duda E carlão da limPEza, 
PrEStiGiaram o EvEnto.
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“Percebemos que por mais que investíssemos na ampliação 
do nosso quadro de médicos e clínicas conveniadas, muitas 
vezes os tratamentos não eram feitos pela falta de condições 
do trabalhador de comprar os remédios”, contou Manassés 
Oliveira, presidente do Siemaco.

A Siemaco Farma é uma forma de tornar a compra medica-
mentos mais acessível para o trabalhador e sua família. São 
descontos de até 50% e o trabalhador pode fazer as suas com-
pras por whatsApp e receber em seu domicílio, pagando com 
desconto em folha.

A farmácia do Siemaco foi criada em 2015 e em junho deste 
ano inaugurou seu segundo posto de atendimento. Desde a 
sua implantação o número de sindicalizados aumentou em 
12%, ultrapassando 60% da categoria.

Sindicato cidadão dEfEndE SalÁrioS E 
também SaúdE, EmPrEGo, qualificação 
E bEm-EStar do trabalhador. com 
EStE ProPóSito o SiEmaco dE curitiba 
inovou criando uma farmÁcia PróPria 
Para atEndEr SEuS aSSociadoS.

Siemaco curitiba inaugura 
farmácia para categoria
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SindicatoS 
têm papel 

fundamental 
na aplicação da 
criminalização 
da homofobia

Conforme a deCisão da Corte:

• “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 
preconceito” em razão da orientação sexual da pessoa 
poderá ser considerado crime;

• a pena será de um a três anos, além de multa;

• se houver divulgação ampla de ato homofóbico em 
meios de comunicação, como publicação em rede so-
cial, a pena será de dois a cinco anos, além de multa;
a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso 
Nacional aprovar uma lei sobre o tema.

• não será criminalizado: dizer em templo religioso que 
é contra relações homossexuais;

• será criminalizado: incitar ou induzir em templo reli-
gioso a discriminação ou o preconceito.

Em Junho dEStE ano, o 
SuPrEmo tribunal fEdEral 
(Stf) tomou uma dEciSão 
hiStórica: Por 8 votoS a 3, 
PErmitiu a criminalização da 
homofobia E da tranSfobia. 
oS miniStroS EntEndEram quE 
atoS PrEconcEituoSoS contra 
homoSSExuaiS E tranSExuaiS 
dEvEm SEr EnquadradoS no 
crimE dE raciSmo.  

Com a decisão, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar 
a homofobia, segundo o relatório “Homofobia Patrocinada 
pelo Estado”, elaborado pela Associação Internacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (Ilga). 

Na avaliação de Ana Cristina Duarte, Secretária Nacional 
da Mulheres e da Diversidade Humana da CONASCON e 
da UGT, a criminalização precisa ser trabalhada no dia a dia, 
para que tenha efetividade. “A comunidade LGBTI e todas 
as pessoas que defendem a causa precisam estar munidas de 
informação, para poder aplicar essa nova lei na prática. Não 
há efetividade da criminalização, se as pessoas não sabem 
utilizá-la. Na criminalização do racismo, por exemplo, mui-
tas vítimas começaram a denunciar, mas muita gente ainda 
fica tímida ao fazer a denúncia. Conhecimento é a arma que 
precisamos ter para o combate ao preconceito”, afirma.

Ana Cristina acredita que o sindicato tem papel fundamen-
tal nesse esclarecimento, utilizando sua estrutura para dar . 
“Temos um poder de comunicação muito forte. Vamos dire-
to nas bases, onde há o preconceito diretamente. E é nosso 
papel instruir que comete o crime e quem é a vítima. A so-
ciedade precisa, acima de tudo, criar consciência do quão é 
responsável pelos seus atos”, coloca.

