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Em 2016, o Siemaco Suzano completa
17 anos de luta e de resistência contra
as investidas de patrões e de governos.
Ao longo desta jornada, acumulamos
inúmeros avanços em nossas
Convenções Coletivas e importantes
passos na luta para melhorar a
qualidade de vida de toda nossa família.
Mas isso não seria possível se
estivéssemos sozinhos. Nossa vitória na
verdade começou após o golpe militar
de 31 de março de 1964, que completou
no ano passado 50 anos, que tinha
como um de seus principais objetivos
desarticular e esmagar as organizações
da classe trabalhadora. Foi uma reação
de caráter conservador que uniu o
grande empresariado brasileiro, o setor
financeiro, os latifundiários, as famílias
que dominam a grande imprensa e
segmentos da classe média, contra
reformas econômicas, políticas e sociais
reivindicadas pelos sindicatos de classe.
As ocupações militares e as
intervenções atingiram cerca de duas
mil entidades sindicais em todo o Brasil.
As direções das entidades foram
cassadas, presas e exiladas.
A ditadura militar passou a se utilizar de
práticas de tortura, assassinatos e
censura, acabando com a liberdade de
expressão, organização e manifestação
política. Para conter a inflação, utilizou-
se uma política de “arrocho salarial”. As
negociações salariais entre os sindicatos
e patrões foram substituídas por
decretos do governo, que passou a fixar

os índices de aumentos salariais. Todo
esse controle do governo e mudança na
legislação sindical e trabalhista trouxe
consequências como a alta rotatividade
de mão-de-obra, perda de Benefícios e
paralelamente, acarretou também a
dificuldade de uma ação sindical mais
firme e efetiva.
As lideranças mais combativas dos
sindicatos foram presas, afastadas,
muitos sindicalistas foram torturados e
assassinados nos famosos porões da
ditadura e entre eles muitos lideres de
nossa categoria, que participou e
sempre tem participado em movimento
contra o Capital e seu Estado.
A história da classe trabalhadora é a
história de suas lutas contra a ditadura,
a escravidão e, na sociedade capitalista,
contra os patrões, que se enriquecem
na medida em que exploram nossa
força de trabalho.
De lá para cá, os trabalhadores tem se
colocado em movimentos e
conquistado a redução da jornada de
trabalho e a garantia de direitos e
salários mais altos. Também buscamos
melhorar a qualidade de vida do
trabalhador e sua família buscando
benefícios como: cesta básica, tíquete
refeição, auxilio creche, seguro de vida,
atendimento odontológico e muitos
outros.
Hoje com todas essas conquistas o
trabalhador recebe proporcionalmente
cerca de ½ salario em benefícios como
cesta básica, tíquete refeição e ainda
são agraciados com muitos outros que
proporcionam assim uma melhor
qualidade de vida para toda sua família.
Com todas essas conquistas ainda
encontramos um ou outro trabalhador
insatisfeito e isso nos causa muita
tristeza, porque ele não conhece nossa
luta e nem tampouco procurou saber
sobre ela e se não conhecermos todo o

passado jamais poderemos enfrentar o
futuro, futuro esse que esta novamente
tentando ferrar o trabalhador
dificultando os sindicatos de arrecadar
suas contribuições e assim enfraquecê-
los ate sua extinção. Isso pode não
estar muito longe de acontecer porque
inúmeras medidas provisórias são
baixadas de um dia para o outro
pegando o trabalhador de surpresa.
Essas são formas que o governo vai
encontrando para “ferrar” com o
trabalhador e se ele não fortalecer seu
sindicato mais e mais medidas
provisórias virão para fazer com que o
trabalhador volte a ser escravo em seu
trabalho.
Quando um trabalhador entra em uma
instituição já usufruindo de todos os
benefícios, acha que o patrão é quem
dá porque quer, mas esta muito
enganado, o patrão dá porque é
obrigado. Porque existe uma Convenção
Coletiva assinada que o obriga a isso,
mas se o sindicato fechar as portas e
não assinar a Convenção Coletiva todas
essas conquistas caem por terra e
teremos que começar tudo novamente
como a 50 anos atrás pois nenhum
patrão que não estiver obrigado a pagar
conforme está na Convenção Coletiva
vai faze-lo de mão beijada. Hoje o
trabalhador consciente paga ao seu
sindicato a contribuição mensal porque
ele sabe que vai receber de volta em
benefícios para ele e para toda a sua
família. Por isso, mais do que nunca o
sindicato depende financeiramente do
trabalhador para se manter e de tornar
forte. Espero assim ter explicado da
nossa luta para que você possa tirar
suas próprias conclusões.

CARLOS JOSÉ DA SILVA
(Carlão da Limpeza)

Presidente

BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS.

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO:
Agendamentos através do sindicato.

