AGO - 2010 - 5.000 EXP.

Tabela de Salários

Confira a seguir a tabela de salários, após o reajuste salarial de 6%, retroativos a partir de 1º de maio
de 2010. Além do reajuste dos salários, os benefícios de tíquete-refeição e vale alimentação também
tiveram um aumento de 6%. Se você não estiver recebendo de acordo com a tabela abaixo, denuncie
ao sindicato:

PISO SALARIAL

R$ 560,00

AUXILIAR DE COLETA/AJUDANTE

R$ 654,23

TÍQUETE REFEIÇÃO MENSAL

R$ 212,00

VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL

R$ 58,30

Parceria SIEMACO-SP/CEAT facilita entrada
no seguro-desemprego
Para prestar mais um serviço aos trabalhadores da categoria, o
SIEMACO mantém em sua sede um representante do CEAT - Centro
de Atendimento ao Trabalhador para dar entrada ao benefício do
seguro-desemprego, esclarecer dúvidas e fornecer informações
aos trabalhadores sobre os serviços e oportunidades que o CEAT
oferece.
O plantonista do CEAT está à disposição de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18 horas, em nossa sede central, localizada na Alameda
Eduardo Prado, 648 – Santa Cecília.

Sancionada Política Nacional de Resíduos Sólidos

Cidades terão de oferecer coleta seletiva e acabar com os lixões
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou dia 2 de agosto, a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos, que
estabelece regras para a gestão do lixo.
A nova lei prevê o fim dos lixões e
a obrigatoriedade de Estados e
municípios elaborarem um plano de
coleta seletiva. Com isso, as prefeituras
terão de construir aterros sanitários
adequados ambientalmente, onde só
poderá ser depositado o lixo sem qualquer
possibilidade de reaproveitamento ou
reciclagem.

A lei também prevê a proibição de
catadores de lixo morarem ou criarem
animais nos aterros sanitários, além da
importação de qualquer tipo de resíduos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos
prevê ainda o sistema de logística reversa,
no qual empresas responsáveis pela
fabricação e comercialização de produtos
recicláveis e reutilizáveis deverão recolher
esses materiais do mercado. Foram
incluídos nesse sistema agrotóxicos,
pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes,
lâmpadas e eletroeletrônicos.

Novas especialidades Cursos profissionalizantes gratuitos
no SIEMACO Saúde
Você que é associado do SIEMACO e seus
dependentes contam agora com duas novas
especialidades no SIEMACO Saúde. São
elas Psicologia e Nutricionistas, que estão
disponíveis nas clínicas Central e Santo
Amaro, nos seguintes dias e horários:
Clínica Central
Rua Vitorino Carmilo, 422 - Santa Cecília
Fone/Fax: (11) 3667-2104 / 3666-1051
Nutricionista:
quartas – feiras, das 08:00 às 12:00
Psicóloga:
quartas – feiras, das 13:00 às 17:00
Clínica Santo Amaro
Rua João de Genova, 13 - Santo Amaro
Fone/Fax: (11) 5523-0833 / 5524-7568
Nutricionista:
sexta – feira, das 13:00 às 17:00
Psicóloga:
quarta – feira, das 08:00 às 12:00

O SIEMACO, em parceria com o CEAT, oferece a todos os trabalhadores
interessados uma série de cursos profissionalizantes gratuitos. Confira quais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agente ambiental
Atendente de lanchonete
Assistente administrativo
Assistente de produção e eventos
Cuidador de idosos
Cozinha vegetariana
Limpeza e conservação de ambientes hospitalares
Limpeza e conservação em geral
Operador de supermercados
Operador de telemarketing (somente para candidatos com 2° grau)
Camareira (inglês e espanhol básico)
Porteiro
Vendas

Os cursos são realizados em várias unidades do CEAT. Para saber qual a mais
próxima de sua casa ou trabalho, informe-se na Unidade Marechal Deodoro,
localizada na Rua Pirineus, 20 – 12º andar, na Unidade Santo Amaro, localizada
na Rua Padre José de Anchieta, 172, acesse o site www.ceatsp.org.br ou ligue
para 4119-379.

Cesta-básica: direito do empregado
Com o reajuste de salários, também os benefícios foram reajustados, incluindo a cesta-básica, um direito do trabalhador. As empresas
podem pagar o benefício em forma de vale-alimentação ou equivalente, no valor de R$ 58,30 ou in natura, ou seja, em produtos.
O benéfico deve ser pago também durante o período de gozo de férias e licença-maternidade. No caso de afastamentos por motivo de
auxílio-doença ou acidente de trabalho, o benefício será concedido por até 180 dias. Entretanto, o trabalhador que tiver mais de 1 (uma)
falta injustificada no mês, perde o direito ao benefício. Veja a seguir os produtos que devem compor a cesta-básica:
2 pacotes de 5 kg de arroz agulhinha tipo 1
3 latas de 900 ml de óleo de soja
4 pacotes de 1 kg de feijão
2 latas de 140g de extrato de tomate
2 kg de açúcar refinado
2 latas de 135g de sardinha em óleo
1 kg de sal refinado

1 lata de 180 g de salsicha
1 kg de farinha de trigo
1 pote de 300g de tempero completo
1 kg de macarrão
1 lata de 700g de goiabada/marmelada
½ kg de café torrado e moído com selo ABIC
½ kg de fubá