O PRECONCEITO É TRANS

Com a abertura do diálogo e várias empresas e veículos de 
comunicação aderindo a questão LGBTI, a barreira contra a 
comunidade gay vem reduzindo ao longo dos anos. Mas Ana 
Cristina acredita que o foco central, principalmente no mer-
cado de trabalho, é para transsexuais e transgêneros. “Temos 
muitos avanços, hoje vemos com muita facilidade gays como 
chefes de repartições e ocupando vários espaços no mercado 
de trabalho. O grande desafio está nas pessoas trans, homens 
e mulheres, que são infelizmente rejeitados. Esse tem que 
ser o focos 

Apesar de toda a discussão em torno da comunidade trans-
gênero, que tem pautado a mídia ultimamente, quase me-
tade da população brasileira não sabe o que significa ser 
uma pessoa trans, é o que revela a pesquisa realizada pelo 
Instituto Locomotiva: 49% dos entrevistados afirmaram des-
conhecer o que significa a letra T, da sigla LGBT. A mesma 
porcentagem aparece para aqueles que se dizem a favor do 
direito de retificação do nome civil e sexo ao qual transexuais 
se identificam, e também sobre o apoio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para a realização das cirurgias de redesignação 
sexual.

“A CONASCON tem um trabalho efetivo nessa área, com 
destaque para o SIEMACO São Paulo, que criou a Secre-
taria da Diversidade e promove a qualificação profissional, 
para inserí-los no mercado de trabalho, numa parceria com 
empresas para que haja uma aceitação desse público. A luta 
é árdua e constante, mas vem dando bons resultados”, res-
salta.
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miSSão de SindicaliStaS belgaS 
eStiVeram no braSil

diferenteS origenS
meSma luta

Missão de sindicalistas Belgas estiveram no Brasil para parti-
cipar do Congresso da UGT. Após o evento da UGT, foi dada 
a continuidade do Convenio entre a Conascon e o CSC Ali-
mentation et Services, Sindicato de serviços da Bélgica que 
abrange a categoria de asseio e conservação daquele país. 
Este convenio tem permitido uma rica troca de experiencia 
entre as entidades, de países tão distantes e diferentes cultu-
ras mas que muito tem servido a ambas as partes. Estiveram 
presentes na missão o Philippe Yerna, presidente do Sindica-
to; o Mathieu Verjans, Secretário geral da CSC; Annick De 
Ruyver, Coordenadora de relações Internacionais da CSC e 
o Serge Symens Secretário Geral do Fundo de Seguridade.
 
O grupo primeiro foi à cidade de Manaus onde primeiramen-
te foi realizada uma reunião no Sindicato de Asseio e Con-
servação (veja o nome por favor); depois uma reunião técnica 

PErdEmoS rEcEntEmEntE imPortantES lidErançaS SindicaiS. Em 
um contExto ondE faltam lidErançaS comPromEtidaS com a luta 
doS trabalhadorES noSSo front PErdEu imPortantES SoldadoS. 
SuaS batalhaS foram mEmorÁvEiS Em camPo E na vida.

na UGTAM com a presença de várias lideranças onde foi 
apresentado o Fundo de Proteção Social ( Fonds de Sécu-
rité). As lideranças locais também fizeram um balanço de 
suas atividades uma vez que a CSC financiou uma atividade 
naquela localidade.

De pois de Manaus seguimos para o Rio onde tivemos um 
almoço de trabalho com dirigentes do Siemaco e depois uma 
reunião na sede do Siemaco. No dia seguinte uma reunião 
na Federação Nacional dos Securitários  para igualmente 
apresentação do Fundo de Proteção Social.

José Martins Oliveira, presidente do 
Sindeaconi - Nova Iguaçu esteve a 
frente do sindicato dos trabalhadores 
em Asseio e Conservação de Niterói, 
no estado do Rio de Janeiro, durante 
mais de 20 anos ajudou a fortalecer os 
trabalhadores da região. José Martins 
nos deixou no dia 09 de julho aos 54 
anos de idade.

