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Áreas Verdes conquistam 10,5% de reajuste salarial e Trabalhadores
também terão PPR de 10,5%, com pagamentos antecipados!
Confira abaixo a tabela com os valores:
adicional de
insalubridade

SALÁRIO

adicional de
periculosidade

total da
remuneração

Piso salarial mínimo

R$ 1.013,95

Ajudante de jardinagem/serviços

R$ 1.013,95

20% = R$ 202,79

R$ 1.216,74

Servente de jardinagem

R$ 1.013,95

20% = R$ 202,79

R$ 1.216,74

*Capinador de córregos, canais,
sistemas de drenagem e afins

R$ 1.013,95

40% = R$ 405,58

R$ 1.419,53

Operador de Roçadeira

R$ 1.038,13

20% = R$ 267,63

R$ 1.245,76

Operador de Micro Trator

R$ 1.038,13

20% = R$ 267,63

R$ 1.245,76

Operador de Moto Serra

R$ 1.074,63

Jardineiro

R$ 1.062,55

20% = R$ 212,53

R$ 1.275,06

Tratorista em manutenção
de áreas verdes

R$ 1.196,87

20% = R$ 239,37

R$ 1.436,24

Podador de Árvore

R$ 1.167,02

30% = R$ 322,39 R$ 1.397,02

Obs: as demais funções também terão direito ao reajuste de 10,5%.
* Com a apresentação do PPRA, o percentual
da insalubridade passa para 20%.

Contribuição AssiStencial –
Oposição ao desconto

30% = R$ 350,11 R$ 1.517,37

Foram muitas as conquistas para os profissionais
da categoria, após negociação entre o SIEMACO
e os patrões. Salários, Benefícios e Programa de
Participação nos Resultados de todos os trabalhadores
serão reajustados em 10,5%.
Outra boa notícia foi à gratuidade do Benefício
Familiar Social. O Seguro no valor de R$ 8,08 será
pago integralmente pela empresa, sem nenhum
desconto para o trabalhador.

Confira os resultados
da negociação
O PPR de R$ 419,00, será pago em duas parcelas.
Pela primeira vez o depósito acontecerá no decorrer
do mesmo ano, em duas parcelas no valor de
R$ 209,00, pagas em 10 de março e 10 de setembro.
Já a cesta básica terá reajuste de 10,5%, totalizando
R$ 240,61.

O SIEMACO-SP firmou Termo de Ajustamento de Conduta, nº 446/2014, junto ao Ministério Público do
Trabalho, a todos trabalhadores não associados, o exercício amplo do direito de oposição, que deverá ser
viabilizado da seguinte maneira:
a) protocolando a sua carta de oposição na sede ou subsede do Sindicato ou por meio de carta
registrada (AR), assinada de próprio punho, sem necessidade de reconhecimento de firma.
b) essa carta de oposição não terá um padrão estipulado e poderá ser uma simples menção de que o
empregado não deseja o desconto de referida contribuição.
c) O prazo é de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2016.
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Trabalhadores
recebem boas
novas com alegria

O SIEMACO esteve nos parques da capital paulista
comunicando às equipes das Áreas Verdes sobre o
resultado da Convenção Coletiva 2016-2017, que
culminou no reajuste de 10,5% nos salários e benefícios.
O assessor sindical, Rogério, pontuou todos os itens e
esclareceu as dúvidas. O aumento salarial foi recebido
com alegria.

Volantes conhecem seus direitos
e mais sobre o SIEMACO

Veteranos agradecem
a boa notícia

Eles não têm posto fixo e vão atrás do trabalho onde ele estiver. A equipe de dez volantes
que estava no Parque Cidade de Toronto, funcionários da empresa Florestada, faziam
mutirão aparando a grama do parque e pararam para ouvir o Sindicato.

Do outro lado do parque, a equipe fixa, também formada por dez profissionais, (incluindo
jardineiro, dois banheiristas e o encarregado) agradeceu a notícia. “Se o sindicato não
avisar não ficamos sabemos de nada”. O jardineiro Valtair Camilo dos Santos ressaltou o
trabalho realizado pelo SIEMACO, destacando as oportunidades oferecidas pela Central de
Cursos. Ele já fez o curso de jardinagem e atualmente frequenta as aulas de informática.

