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Limpeza Urbana conquista

reajuste de 10% nos salários e benefícios
reajuste acima da inflação em tempos de crise vale muito mais!
Após uma semana difícil, onde a ameaça de demissões rondou a nossa categoria,
o SIEMACO conseguiu reverter a situação, mantendo os empregos e garantindo a
reposição as perdas da inflação do período.
Conseguimos 10% de aumento nos salários e benefícios, manutenção dos postos de
trabalho e uma série de reivindicações históricas.
Não foi fácil, mas sempre pensando nos trabalhadores a diretoria do SIEMACO levou
a negociação com o sindicato patronal, o Selur, até o limite. A decisão foi votada pela
maioria dos trabalhadores, durante assembleia realizada na tarde de ontem (23), na
sede do SIEMACO.

Confira aqui o resultado da negociação
da Convenção Coletiva 2015-2016
- 10% de aumento nos salários;
- 10% de reajuste no tíquete-refeição e vale-alimentação;
- Concessão de vale-alimentação por um período de 120 dias
para empregados afastados por licença médica ou acidente
de trabalho (prorrogação e um mês a mais);
- Redução do percentual na participação do trabalhador no
convênio médico (de 60 para 50%);

O SIEMACO está definindo com o patronato:
- PPR para varrição e serviços diversos (será priorizado um
modelo mínimo);
- Pagamento do vale-alimentação e refeição até o último dia
do mês;
- Adicional de periculosidade (aguardando decisão da
Justiça);
- Adicional de insalubridade (aguardando decisão da Justiça);

essa conquista é nossa!

- Avaliação e melhoria nos convênios médicos.
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Categoria Unida é Mais Forte!
A rua em frente à sede do sindicato se encheu e mais uma vez os trabalhadores da Limpeza Urbana mostraram a sua união e
confiança em seu sindicato. O presidente do SIEMACO, Moacyr Pereira, fez um breve relato sobre a situação política e econômica
do país e da negociação com o Selur.

CONFIRA A Tabela de Salários e Benefícios 2015/2016
FUNÇÃO

COLETOR

VARREDOR

AJ. SERVIÇOS DIVERSOS

SALÁRIO

R$ 1.260,07

R$ 1.059,42

R$ 1.059,42

TÍQUETE-REFEIÇÃO +
VALE-ALIMENTAÇÃO

R$ 639,05

R$ 639,05

R$ 639,05

ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE

R$ 315,20

R$ 157,60

-------------

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

R$ 2.214,32

R$ 1.856,07

R$ 1.698,47

“Não dá para sentar na mesa com quem está nos apunhalando. Apenas retomamos as
negociações após o Selur se comprometer que não haverá demissões. Fizemos valer
a pressão do sindicato e as empresas assumiram um Termo de Compromisso pela
manutenção dos empregos”.
Moacyr Pereira - Presidente do SIEMACO
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