Hector Figueroa, presidente da União 
Internacional 32BJ Service Employe-
es foi um grande batalhador, liderou 
campanhas por melhores condições 
de emprego, salários justos e valoriza-
ção dos trabalhadores em Porto Rico 
e Nova York. Seu trabalho aumentou 
a importância política do SEIU, sindi-
cato da área de limpeza, portaria e au-
xiliares em transporte aéreo. Durante 
sua gestão à frente do BJ32 o sindicato 
acumulou mais de 50.000 novas filia-
ções, chegando ao número de 170.000
trabalhadores filiados. Hector nos dei-
xou no dia 11 de julho.

Iram Feliciano da Silva fez um impor-
tante trabalho de base no SIEMA-
CO-SP, dirigente vindo da área da 
Limpeza Urbana o “Papai”, “Veínho” 
como era conhecido entre os trabalha-
dores e seus amigos de luta era muito 
respeitado. Sua experiência de vida e 
determinação foram determinantes na 
realização de seu trabalho. Iram nos 
deixou no dia 14 de julho.
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CHiLe
 
Durante o seminário internacional realizado pela FENASI-
NAJ na cidade de Santiago no Chile, o presidente da CO-
NASCON - Conf… ?Mpoacyr Pereira mostrou sua preocu-
pação com os retrocessos trabalhistas que estão a todo vapor 
no Brasil.

A proposta da PEC 6/2018 que trata da nova previdência é, 
sem dúvidas, a maior preocupação do movimento sindical 
brasileiro. Travestida de um discurso desenvolvimentista, se 
aprovada, aumentará o número de brasileiros que vivem na 
linha da pobreza.

De acordo com o presidente da FENASINAJ - Federación 
Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo Jardines 
y Rellenos Armando Soto, milhões de aposentados não re-
cebem sequer meio salário mínimo, o número de suicídios 
dentro da população idosa cresce a cada ano.

PortUGaL
 
Em portugal, durante a reunião do Comitê Executivo Mun-
dial da Uniglobal Union das áreas de limpeza e vigilância fo-
ram apresentadas as principais ações em cada continente no
combate às práticas antissindicais e, principalmente, ações 
para valorização salarial e melhores condições de trabalho.

Mais uma vez os olhos dos participantes se voltaram para o 
Brasil. Todos os presentes, sem exceção, estão preocupados 
com o avanço da desregulamentação dos direitos dos traba-
lhadores. Em solidariedade aos trabalhadores brasileiroS foi 
determinada a manifestação conjunta de todas as entidades 
filiadas a Uni Global Union, enviando ofício endereçado ao 
presidente Jair Messias Bolsonaro externando a preocupação 
de toda a comunidade sindical com os retrocessos que estão 
sendo impostos a toda sociedade sem o mínimo de diálogo.

Setor de limpeza contínua 
articulação mundial

Situação do braSil chama 
atenção do moVimento
Sindical internacional
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noticiaS doS filiadoS
siemaCo GUarULHos PARTICIPA DE DEBATE 
SOBRE MUDANÇAS NA ESTRUTURA DO 
MOVIMENTO SINDICAL

siemaCo aBC - SINDICATO REALIZA 
ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DA LeadeC

A CâMARA MUNICIPAL APROVOU O PROJETO 
DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR SAMUEL 
ALVES, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL 
DE EVENTOS SãO BERNARDO DO CAMPO, 
O DIA MUNICIPAL DA LIMPEZA URBANA. O 
PRESIDENTE DO SIEMACO ABC, ROBERTO ALVES, 
RECEBEU CóPIA DO PROJETO, E COMEMOROU 
A NOTÍCIA, AGRADECENDO A INICIATIVA DO 
VEREADOR. “FICO FELIZ POR LEMBRAR DESSES 
TRABALHADORES. SãO PROFISSIONAIS COM 
UM PAPEL ESSENCIAL NA CONSERVAÇãO 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO E TAMBÉM NA SAÚDE 
DOS CIDADãOS, POIS A LIMPEZA E A SAÚDE 
ANDAM DE MãOS DADAS E, INFELIZMENTE, 
A POPULAÇãO NãO PERCEBE ISSO”, AFIRMOU 
ROBERTO. 

