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ESPECIAL LIMPEZA URBANA

ABR-08 - 20.000 exp.

Negociações terminam com
vitória para os trabalhadores
Categoria conquista 6% de aumento salarial
Mais uma vez, a campanha salarial dos trabalhadores da limpeza
urbana terminou vitoriosa. Depois de várias reuniões entre o
SIEMACO e o SELUR conquistamos vários itens da pauta de
reivindicações, como o reajuste dos salários e dos benefícios em
6.0%, o que representa um aumento real de 1,5% acima da
inflação, que no período de março de 2007 a fevereiro de 2008

T A B E L A
Coletor/Bueirista

R$ 710,86

Salário
mensal

Adicional de
Insalubridade

R$ 166,00

Adicional de
Insalubridade

(40% do salário mínimo)

D E

Varredores/Serventes de
Usina de Tratamento de Lixo
e Transbordo Municipal

Salário
mensal

foi de 4,48% e redução no desconto do convênio médico, ou seja,
de março a setembro/08 o desconto será de 0,75% do salário por
usuário e a partir de outubro/08, o desconto será de 0,5% do
salário. Os novos valores de salários e benefícios são válidos a partir
de 1º de março. As diferenças serão pagas juntamente com o salário
do mês de abril. Veja abaixo como ficou a tabela de salários:

R$ 597,67
R$ 83,00
(20% do salário mínimo)

S A L Á R I O S
Aj. de Serviços Diversos
de Varrição
Salário
mensal

R$ 597,67

Adicional de
Insalubridade

R$ 83,00
(20% do salário mínimo)

Tíquete refeição
Mensal

R$ 222,30

Tíquete refeição
Mensal

R$ 222,30

Tíquete refeição
Mensal

R$ 222,30

Vale alimentação
Mensal

R$ 122,13

Vale alimentação
Mensal

R$ 122,13

Vale alimentação
Mensal

R$ 122,13

Aj. Equipe Serviços Diversos

Salário
mensal

R$ 437,72

Tíquete refeição
Mensal

R$ 222,30

Vale alimentação
Mensal

R$ 122,13

REMUNERAÇÃO TOTAL

REMUNERAÇÃO TOTAL

REMUNERAÇÃO TOTAL

REMUNERAÇÃO TOTAL

R$ 1.221,29

R$ 1.025,10

R$ 1.025,10

R$ 782,15

MEXEU COM VOCÊ, MEXEU COM O SIEMACO

Companheira é homenageada
em sessão solene da Câmara
dos Vereadores

Trabalhadores da Unileste reclamam de alojamento
Os trabalhadores da Unileste denunciaram
ao SIEMACO as péssimas condições do
Alojamento do Brás (Gasômetro) mantido
pela empresa. Representantes do sindicato
estiveram no local e constataram que os
problemas são inúmeros: não há luz nos

banheiros, os vasos sanitários estão
entupidos e o local está infestado de ratos.
O sindicato entrou em contato com a
empresa, que se comprometeu a solucionar
os problemas. Estamos de olho, aguardando
uma solução imediata.

Fechamento de aterro prejudica companheiros da EcoUrbis
Com o fechamento do Aterro São João, os
companheiros da garagem EcoUrbis/Unidade
Leste estão descarregando o lixo no Aterro
CDR Pedreira, que é muito distante do
primeiro. Com isso, os trabalhadores estão
sofrendo um desgaste muito grande. Como

se não bastasse, o número de faltas vem
aumentando a cada dia pois os
companheiros estão sobrecarregados devido
a esse esforço. Esperamos que a situação do
Aterro São João seja regularizada o mais
rápido possível.

Casos resolvidos
Alojamento Glicério já está sendo reformado
Em nossa última edição da Tribuna do
Asseio denunciamos as péssimas condições
oferecidas aos trabalhadores da Construfert
no alojamento Glicério, onde os
companheiros eram obrigados a trocar de

roupa a céu aberto e sem nenhuma
privacidade. O sindicato entrou em contato
com a empresa, que já está fazendo a
reforma do local, assim como a colocação
de armários.

Todos juntos pela redução da jornada de trabalho
O SIEMACO -SP está participando
ativamente da campanha de mobilização da
redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais, sem redução dos salários.
A meta é coletar 1,5 milhão de assinaturas e
entregá-las no Congresso Nacional com o
objetivo de sensibilizar os deputados e

senadores para aprovar a lei. Para isso,
diretores e representantes do sindicato estão
visitando setores, garagens e alojamentos
levando aos companheiros o abaixo-assinado
que será entregue ao presidente Lula dia 1º
de maio. Participe você também!

I Festival de Futebol
O SIEMACO e a Paulitec realizam dia 21 de
abril seu I Festival de Futebol, que tem o
objetivo de integrar todos os companheiros
da limpeza urbana. Os jogos serão
disputados no Campo do Sade, na Casa
Verde, a partir das 9 horas. Além de

medalhas a todos os participantes e troféus
aos vencedores, haverá o sorteio de 1
bicicleta por partida entre os jogadores.
Prestigie e participe deste grandioso evento.
Informe-se pelo telefone 3821-6444, com
João Capana.

A Câmara dos Vereadores realizou uma sessão
solene dia 26 de fevereiro no CETRASA – Centro
de Tradições Santamarense em comemoração ao
456º aniversário do bairro de Santo Amaro.
Na ocasião, a companheira Rosa Sérgio Quintana,
trabalhadora da Qualix, foi uma das grandes
homenageadas da noite. Rosa completou dia 6
de janeiro de 2008, 31 anos de serviços como
varredora, função que aprecia executar e que lhe
valeu até hoje cultivar inúmeros amigos. “Quando
a empresa nos muda de lugar, os moradores
reclamam porque sabem que fazemos o serviço
direitinho e sempre com bom humor”, conta a
trabalhadora.
Parabéns a Rosa por seu exemplo como cidadã e
trabalhadora!

EcoUrbis realiza Cipa

A EcoUrbis/ Unidade Sul realizou nos dias
19 e 20 de março a eleição da Cipa 2008/
2009. Foram eleitos os seguintes
companheiros:
Titulares
Francisco Charles A. Sena (coletor dia)
Roberto Beni (mecânico tarde)
Wilton de Paula Pereira (líder coleta dia)
Silvio Ferreira das Neves (coletor noite)
Gilberto Cordeiro de Lins (motorista dia)
Miguel Lima de Oliveira (coletor dia)
Suplentes
Sérgio Jesus dos Santos (coletor noite)
Denílson S. Nascimento (coletor noite)
Martinho Santos da Luz (coletor dia)
Manuel Néri de Araújo (coletor dia)
Rosemeire Otoni Freire (motorista dia)

S o l i d a r i e d a d e
Provavelmente todos ficaram sabendo da
fatalidade ocorrida na família do companheiro
Gidésio Silva Santos, coletor da Loga. Para quem
não lembra, sua filhinha de apenas 4 anos foi
atropelada, em Itaquaquecetuba, na zona Leste
de São Paulo, por um veículo desgovernado, cujo

freio de mão foi solto por outra criança, de 3 anos
O diretor do SIEMACO, Lagoa, desde que soube
da notícia não economizou esforços para ajudálo neste momento tão difícil.
O caso já está sendo acompanhado civil e
criminalmente pelo escritório de advocacia

Fernandes e Ota, que faz parte do
departamento jurídico do sindicato para
atender a categoria.
Aqueles que puderem ajudar de alguma forma
entrem em contato com o Lagoa, no SIEMACO
pelo telefone 3821-6444.

