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Campanha salarial
Limpeza Urbana 2015/2016
juntos, conquistaremos o melhor!
Confira a pauta de reivindicações:
• Reajuste de 15% nos salários e benefícios (tíquete-refeição e vale-alimentação);
•
Jornada semanal de 36 horas semanais (dois descansos semanais aos
domingos);
• Desjejum (composição mínima de café, leite e pão com manteiga);
• Pagamento dos salários até o dia 30 (trinta) do mês;
• A cada 4 (quatro) meses de trabalho sem faltas acrescentar 1 (um) dia
nas férias;
• Adicional de insalubridade para ajudantes de serviços diversos e trabalhadores
da manutenção, transbordo, lavação e manutenção de veículos e equipamentos;
• Estabelecimento de um percentual mínimo como resultado do PPR na varrição;
• Adicional de periculosidade para quem usa motocicleta;
• Dia do Gari (adicional de 100% sobre as horas trabalhadas);
• Fornecimento de cesta básica por 6 (seis meses) durante afastamento por
acidente de trabalho ou auxílio doença;

Após assembleias realizadas nas bases de trabalho e no sindicato foi
aprovada, por unanimidade, a pauta de reivindicações que será negociada
pelo Siemaco junto ao sindicato patronal, o Selur. A data base da categoria
se inicia em 1º de setembro e queremos o melhor acordo.

Para melhores resultados na negociação
coletiva precisamos de vocês ao nosso lado.
Entrem nessa luta com o SIEMACO!

• Benefício Social Familiar nos casos de nascimento de filhos, incapacitação
permanente por perda ou redução de sua aptidão física ou falecimento
(contribuição de R$ 8,00 por parte da empresa);
• Mínimo de 2 (dois) trabalhadores na varrição de ruas;
• Eleição de 1 (um) delegado sindical nos locais de trabalho onde prestem
serviços mais de 200 (duzentos) trabalhadores;
• Férias a partir do primeiro dia útil do mês;
• Convênio Médico (revisão do modelo);
• Vale-Cultura (conforme Lei nº 12.761, de 27/12/12);
• Manutenção das demais cláusulas da convenção anterior.
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PAUTA FECHADA COM O TRABALHADOR
Desde maio deste ano a diretoria do SIEMACO vem se reunindo com uma
comissão de trabalhadores da Limpeza Urbana, vindos de diversas garagens
e alojamentos, com o objetivo de montar uma estratégia para a Campanha
Salarial 2015-2016. Nessas reuniões, foi discutido o processo de negociação
coletiva, o sistema de campanha salarial e como os trabalhadores podem
participar ativamente do processo, além da elaboração de sugestões a serem
discutidas nas assembleias.
Na última semana de julho foram realizadas assembleias nos setores das
empresas de limpeza urbana da cidade, onde todos os trabalhadores puderam
participar e dar sugestões para então fechar a pauta de reivindicações.
O documento foi entregue ao SELUR (Sindicato das Empresas de Limpeza
Urbana no Estado de São Paulo), o próximo passo será a realização das reuniões
de negociação junto ao sindicato patronal.

Sede SIEMACO

Sede SIEMACO

LOGA Jaguaré

Todos os anos, nessa época, um desafio nos aproxima ainda mais
dos trabalhadores da Limpeza Urbana: a negociação coletiva! Para
nós, é um momento de luta, pois é quando o sindicato faz valer a
força da sua representatividade ao negociar com o patrão em prol
dos empregados.