o siemaCo PiraCiCaBa e reGião REALIZA 
ASSEMBLEIA COM OS TRABALHADORES DA 
emPresa samHi em PiraCiCaBa NO DIA 06/09,  
SOBRE RENOVAÇãO DE ACORDO SOBRE JORNADA 
DE TRABALHO.

siemaCo CUritiBa - SINDICATO E INSTITUTO 
DE SAÚDE REALIZAM TREINAMENTO EM 
PRIMEIROS SOCORROS. PERIODICAMENTE OS 
FUNCIONÁRIOS SãO TREINADOS PARA LIDAR 
COM SITUAÇÕES INESPERADAS.

siemaCo Londrina - SINDICATO REALIZA 
CURSO DE PORTARIA EM PARCERIA COM A FACOP 
(FUNDAÇãO DO ASSEIO E CONSERVAÇãO DO 
PARANÁ). O APRIMORAMENTO FOI REALIZADO 
EM AGOSTO E CONTOU COM A PARTICIPAÇãO DE 
23 ALUNOS.

feaConsPar - SIEMACOS DO PARANÁ ESTãO 
NA LUTA POR SALÁRIO JUSTO E MELHORES 
CONDIÇÕES DE TRABALHO. A FEACONSPAR 
PROMOVEU SEMINÁRIOS PREPARATóRIOS 
PARA A CAMPANHA SALARIAL 2020 EM TODO 
O ESTADO. O TEMA “OS DESAFIOS DOS 
TRABALHADORES E DO MOVIMENTO SINDICAL” 
ESTÁ SENDO APRESENTADO PELA PALESTRANTE 
REGINA MOREIRA (REPENSAR CURSOS) PARA 
DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DOS SIEMACOS 
COM O OBJETIVO DE PREPARAÇãO PARA AS 
NEGOCIAÇÕES PARA A CONVENÇãO COLETIVA 
DE TRABALHO (QUE INICIAM EM DEZEMBRO).

siemaCo-sP MARCOU PRESENÇA NA 
HiGiexPo, Com PaLestra soBre 
oPerações de LimPeza.

siemaCo osasCo - SINDICATO FAZ 
IMPORTANTE TRABALHO NA TRANSIÇãO DA 
NOVA ESTRUTURA DE COLETA DE LIxO E 
LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, 
QUE AGORA SERÁ ADMINISTRADA PELA EMPRESA 
CONSITA

siemaCo Ponta Grossa - O INSTITUTO DE 
SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE ATENDE, CERCA 
DE 6 MIL TRABALHADORES, INICIOU NO MêS 
DE AGOSTO EM CONJUNTO COM O SIEMACO 
PONTA GROSSA A CAMPANHA AGOSTO AZUL. 
INTEGRANTES DO SINDICATO ENTREGARAM 
LAÇOS AZUIS AOS HOMENS PARA LEMBRÁ-LOS DA 
IMPORTâNCIA DOS CUIDADOS COM A SAÚDE.

siemaCo foz - EM SETEMBRO,O SIEMACO DE 
FOZ DO IGUAÇU REALIZOU UM CURSO ENTRE AS 
DIRETORAS E COLABORADORES. CURSO DESAFIO 
SINDICAL 2019 COM A FACILITADORA REGINA 
MOREIRA, GRADUADA EM MUSICOTERAPIA, 
PSICODRAMA, PNL E CONSTELAÇãO FAMILIAR 
SISTêMICA
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sineePres FIRMA CCT 2019 PARA AGêNCIAS 
FRANQUEADAS DOS CORREIOS

sindPrest JaBoatão dos GUararaPes - 
CâMARA DE VEREADORES DO RECIFE APROVA 
PROJETO DE LEI DO VEREADOR RINALDO JÚNIOR 
QUE OBRIGA AS EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS à ADMINISTRAÇãO 
PÚBLICA MUNICIPAL, COMPROVAR 
MENSALMENTE AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
E PREVIDENCIÁRIAS DE TODOS OS SEUS 
FUNCIONÁRIOS. 

