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Campanha Salarial
Limpeza Urbana 2014/2015
O SIEMACO-SP realizou assembleias nas garagens das
empresas LOGA, ECOURBIS
e nos alojamentos da SOMA
e INOVA, no mês de julho. Os
trabalhadores aprovaram a
pauta de reivindicações para
a data-base que se inicia em
1º de setembro, apresentada
pelo o sindicato. O documento
será exposto na mesa de negociação ao Selur (sindicato
patronal).
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Confira a pauta de reivindicações:
4 Reajuste de 15% nos salários e benefícios (tíquete refeição / vale-alimentação);
4 Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais;
4 Pagamento do adicional de insalubridade para as funções de ajudante de serviços diversos
e trabalhadores lotados na manutenção e aterros;
4 Pagamento do adicional de periculosidade para quem utiliza motocicleta;
4 Pagamento do adicional referente ao Dia do Gari para todos os trabalhadores das empresas;
4 Recebimento do benefício da cesta básica / vale-alimentação, por até 6 (seis) meses,
durante afastamento por acidente e licença médica;
4 Novo benefício: Vale-Cultura;
4 Fornecimento do café da manhã (desjejum) para os trabalhadores;
4 Lavagem de roupas/uniformes;
4 Folga para todos os trabalhadores no Natal e Ano Novo ou pagamento de 200% sobre
a hora normal trabalhada;
4 Priorização das promoções internas para os trabalhadores;
4 Equipe de 2 (dois) trabalhadores em varrição de ruas;
4 A cada 4 (quatro) meses de trabalho sem falta, direito a um dia a mais nas férias.

Entre nessa luta com o sindicato.

2

Campanha Salarial Limpeza Urbana
2014/2015
Assembleias realizadas!

Alojamento Barão - INOVA

Alojamento Butantã - INOVA

Alojamento Itaim Paulista - SOMA

Alojamento Mooca - SOMA

Alojamento São Miguel - SOMA

Alojamento Barra Funda - INOVA

Alojamento Cachoeira do Campo - SOMA

Alojamento Glicerio - INOVA

Alojamento Ipiranga - SOMA

Alojamento Lapa - INOVA

Alojamento Perus - INOVA

Alojamento Pinheiros - INOVA

Alojamento Pq. Dom Pedro - INOVA

Alojamento Tiradentes - SOMA

Alojamento Brás - INOVA

Alojamento Casa Verde - INOVA

Alojamento Itaquera - SOMA

Alojamento Penha - INOVA

Alojamento Riachuelo - INOVA

Alojamento Santana - INOVA

Aterro Perus - LOGA

Transbordo Vergueiro - Ecourbis

Alojamento 9 de Julho - INOVA

Alojamento Pirituba - INOVA

Garagem Leste - Ecourbis

Garagem Sul - Ecourbis

Garagem Jaguaré - Loga

Garagem Vila Maria - Loga

Garagem Jaguaré Nova - Loga

Garagem - UTR
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Mobilização NACIONAL

De acordo com o projeto de Lei 1590/11, do
deputado federal roberto santiago, que
já foi aprovado na Câmara dos Deputados e
que depende apenas de votação no Senado.
trabalhadores e trabalhadoras
participem da campanha apoiando
o seu sindicato
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SIPATS são realizadas na ECOURBIS Jantar de Confraternização
Um jantar especial reuniu 90
trabalhadores no dia primeiro de agosto, no alojamento
Soma São Miguel Paulista/
Ermelino Matarazzo. Todos colaboraram e capricharam no
cardápio, que foi farto e variado.
O Siemaco participou incrementando a refeição e também garantiu a música.
O Siemaco participou das SIPATs realizadas no aterro São João,
Garagem leste e Transbordo Vergueiro. A SIPAT, assim como a
CIPA são importantes nas ações para prevenir acidentes.

Trabalhadores da Soma leste e sul
têm um dia de lazer

Entrega de Prêmios na Soma
garagem Aricanduva

O Siemaco participou do encerramento da campanha interna
de incentivo que distribuiu seis televisores, um aparelho de
som e uma bicicleta, em 31 de julho.

Mais de 100 pessoas, entre trabalhadores da empresa Soma
(Alojamentos Jabaquara, Cidade Ademar, Ipiranga e Garagem
Mooca) e seus familiares, aproveitaram 2 finais de semana no
mês de agosto, na Colônia de
férias do Siemaco em Bertioga.

Siemaco Previdenciário
Conveniado ao INSS, o Siemaco é autorizado para cuidar do processo da aposentadoria do trabalhador, desde a triagem ao recebimento do benefício.
Trabalhador fique atento às novidades
fresquinhas do Siemaco Previdenciário
O Departamento Previdenciário do Siemaco-SP, que já vem prestando
excelentes serviços na área administrativa, conta agora com a assistência
jurídica processual para reivindicar todos os seus direitos. Após serem
atendidos na assessoria administrativa, os casos são encaminhados aos
especialistas que, se necessário, iniciarão uma ação previdenciária.
Por exemplo, nos casos de: revisão do benefício para o trabalhador que já se
encontra aposentado, mas o valor pago pelo INSS está defasado (perda do
valor real), auxílio doença, auxílio acidentário, aposentadoria especial, pensão
por morte e auxílio reclusão.

Sempre na ativa
A trajetória do dirigente sindical Iram Feliciano da Silva é um ideal
de vida. Aos 57 anos, acredita que o sindicato tem a força e a missão de ajudar os trabalhadores. Diretor do Siemaco, ele acaba de
assumir um novo desafio: prestar assessoria aos companheiros
aposentados ou que estão prestes a se aposentar: “Eu me sinto
bem no sindicato. Dá uma alegria por dentro, no coração, poder
ajudar os meus colegas”, afirma.