Associado (a) e seus dependentes legais.
Suzano – Rua Ipês 95 – Vila Urupês
(px.Apae) de segunda a sexta das 8:00 as
11:30 e das 13:00 as 16:30 hs

Mogi das Cruzes - Clinica Odontológica
Boutique Dental. Rua Dr. Ricardo Villela
nº 1.313 1º andar - Centro - (Edifício
Mogidonto) px UMC
segunda a sexta das 8:00 as 12:00 e das
14:00 as 18:00 hs. sábados das 8:00 as
12:00 hs.
CONVÊNIO COM FACULDADES:
Desconto nas mensalidades
(Universidade de Mogi das Cruzes)
Graduação de 23,77% a 54,94% dependente
do curso, pós graduação 25% e tecnico 10%.
UBC (Universidade Braz Cubas) graduação-
pós graduação e tecnico 10%, EAD
graduação e técnico 15 %.
UNISUZ (Faculdade Unida de Suzano) 20%.
UNG (Universidade de Guarulhos). 15%
para associado e 10% para dependente.

ESCOLAS TÉCNICAS:
Liceu Braz Cubas:
Desconto de 10% nas mensalidades.
Escotec de Suzano.
Todos os cursos: 1ª mensalidade por R$
99,99 e nas demais mensalidades desconto
de 50%. Curso de computação:
1ªmensalidade R$ 29,00 e nas demais
desconto de 50%.
Escola Técnica Mogiana
Desconto de 20% nas mensalidades
One Way Inglês e Espanhol:
Matricula grátis e um desconto de no
mínimo 20% nas mensalidades.

CONVÊNIO COM A AUTO ESCOLAS: (associados)
Estação –Suzano ( 10% )
Itaquá – Itaquaquecetuba ( 10%)
Santana – Mogi das Cruzes ( 15%)
CFC-A – cursos técnicos teóricos 1ª
habilitação, reciclagem, renovação, outros

CURSOS:
Novo Rumo Cursos de Portaria:
Desconto de 20% aos associados

M Sound Som e Acessórios (Suzano)
Perfect Audio Designer ( Suzano)
Desconto de 10% na Instalação de Som e
Alarmes, Acessórios em Geral, Vidros e
Travas Elétricas e Outros
Evandro Escapamentos:
Desconto de 10% em diversos serviços.

CONVENIO COM ÓTICAS:
Kingo Suzano :
Desc. de até 20 % em óculos e armações.
Ótica do Brasil (Mogi das Cruzes):
Desconto de até 15% na Ótica do Brasil
Zilolente: ( Suzano)
A fábrica de Óculos da um desconto de até
15% em compras a prazo.

FACULDADES A DISTANCIA:
Centro Universitário Uniter :
Cursos de graduação/pós graduação e
extensão na modalidade EAD (ensino
Técnico a distancia). Desconto de 10% nas
mensalidades em dia.
Unopar-Universidade Norte do Paraná:
Ensino presencial e a distancia (graduação e
pós graduação). Desconto de 10% aos
associados e dependentes.

LABORATÓRIOS E CLINICAS
UMDI Medicina Diagnóstica:
Desconto de até 30% .
Emagrecentro:
Desconto de 20% nos pacotes corporais e
faciais e 15% nos procedimentos avulsos.
Gardiencor Centro Medico e Diagnostico
Descontos conforme tabela em:
Consultas Medicas, Exames, Tomografias,
Radiologias, Ultrassonografias e outras
Especialidades.

DEPARTAMENTO JURÍDICO: (associados)
Atendimento de Segunda à Sexta-Feira das
09:00 às 17:00 hs, somente aos
trabalhadores da categoria.

LOCADORA DE ONIBUS:
Transcelso Locadora:
Desconto de 10% a 20% na Locação de
Ônibus e Vans para Excursões.

COLÔNIA DE FÉRIAS NA PRAIA GRANDE E BERTIOGA:
Reservas devem ser antecipadas junto ao
atendimento do Siemaco.

http://www.siemacosuzano.com.br/
mailto:siemacosuzano@uol.com.br
http://www.facebook.com/SIEMACOSUZANO


AVISO IMPORTANTE SOBRE HOMOLOGAÇÕES
Toda homologação (Termo de Rescisão de Contrato) de funcionários abrangidos pela nossa
representação e com mais de 11 meses de trabalho, que prestam ou prestaram serviços nas
cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Rio Grande
da Serra, só pode ser feita na Delegacia Regional do Trabalho da cidade onde você prestou o
serviço ou no Sindicato Siemaco de Suzano. Quaisquer outras homologações feitas fora dessas
condições sofreram ou sofrerão algum tipo de fraude que possa lesar o trabalhador, portanto se
você foi homologado ou se sua empresa sugeriu outro local, traga até o Siemaco o Termo da
Rescisão para que possamos conferir e tomar as providencias cabíveis.

COMUNICADO IMPORTANTE
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Todos os trabalhadores de empresas de Limpeza (asseio e conservação) e de Instituições
Beneficente, agora tem direito ao atendimento odontológico gratuito.
A nova clausula estabelece a obrigatoriedade do plano para atendimento odontológico
de todos os trabalhadores representados pelo SIEMACO SUZANO abrangidos pela
presente norma coletiva, em sua base territorial, cujo o custo deverá ser suportado pelo
empregador, sem ônus ao empregado.
O SIEMACO SUZANO disponibilizará o atendimento odontológico próprio, o qual
engloba procedimentos de restauração, extração, obturação, canal, limpeza geral
(raspagem e aplicação de flúor) e inclusive prótese simples (dentadura e ponte), a
todos os trabalhadores abrangidos pela presente clausula.
Para seu uso o trabalhador devera entrar em contato com o sindicato para saber se a
empresa ou entidade está cumprindo a clausula na integra.