sintaCLUns - NITERóI. SINDICATO ENTREGA 
DO CERTIFICADO AS ALUNAS QUE SE FORMARAM 
NO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS 
NO SALãO ESCOLA. O SINDICATO SINTACLUNS 
DESEJA QUE SEU NOVO CAMINHO SEJA REPLETO 
DE DETERMINAÇãO E SABEDORIA RUMO 
AO SUCESSO E REALIZAÇãO PROFISSIONAL. 
(SETEMBRO/19)

siemaCo fB - REUNIãO E ASSOCIAÇãO 
TRABALHADORES DA EMPRESA OBSERV QUE 
PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DE REALEZA, 
SEJAM BEM VINDOS A FAMÍLIA SIEMACO. 
(SETEMBRO/19)

HOJE FOI DIA DE VISITA A UFFS EM REALEZA, 
TRABALHADORES DA EMPRESA INTERCEPT. 
(PUBLICAÇãO AGOSTO/19)

sindiasseio VaLe dos sinos - MARIA 
ELISABETE DA SILVA, PARTICIPA DA POSSE 
DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇãO DOS 
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E 
CONSERVAÇãO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL - FEEAC. ELISABETE FOI ELEITA E TAMBÉM 
IRÁ COMPOR A ENTIDADE COMO SECRETARIA 
GERAL DA FEDERAÇãO.

feeaC-rs DEFINE ESTRATÉGIA PARA A 
CAMPANHA SALARIAL 2020 E EMPOSSA NOVA 
DIRETORIA COM HENRIQUE SILVA PRESIDENTE. 
A FEDERAÇãO DOS EMPREGADOS EM ASSEIO 
E CONSERVAÇãO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL - FEEAC-RS - REALIZOU, EM AGOSTO, 
ENCONTRO REUNINDO AS DIREÇÕES DOS 
SINDICATOS FILIADOS COM O OBJETIVO DE 
DEFINIR A PRóxIMA CAMPANHA SALARIAL. UMA 
NOVA DIRETORIA TOMOU POSSE NO EVENTO, 
COM HENRIQUE SILVA PRESIDENTE PARA A 
GESTãO QUE SEGUE ATÉ 2023. 

simdiLimP Caxias do sUL - TRABALHADORES 
QUE ATUAVAM NA EMPRESA JOB RECURSOS 
HUMANOS, QUE ENCERROU CONTRATO COM 
A SECRETARIA DA EDUCAÇãO (SMED) HÁ 
ALGUNS MESES RECEBERAM DO SINDILIMP O 
PAGAMENTO DE UMA PARCELA DOS VALORES 
LIBERADOS POR MEIO DE AÇãO JURÍDICA 
COLETIVA. MAIS DE 200 TRABALHADORES 
PARTICIPARAM DO ENCONTRO, QUE FOI 
COORDENADO PELO PRESIDENTE DO SINDILIMP, 
HENRIQUE SILVA, E TEVE ACOMPANHAMENTO 
POR PARTE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO 
SINDICATO, REPRESENTADO PELO ADVOGADO 
LEONIR TAUFE. 