“Tudo é lucro e bem vindo”, resumiu o ajudante geral Cesar Marinho. Os operadores de
roçadeira, Francisco Olindo dos Santos e José Luis Celestino já faziam planos para gastar
o dinheiro extra, principalmente o PPR.
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No Parque do Carmo, trabalhadores da
Era Técnica também aprovaram o novo salário

Rafael Jesus do Vale da Silva, Alex Ribeiro da Silva e
Augusto César da Silva trocaram a agitação da cidade pela
calmaria do Parque do Carmo. Há pouco mais de duas
semanas eles atuavam em reintegração de posses, após
ações policiais com ambulantes e recolhendo materiais
deixados nas ruas. Como ajudantes gerais eles têm a
frente muitos desafios, inclusive conhecer os direitos da
nova função. Por isso, aproveitaram a visita do SIEMACO
e fizeram muitas perguntas, respondidas uma a uma pelo
assessor sindical Rogério.

“Dez por cento de aumento é muito bom!”, comemorou
João Josemir de Oliveira. Jardineiro há dois anos, ele
trabalha nas áreas verdes a vida toda, desde que se
mudou do Ceará para São Paulo. “É um trabalho diário,
pois é preciso cuidar das plantas com carinho e atenção”.

Tratorista há oito anos e dez nas áreas verdes, Expedito
Souza de Lima disse que não esperava um aumento de
mais de 10%. Ele gosta tanto de trabalhar no parque que
até mesmo foi morar na vizinhança. “Venho caminhando.
Gosto da liberdade da natureza”.

Acidentes:
toda a atenção
é pouca!
Como sempre é hora para falar sobre segurança
no trabalho, o assessor sindical Rogério ressaltou
sobre a importância do uso dos EPIs durante as
atividades. Pediu especial atenção para os perigos
durante o trabalho do operador de roçadeira.
“Pedras e pequenos objetos podem voar longe após o
contato com a máquina, durante a poda dos gramados”,
alertou, orientando os ajudantes a manterem uma
distância segura. “Com o impacto, qualquer objeto,
seja um prego, uma moeda ou pedra pode ferir
gravemente quem estiver por perto”, finalizou.

O SIEMACO COBROU DA ERA TÉCNICA PPR ATRASADO.
A empresa já foi notificada, através de ofício, para
responder porque não pagou o PPR (segundo semestre de
2015) no prazo determinado por lei. O depósito já deveria
ter sido feito, mas após checagem, o sindicato identificou
a irregularidade.
Rogério aproveitou a visita à
equipe das áreas verdes para
ouvir queixas e registrou os
problemas. Os encarregados
Dalva de Oliveira, que trabalha
no Parque do Carmo há 15
anos, e Marcelo do Nascimento,
locado há 18 anos no local,
acompanharam a ação sindical,
ouviram as queixas dos colegas
e aproveitaram para questionar
porque ambos não recebem
adicional de insalubridade. Rogério
respondeu tratar-se de uma
cláusula contratual específica,
mas passível de negociação com
o patrão.

ESTAMOS
DE OLHO!
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PPR antecipado:

um direito do trabalhador,
um dever do patrão.
O SIEMACO exigiu e o patrão vai cumprir: este ano, o PPR (Programa de
Participação de Resultados) será pago no decorrer de 2016. O trabalhador que
não faltar ao trabalho receberá o PPR integral, no valor de R$ 419,00, pagos
em duas parcelas de R$ 209,00, nos dias 10 de março e 10 de setembro.

IMPORTANTE!
Não falta ao trabalho e receba o PPR integral.
Uma falta mensal reduz o valor do PPR à metade
e quem faltar duas vezes no mesmo mês perderá
o bônus mensal na participação dos resultados.

Seguro de vida está garantido.
Mais uma conquista do SIEMACO beneficiará a família
trabalhadora. A partir de agora, o Benefício Familiar
Social (FOS) será pago integralmente pelo patrão.
Graças à alteração da Convenção Coletiva de Trabalho, as
empresas não descontarão mais o seguro dos funcionários.
O patrão arcará com as 21 parcelas de R$ 8,08 e em caso
de morte a família do trabalhador terá direito ao seguro.

Nenhum trabalhador
receberá menos do
que o Piso Salarial da
categoria: R$ 1.013,95.
Conheça os seus direitos
e exija o percentual
de insalubridade.
10 de março e 10 de setembro
(alteração válida para
convenção coletiva 2016
Benefício familiar social R$ 8,08
com alteração da clausula da
convenção coletiva – 21 pagas
integralmente pelas empresas
o
e se você nã
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Associe-se.
Trabalhador e sindicato
juntos têm mais força!
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