Os serviços serão prestados nos horários e endereços abaixo :

a) Na sede do SIEMACO SUZANO – Rua Ipês nº 95/99 - Vila Urupês – Suzano/SP 
De segunda a sexta das 08:00 às 12:00 h e das 13:00 as 17:00.

b) Clinica Odontológica Boutique Dental  (Edifício Mogidonto)
Rua Dr. Ricardo Villela  nº 1.313 1º andar  - Centro - Mogi das Cruzes

segunda a sexta das 8:00 as 12:00 e  das 14:00 as 18:00 hs.
sábados  das  8:00 as 12:00 hs. 

Os agendamentos deverão ser feitos através do sindicato nos seguintes telefones:
4747-3877 / 4742-2221 / 4741-8760 / 4741-8773

Os trabalhadores atendidos pela presente assistência, poderão estender o beneficio aos 
seus dependentes, para tanto basta associar-se ao SIEMACO SUZANO.

TRABALHADOR
A sua força é importante, estamos falando de seu futuro.

associe-se, junte-se a nós nessa batalha.
Traga sua Carteira Profissional e o registro de seus filhos. 

Se não puder  vir, ligue que o Sindicato irá até você.

SEGURO DE VIDA
VOCÊ SABIA QUE SEU EMPREGADOR É OBRIGADO A LHE FORNECER SEGURO DE VIDA?

Pois é!. Todos os empregadores de trabalhadores da categoria de: Instituições Beneficentes,
Filantrópicas e Religiosas e Asseio e conservação, em cláusula estipulada na Convenção Coletiva, tem
por obrigação fornecer a todos os seus empregados um seguro de vida que atenda as necessidades de:
auxilio funeral, auxilio natalidade e indenização por morte ou invalidez permanente. Consulte maiores
detalhes em nossa Convenção Coletiva em nosso site www.siemacosuzano.com.br ou direto no
sindicato. Se você ainda não tem esse seguro, exija do seu empregador ou comunique ao seu
sindicato. fiscalização@siemacosuzano.com.br

CONFIRA OS NOVOS PISOS 2016 

LIMPEZA AMBIENTAL  JANEIRO 2016 INSTITUIÇÕES BENEFICENTES MARÇO 2016 

Reajuste salarial 10%   (para salários ate R$  5.000,00)

Piso mínimo.................................................. .......R$   1.007,80

Copeira..................................................................R$     1.037,18

Limpador de vidros............................................R$    1.140,00

Recepcionista......................................................R$     1.129,21

Porteiro Controlador de Acesso....................R$   1.224,02

Auxiliar de dep. pessoal....................................R$     1.129,31

Zelador..................................................................R$    1.330,74

Dedetizador e Assemelhados..........................R$   1.205,40

Técnico em Desentupimento...........................R$    1.359,51

Auxiliar em Desentupimento...........................R$     1.107,80

Auxiliar de Manutenção....................................R$    1.069,88

Demais Funções.................................................R$    1.069,88

Hidrojatista..........................................................R$    1.303,85

Operador de Varredeira Motorizada..............R$  1.487,35

Operador de Auto Vácuo..................................R$    1.487,35

Coveiro/Sepultador...........................................R$ ..1.507,00

Tratador de Animais Zoo..................................R$    1.540,00

Cesta Básica.......................................................R$     93,08

Vale Refeição......................................................R$      13,37
Progr. de Partic. nos Resultados..............R$   234,62

Para maiores informações , agendamentos e reservas  ligue :
4747- 3877 / 4742-2221 / 4741-8760 /4741-8773 ou compareça na nossa sede nos horários entre

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
7:12 às 17:00 hs de Segunda à Sexta-Feira.

Sede: Rua Ipês, 95/99 – Vila Urupês – Suzano – SP,  CEP: 08615-060  
Tel - 4747-3877/4742-2221

Site: www.siemacosuzano.com.br Email. siemacosuzano@uol.com.br
www.facebook.com/SIEMACOSUZANO

Reajuste salarial de .....................................................11,3%  

Menor Aprendiz...R$    salario mínimo nacional vigente

Recepcionista, Mensageiro, Servente                                                                                                                     

Copeira e Serviços Gerais...........................R$     1.007,27

Demais Empregados.....................................R$     1.023,96

Vale Refeição.................................................R$           18.29

Cesta Básica...................................................R$         117,98

Instituições Beneficentes, Filantrópicas e 

Religiosas 

Igrejas, Creches, Centro Espírita, Asilo, Casa de 

Repouso, Orfanatos, Centros de Recuperação), 

Associações sem Fins Lucrativos, ONG’S e OSCIP’s

http://www.siemacosuzano.com.br/
mailto:fiscalização@siemacosuzano.com.br
http://www.siemacosuzano.com.br/
mailto:siemacosuzano@uol.com.br
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