o seaCons ESTÁ OFERECENDO CURSOS 
GRATUITOS, QUE SERãO MINISTRADOS PELO 
senaC/Go, OS INTERESSADOS DEVERãO 
COMPARECER NA SEDE DA ENTIDADE

sindLimP - fLorianÓPoLis - ATO CONTRA 
A REFORMA DA PREVIDêNCIA. EM JUNHO 
ACONTECEU UM ATO HISTóRICO EM TODAS AS 
REGIÕES DO BRASIL, EM SC NãO FOI DIFERENTE, 
MAIS DE 30 MIL PESSOAS QUE DEFENDEM OS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES, CAMINHARAM 
E CHAMARAM ATENÇãO PARA O DESMONTE 
DA PREVIDêNCIA, QUE O ATUAL GOVERNO 
PRETENDE FAZER.

feVasC - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PCCS JÁ! PRESIDENTE DO SINDICATO ANUNCIA 
ASSEMBLEIA ESTA SEMANA EM FRENTE à 
PREFEITURA - A COMLURB DESCUMPRIU 
O ACORDO COLETIVO E NãO FINALIZOU A 
IMPLANTAÇãO DO NOVO PLANO DE CARREIRA, 
CARGOS E SALÁRIOS (PCCS) DA EMPRESA.

VitÓria – siemaCo Baixada santista, 
GARANTE REAJUSTE SALARIAL ACIMA DA 
INFLAÇãO E INCLUSãO DO BENEFÍCIO SOCIAL 
FAMILIAR PARA TRABALHADORES DA LIMPEZA 
URBANA. (JUNHO/19)

siemaCo PiraCiCaBa - EQUIPE SINDICAL 
ESTEVE PRESENTE NA EMPRESA ESSENCIAL 
EM RIO DAS PEDRAS, PARA ACOMPANHAR 
A RENOVAÇãO DE BANCO DE HORAS, A 
PRESENÇA DO SINDICATO É UMA GARANTIA 
DE TRANSPARêNCIA NO MOMENTO EM QUE O 
TRABALHADOR (A) PODE TIRAR SUAS DÚVIDAS A 
CERCA DA TEMÁTICA. (SETEMBRO/19)

sintePs CG - JULHO 2019  
CENTRO DE VIVêNCIA JOSAFÁ RODRIGUES 
DA SILVA MAIS UMA CONQUISTA PARA OS 
PRESTADORES DE SERVIÇO DE CAMPINA 
GRANDE-PB, OBTIDA ATRAVÉS DE UMA PARCERIA 
ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, A 
UFCG E O SINTEPS-CG RESULTOU NA TARDE DE 
SEGUNDA-FEIRA, 08 DE ABRIL, NA INAUGURAÇãO 
DO CENTRO DE VIVêNCIA JOSAFÁ RODRIGUES DA 
SILVA. 

REUNIãO COM O SUPERINTENDENTE DO 
SHOPPING PARTAGE (MAIO/19), O PRESIDENTE 
DO SINTEPS-CG, ALExANDRE PEREIRA SE 
REUNIU COM O SUPERINTENDENTE DO 
SHOPPING PARTAGE, SR. CHARLES SANTIAGO 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS 
AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CAMPINA 
GRANDE.

siemaCo rio setHaC sindiCato asseio e ConserVação 
norte de minas  PARTICIPA DO CONGRESSO 
INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR DE DIREITO 
E ECONOMIA NA FACULDADE DE DIREITO 
DA UFMG. O EVENTO FOI IDEALIZADO PELA 
FETHEMG E FOI REALIZADO JUNTAMENTE COM A 
ASSEMBLEIA DA ENTIDADE (SETEMBRO/19)

iCaePs PROMOVE LANÇAMENTO DO LIVRO 
“ENGENHARIA DA LIMPEZA” NA HIGIExPO - O 
LIVRO “ENGENHARIA DA LIMPEZA” FOI LANÇADO 
OFICIALMENTE EM  AGOSTO, NA HIGIExPO 
2019, EM SãO PAULO. A OBRA É A PRIMEIRA 
PROMOVIDA PELO INSTITUTO CATARINENSE 
DE EDUCAÇãO PROFISSIONAL (ICAEPS), EM 
PARCERIA COM A CONSULIMP E O SINDICATO 
DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇãO E 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SC (SEAC-SC). 
O STAND DA FEDERAÇãO NACIONAL DAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇãO (FEBRAC) SEDIOU 
O LANÇAMENTO QUE CONTOU COM A 
PARTICIPAÇãO DAS DIRETORIAS DO ICAEPS, 
SEAC-SC, SINDESP-SC, FEBRAC, CEBRASSE E 
AUTORIDADES DO SETOR. 

