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O SIEMACO Ribeirão Preto passa por 
uma nova fase, com uma diretoria jovem, 
experiente e comprometida com os direitos 
dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mais 
atuante e fi scalizando atentamente os locais 
de trabalho, o sindicato já colhe os frutos 
das mudanças: com ajuda da Federação dos 
Trabalhadores em Asseio e Conservação, 
Limpeza e Áreas Verdes do Estado de São 
Paulo (FEMACO), o sindicato conquistou 
a Assistência Ambulatorial Médica e 
Odontológica gratuita para toda a categoria 
da Limpeza e Conservação de Ribeirão Preto. 
“Aspas Roberto Santiago”, afi rma Roberto 
Santiago, presidente da FEMACO.

NOVA DIREÇÃO, NOVOS CAMINHOS 
e um grande resultado: SIEMACO 

RIBEIRÃO PRETO conquista Assistência 
de Saúde gratuita para a categoria

O SIEMACO Ribeirão Preto 
conquistou o benefício de 
Assistência Ambulatorial 
Médica e Odontológica, sem 
custo para o trabalhador, que vai 
atender várias especialidades 
e exames - SAIBA MAIS NO 
VERSO DO JORNAL.

COMEÇAMOS BEM! 

 Maior presença nos locais 
de trabalho, contato mais 
próximo com a categoria. 
A nova forma de trabalhar 
do SIEMACO Ribeirão 
Preto preza por  uma 
comunicação fortalecida, 
levando informações e 
conhecimento, fi scalizando 
ambientes de trabalho e 

entendendo as demandas 
da classe trabalhadora.

Além disso, focado em 
melhorar a vida da categoria, 
o sindicato ampliou o 
diálogo com o sindicato 
patronal e empresas, no 
intuito de buscar soluções 
para os problemas da região.

SOB NOVA 
DIREÇÃO. 
MUDANÇA 
DE VERDADE
E PRA 
MELHOR!



Consultas nas seguintes 
especialidades:

• Clínica Geral
• Ginecologia
• Oftalmologia
• Ortopedia

Exames:

• Hemograma 
Completo

• Urina I
• Cultura 

de fezes 

Especialidades 
Odontológicas:

• Atendimento de 
emergência/urgência

• Cirurgia Simples
• Cirurgia de Siso
• Dentística 

restauradora
• Exame clínico
• Endodontia 
• Periodontia

FIQUE 
TRANQUILO!
Estamos elaborando um 
manual, com locais, dias 
e horários de atendimento, 
além de todas as 
especialidades que estarão 
disponíveis no site e no 
Facebook do SIEMACO 
Ribeirão Preto.

*Os atendimentos médicos ambulatoriais e odontológicos 
serão feitos em clínicas contratadas ou credenciadas pelo 
Instituto em todas as regiões da cidade de Ribeirão Preto.

A partir de fevereiro, 
TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

terão direito aos benefícios de Assistência 
Médica Ambulatorial e Odontológica 

TOTALMENTE GRATUITOS. Confi ra:

RIBEIRÃO PRETO