ECOURBIS Sul

ECOURBIS Sul

SOMA Aricanduva

INOVA Barra Funda

INOVA Perus

INOVA Parque Novo Mundo

A briga nunca é fácil, pois sempre queremos mais e eles costumam
oferecer menos e nós merecemos mais. Por isso, a negociação
acontece reunião após reunião, até chegarmos ao acordo ou limite!
Durante as assembleias apresentamos e ouvimos propostas dos
trabalhadores, chegamos assim na pauta de reivindicações, onde
está listado o que todos pretendemos.
Tenham certeza de que honraremos o nosso compromisso com
vocês, brigando pelo melhor. Por isso, precisamos tê-los ao nosso
lado. Afinal, o seu apoio é a nossa força.
Moacyr Pereira
(presidente do Siemaco)

CAMPANHA SALARIAL 3

ECOURBIS Leste

INOVA Barra Funda

LOGA Jaguaré

INOVA Jaçana

LOGA Vila Maria

ECOURBIS Leste

SOMA Capela do Socorro/Parelheiros

UTR

INOVA Parque Dom Pedro

ECOURBIS Leste

ECOURBIS Aterro São João

LOGA Vila Maria

ECOURBIS Transbordo Santo Amaro

SOMA Santo Amaro

LOGA Vila Maria

INOVA Perus

ECOURBIS Leste

SOMA Itaim/Guaianazes

SOMA Mooca

INOVA Riachuelo

SOMA Ipiranga

SOMA Mooca

LOGA Jaguaré

INOVA Butantã

LOGA Jaguaré

Siemaco: trabalhando e merecendo a confiança do trabalhador!
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CAMPANHA SALARIAL

Negociação
até o limite por
condições de trabalho
e salários justos!

Assembleias realizadas:
Entre os dias 27 e 30 de julho, a equipe do SIEMACO esteve nas quatro empresas, Loga,
Ecourbis, Inova e Soma, visitando 39 setores para definir a pauta de reivindicações
da campanha salarial 2015/2016. Abaixo, os locais onde aconteceram as assembleias:

EMPRESA

As discussões com os patrões nunca são fáceis, mas o aval dos
trabalhadores é o nosso maior trunfo. Nesse momento, precisamos
somar forças buscando a melhor campanha.
Confiantes na negociação, manteremos a nossa força e união selando
o compromisso pelo melhor resultado.
Fiquem atentos aos nossos informativos, busquem informações com os
assessores sindicais, nos procurem na sede e subsede e compartilhem
as notícias com os seus colegas.
Participem e sejam os agentes da mudança que todos pretendemos!
+

Se você não pôde participar
das assembleias, converse com os seus
colegas e/ou procure a equipe do SIEMACO.
Conheça as reivindicações para junto com
o seu sindicato fazer valer os seus direitos!

Expediente

DATA

LOCAL

27/07
28/07

Garagem Jaguaré - 6h e 18h
Garagem Vila Maria - 5h30 e 18h

27/07
28/07
30/07
30/07

Transbordo Vergueiro 13h
Aterro São João - 11h
Garagem Leste - 5h30 e 17h30
Garagem Sul - 5h30 e 17h30

27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07
29/07
29/07
30/07
30/07
30/07
30/07
30/07
30/07

Butantã - 6h
Barão de Piracicaba - 13h30
Lapa - 6h
Perus - 6h
Pinheiros - 13h
Barra Funda - 13h
Pq. Dom Pedro - 13h30
Glicério - 13h30
Parque Novo Mundo - 13h
Santana - 14h
Brás - 13h30
Riachuelo - 13h30
Jaçanã - 6h
Pirituba - 6h
Casa Verde - 6h
9 de julho - 13h30
Mooca - 13h30
Penha - 6h

27/07
27/07
27/07
27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07
29/07
29/07
29/07

Mooca - 6h e 13h
Guaianases / Itaim Pta. - 6h e 13h
São Miguel Pta. / Ermelino - 6h e 13h
Santo Amaro - 6h30 e 13h
Jardim Lidia - 6h, 13h e 22h
Cachoeira do Campo - 6h e 13h
Tiradentes - 6h
Ipiranga - 6h
Vila Mariana - 6h
Jabaquara e Cidade Ademar - 6h e 13h
Aricanduva - 6h e 13h
Vila Ema - 6h
Parelheiros - 6h e 13h
Campo Limpo e Pq. do Engenho - 6h e 13h
Capela do Socorro - 6h e 13h
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