sinteaC - JUiz de fora/mG: OS DIRETORES 
DO SINTEAC, SÉRGIO RIBEIRO E AILTON 
RODRIGUES, FORAM à BELO HORIZONTE PARA 
PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL 
INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINAR 
DE ESTUDIOSOS E PESQUISADORES EM 
DIREITO E ECONOMIA. O EVENTO, QUE FOI 
REALIZADO NA SEDE DA UFMG, TINHA COMO 
TEMA DISCUTIR OS PONTOS DOS DIREITOS 
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO NO SISTEMA 
ECONôMICO GLOBAL, ALÉM DE IMPACTOS 
SOCIOECONôMICOS DA FINANCEIRIZAÇãO DA 
ECONOMIA E DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO.

O PRESIDENTE DO SINTEAC, SÉRGIO FÉLIx, 
ESTEVE PRESENTE NO GABINETE DO DEPUTADO 
FEDERAL CHARLLES EVANGELISTA. O OBJETIVO 
DO ENCONTRO FOI PARA QUE SERGINHO 
APRESENTASSE AO DEPUTADO UMA PROPOSTA 
DE IMPLEMENTAÇãO DE UM PROJETO DE 
LEI QUE COMPLEMENTE A LEI 12.740, DE 
8 DE DEZEMBRO DE 2012 NO INTUITO DE 
ABRANGER AS ATIVIDADES DE PORTEIROS E 
VIGIAS NO RELATADO NO ARTIGO 193, INCISO 
II DA CLT QUE DIZ RESPEITO AO ADICIONAL 
DE PERICULOSIDADE. HOJE A LEI ABRANGE 
SOMENTE OS VIGILANTES.
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sintePs - CamPina Grande:  O VEREADOR 
ALExANDRE PEREIRA, PRESIDENTE DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
EMPRESAS DE PRESTAÇãO DE SERVIÇOS DE 
CAMPINA GRANDE (SINTESP/CG), APRESENTOU 
A FUTURA NOVA SEDE DA INSTITUIÇãO.  O 
IMóVEL É FRUTO DE UMA PERMUTA REALIZADA 
COM O TERRENO DOADO PELA PREFEITURA DE 
CAMPINA GRANDE AO SINDICATO. 

sinteaC - JUiz de fora - DIA DE JUSTIÇA 
SINDICATO PARTICIPA  DE CAMPANHA DE 
UMA SEMANA QUE FAZ REFERêNCIA AO 
DIA INTERNACIONAL DA JUSTIÇA PARA OS 
TRABALHADORES DA CATEGORIA DE ASSEIO E 
CONSERVAÇãO .

CONTINUANDO OS TRABALHOS DA CAMPANHA 
“PRESIDENTE PRESENTE”, SÉRGIO FÉLIx E 
SEU ASSESSOR CARLOS ROBERTO ESTIVERAM 
VISITANDO OS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 
QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UFJF 
-UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA .
 NA VISITA, OS REPRESENTANTES SINDICAIS 
DISTRIBUÍRAM INFORMATIVOS DA ENTIDADE 
AOS FUNCIONÁRIOS E ATENTOS OUVIRAM AS 
DEMANDAS DE SEUS REPRESENTADOS.

sindeaC-BeLo Horizonte - SINDICATO 
OFERECE CURSO DE HIGIENIZAÇãO ECAPACITA 
TRABALHADORES PARA O MERCADO DE 
TRABALHO (JUNHO/19)


