edição especial

Boletim Informativo do Siemaco-SP - Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços
de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo

10/Março/2014

Moacyr Pereira – Presidente do Siemaco

Dia internacional da mulher
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siemaco festeja na colônia de férias com trabalhadoras
Em homenagem à mulher, o Siemaco reuniu mais de 350 trabalhadoras da
categoria do Asseio, Conservação e Limpeza Urbana para uma comemoração
especial. Foi um dia inteiro de lazer e confraternização, onde até o sol espantou a chuva, onde a alegria e a beleza feminina contagiou o ambiente.
A festa aconteceu no sábado, dia 8 de março, na Colônia de Férias do sindicato, na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo. Varredoras, coletoras, auxiliares de limpeza, funcionárias administrativas e chefias provaram que para a
mulher não há limites e que a amizade permeia a qualidade do trabalho.
Durante o passeio, inúmeras manifestações de apoio, carinho, solidariedade,
competência, companheirismo, luta e o desejo por um futuro melhor foram
manifestados, pelas companheiras. “Esta festa é nossa!”, resumiu orgulhosa
a auxiliar de limpeza da Câmara Municipal, Vera Lucia Leite, agradecendo ao
Siemaco pelo passeio. ”Que Deus abençoe cada dia de nós, que nos dê muita
sabedoria”, resumiu.

Maioria feminina
O presidente do Siemaco, Moacyr Pereira, ressalta que as mulheres já são
maioria, somando 60% dos trabalhadores da categoria. Para ele, o Dia
Internacional da Mulher é uma data simbólica, pois “as mulheres merecem ser lembradas diariamente. São guerreiras que conquistaram o seu
espaço na sociedade machista”.
A diretora social Márcia Adão, que responde pela Secretaria da Mulher, explica tratar-se de um marco importante para relembrar a luta e as conquistas, mas também reafirmar desafios. “A violência contra a mulher impede
que ela entre ou se mantenha no mercado de trabalho."

Trabalhadores da Limpeza Urbana agitam o verão em Bertioga

O espaço da Colônia de Férias do Siemaco foi palco de lazer e integração para
os familiares e trabalhadores das empresas Loga (garagens Jaguaré e Mooca,
transbordo Ponte Pequena, Vila Albertina e aterro Perus) e Soma (alojamentos
Itaquera, Cachoeira do Campo, São Miguel Paulista-Ermelino Matarazzo e Mooca
e Ipiranga), filiados ao Siemaco-SP.
O encontro aconteceu em duas oportunidades (9 de fevereiro e 9 de março) e no
total foram mais de 700 pessoas que aproveitaram um dia inteiro de praia. Vários
companheiros conheceram o mar pela primeira vez e a única preocupação eram
as ondas do mar.

“Se um grande evento agrada os trabalhadores, ele emociona toda
a nossa equipe. Eu ganho um ano de vida, tal a felicidade que todos
sentimos”, salientou Nilson Ferreira (Kbeça), Diretor do Siemaco.
“Nós fizemos isso pelos companheiros que trabalham de segunda a
sábado e quase não têm oportunidade de viajar com suas famílias”,
comentou Elmo Nicácio (Lagoa), Diretor do Siemaco.

“Proporcionar um dia de lazer e confraternização para os trabalhadores foi um grande prazer. Isso apenas foi possível, graças ao esforço
coletivo da equipe do Siemaco, que não mediu
esforços no planejamento, organização, preparação e execução do passeio à praia.
Agradeço não apenas aos meus companheiros
de sindicato, como a todos vocês, que confiaram
a nós o seu bem mais precioso: as suas famílias!
Lembro que o sindicato é a segunda casa de todos nós, e os convido a divulgar entre os seus
colegas o trabalho sério que realizamos.”
Filiar-se ao Siemaco é juntar formas para crescermos todos juntos!
Moacyr Pereira – Presidente do Siemaco

A greve dos garis
do Rio de Janeiro
A defasagem salarial foi a grande motivadora da legítima greve dos companheiros da limpeza urbana do Rio de Janeiro. Depois de resistirem por oito dias
em greve, acabaram com a vergonhosa defasagem salarial que lhes garantiam
somente R$ 803,00 por mês. Agora, os coletores do Rio de Janeiro conquistaram
o salário de R$ 1.100,00 com 40% sobre do salário mínimo como adicional de
insalubridade. Ou seja, vão levar para casa R$ 1.540,00 todo mês.
Em São Paulo, a limpeza urbana é muito diferente do Rio de Janeiro: lá, existe só
uma empresa que é a COMLURB-Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que é
da prefeitura. Aqui são 4 empresas privadas, sendo 2 responsáveis pela varrição
e 2 pela coleta de lixo, o que exige uma organização sindical diferente e mais
complexa. Contudo, os avanços em São Paulo são nítidos e apesar de os salários e
benefícios estarem atualizados, não significa que estamos numa zona de conforto.
Muito pelo contrário, temos ainda que avançar, pois além do aumento de salários
que sempre será nosso objetivo principal, temos outras questões que estamos
exigindo do setor patronal. Uniformes insuficientes e inadequados, carga excessiva de trabalho em alguns setores são pequenos exemplos. Além disso, estamos
acompanhando atentamente as experiências que as empresas estão fazendo com
implantação de novas tecnologias. Não somos contra, porém não aceitaremos de
forma alguma que isso signifique redução de salários ou postos de trabalho.

É fundamental que a categoria esteja unida e organizada como única forma de
enfrentarmos os desafios que teremos pela frente e garantirmos o reconhecimento do importante trabalho que realizamos para a cidade de São Paulo.

