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Fique atento ao Adicional
de Insalubridade
Até o ano passado, o adicional de
insalubridade era pago sobre o salário mínimo.
Mas uma das maiores conquistas da campanha
salarial de 2008 foi conseguir que os patrões
passem a pagar o adicional de insalubridade
sobre o salário normativo, ou seja, o salário da
categoria. Assim, fique atento se você tem
direito a receber o adicional e se a empresa que
você trabalha está pagando corretamente.

Têm direito ao adicional de 20% sobre o
salário normativo os trabalhadores que exercem
as funções de ajudante de jardinagem,
ajudante de equipe de serviços diversos,
operador de roçadeira, operador de microtrator e jardineiro; os trabalhadores que
exercem as funções de operador de moto serra,
capinadores de córrego, canais e sistemas de
drenagens têm direito a um adicional de

insalubridade correspondente a 40% do salário
normativo. Mas, é importante lembrar que, no
caso da empresa possuir o PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais) apontando a
não existência de insalubridade, será garantido
o pagamento de 20% sobre o salário normativo
aos trabalhadores que exercem função de
capinador de córrego, canais e sistemas de
drenagens.

TABELA DE SALÁRIOS
PISO SALARIAL MÍNIMO

R$ 450,00

AJUDANTE DE JARDINAGEM/SERVIÇOS; SERVENTE DE JARDINAGEM

R$ 450,00

CAPINADOR DE CÓRREGOS, CANAIS, SISTEMAS DE DRENAGEM E AFINS

R$ 450,00

OPERADOR DE ROÇADEIRA

R$ 460,82

OPERADOR DE MOTO SERRA

R$ 460,82

JARDINEIRO

R$ 471,67

TRATORISTA EM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

R$ 531,30

MEXEU COM VOCÊ, MEXEU COM O SIEMACO
Demax

Parques Zona Sul
Os trabalhadores que prestam serviços
nos parques Guarapiranga, Santo Dias,
Severo Gomes, Eucaliptos e do Nabuco
denunciaram ao SIEMACO que estão
recebendo o adicional de insalubridade
sobre o Salário Mínimo e não sobre o
Salário Normativo, como determina a
cláusula 36 de nossa Convenção Coletiva
d e Tr a b a l h o . O s i n d i c a t o e n t r o u e m
contato com a empresa, que se
comprometeu a regularizar a situação.
Estamos de olho!

Trajeto

Subprefeitura de M´Boi Mirim
Os companheiros que prestam serviços em
vários órgãos da Prefeitura Municipal de São
Paulo, entre eles a Subprefeitura de M´Boi
Mirim denunciaram ao sindicato que estão
trabalhando como bueristas mas são
registrados e recebem como capinador de
córregos. Entramos em contato com a empresa,
que ficou de regularizar a situação mas até
agora não cumpriu o que prometeu. Não
vamos tolerar essa situação bastante prejudicial
ao trabalhador, que executa uma função e
recebe o valor abaixo do devido.

Servimarc

Parque do Ibirapuera
Em visita ao Parque do Ibirapuera, o
SIEMACO constatou que a empresa não está
oferecendo a mínima infra-estrutura para os
trabalhadores. Tanto no banheiro masculino
quanto no feminino, o piso está danificado e
só há um chuveiro. No banheiro feminino a
situação é ainda pior porque a divisória nem
porta têm. Como se isso fosse pouco, os
encarregado do setor, sr. Gleivison trata os
trabalhadores com total truculência e
desrespeito. Já contatamos a empresa para
que tome providências urgentes pois não
vamos tolerar esse tipo de descaso com os
companheiros.

CASOS RESOLVIDOS
Era Técnica Eng. Constr. Servs.
Parque do Carmo

Os trabalhadores que prestam serviços no
Parque do Carmo procuraram o sindicato para
denunciar que a empresa estava atrasando o
pagamento dos salários e da cesta-básica. Só
depois de muita pressão do SIEMACO, finalmente
os pagamentos foram efetuados no dia 11 de
julho e a empresa alegou que os atrasos causados
pela mudança das contas dos trabalhadores que
eram do Bradesco e passaram para o Banco Itaú.

A.Tonanni

Subprefeitura de Pinheiros
Como já faz há muito tempo, a empresa atrasou
os salários e a cesta básica dos companheiros que
trabalham na Subprefeitura de Pinheiros. O
SIEMACO esteve no setor e fez uma paralisação de
advertência no dia 10 de julho. Só depois da
pressão do sindicato e dos trabalhadores cruzarem
os braços é que a grana saiu. Mas, até quando o
sindicato terá que pressionar algumas empresas
para que elas cumpram com sua obrigação que é
pagar os trabalhadores na data determinada pela
convenção coletiva de trabalho? Lembramos
também que a empresa fez um acordo para o
pagamento das diferenças do PLR, o que não
aconteceu até agora. Estamos de olho!

Companheiros da Florestana comemoram
reabertura de campo de futebol
Com o apoio e a participação do SIEMACO, os companheiros da
Florestana que prestam serviços nos parques Jardim Felicidade,
Rodrigo de Gásperi, Cidade de Toronto e Vila dos Remédios reuniramse para comemorar a reabertura do campo de futebol do parque São
Domingos, onde também executam serviços.
Os próprios companheiros se organizaram, formaram dois times e
disputaram uma partida amistosa de futebol. No final, um churrasco
marcou a confraternização entre trabalhadores, seus familiares e o
sindicato.

