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SIEMACO participa de manifestação
contra taxa de juros
O SIEMACO, juntamente com as centrais sindicais UGT,
Força Sindical, Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil e a Nova Central Sindical dos Trabalhadores
participou no último dia 24 de uma manifestação em frente
à sede do Banco Central contra os juros altos.
A data coincidiu com a reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom) que define a nova taxa básica de juros
da economia.

Empresas contrariam Convenção
Coletiva de Trabalho
O SIEMACO constatou
que algumas empresas
ainda estão usando os
ajudantes de equipe de
serviços diversos para os
serviços de varrição, o
que contraria nossa
Convenção Coletiva
de Trabalho.
O SIEMACO nunca
aceitou este desvio de
função e vem tomando
todas as atitudes
necessárias para resolver a situação definitivamente. Exemplo disso
foi a paralisação no alojamento Brás, que resultou na promoção
de 70 companheiros para a função de varredor.
O SIEMACO não concorda com a utilização do rastelo para a

execução de serviços rotineiros de varrição de calçada, pois
tal ferramenta serve apenas para maquiar o desvio de função
e, embora o trabalho seja idêntico, o salário é inferior. É
importante lembrar que em qualquer tipo de varrição é
proibido utilizar trabalhadores de equipe de serviços diversos,
mas as empresas vivem queixando-se que estão apenas
cumprindo ordens dos encarregados da Prefeitura que
distribuem as ordens de
serviços. Esse problema é entre as empresas e a Prefeitura.
Os trabalhadores não têm
nada a ver com isso e não
podem continuar sendo
prejudicados. Da nossa parte,
faremos tudo o que for
preciso para acabar com essa
irregularidade.

MEXEU COM VOCÊ, MEXEU COM O SIEMACO
Marquise

Unileste

Transbordo de Inertes Itatinga

Alojamento Gasômetro

Os trabalhadores denunciaram ao SIEMACO
que não estão recebendo o protetor solar,
como determina nossa Convenção Coletiva
de Trabalho. Além disso, a empresa está
fornecendo somente um par de botas aos
trabalhadores, quando a determinação é para
que sejam entregues 2 pares. Por isso, se o
calçado molhar, os companheiros são
obrigados a trabalhar com os sapatos
molhados. Estamos de olho!

oitava, letra C de nossa
Convenção Coletiva de
Trabalho. Entramos em
contato com a empresa que
se comprometeu a
p r o m o v e r
7 0
trabalhadores para a função
de varredores a partir do dia
1º de julho. Estamos de
olho!

Dia 26 de junho o
SIEMACO f e z u m a
paralisação no Alojamento
Gasômetro porque
comprovou a denúncia de
que os ajudantes de equipe
de serviços diversos estavam
fazendo serviços de varrição,
o que não é permitido,
como determina a cláusula

CASOS RESOLVIDOS

EJR
Alojamento Freguesia do Ó

Os companheiros do Alojamento Freguesia do Ó denunciaram ao sindicato que a empresa não estava pagando os benefícios do vale-alimentação e
do vale-refeição. O SIEMACO esteve no local e fez uma paralisação de advertência dia 11 de julho. Só assim a empresa regularizou a situação dos
trabalhadores.

EcoUrbis implanta sistema de GPS em sua frota
Até setembro, a EcoUrbis finalizará
o processo de implantação do FISCOR
- Fiscalização através de Rastreamento
e Monitoramento de Veículo de Coleta
e Transporte de Resíduos Sólidos. Com

isso, os caminhões passam a operar
com a tecnologia GPS, tendo sua exata
posição determinada por um conjunto
de satélites e indicada no mapa
georeferenciado. Um computador de

EcoUrbis realiza SIPAT
A EcoUrbis realizou de 14 a 18 de julho a SIPAT na Garagem
Unidade Leste. A abertura foi no dia 11 de julho, com a
participação d e
t o d o s
o s
trabalhadores e a
presença da diretoria
do SIEMACO.
Divididos em quatro
equipes, distintas
pelas cores azul,
vermelho, laranja e
amarelo, os
companheiros
participaram de uma série de atividades que visaram orientar sobre
a importância da prevenção aos acidentes de trabalho.

bordo capta o sinal e obtém a
posição geoespacial, transmitida
para as Centrais de Controle
Operacional (CCOs) localizadas nas
unidades Sul e Leste da empresa

e na Limpurb. O sistema está sendo
implantado em toda a frota
operacional: carretas, caminhões e
furgões das coletas domiciliar,
seletiva, diferenciada e hospitalar.

Aterro Sanitário Sítio São
João reaberto
Depois de permanecer fechado a fim
de se adequar às exigências
ambientais, o Aterro Sanitário Sítio
São João foi reaberto pela EcoUrbis
no dia 28 de junho. Conforme
publicamos na edição de abril da Tribuna do Asseio, com o fechamento
do Aterro São João, os companheiros
da garagem EcoUrbis/Unidade
Leste estavam descarregando o lixo
no Aterro CDR Pedreira, que é
muito distante do primeiro.

SIPAT - A EcoUrbis realiza de
11 a 15 de agosto a Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho do
Aterro São João. É muito
importante que todos os
companheiros participem de
todas as atividades do
evento.
Como sempre faz, o
SIEMACO vai apoiar e
acompanhar a programação.

Vem aí a Copa Sesc/EcoUrbis
Terá início em agosto mais uma Copa Sesc/EcoUrbis, que como nos anos anteriores conta com o apoio do SIEMACO. Estarão participando do
campeonato 16 times, formados pelos trabalhadores da Unidade Leste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas com Paula ou Tarcelli.

