Grandes geradores

Boletim Informativo do Siemaco-SP - Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços

Maio 2016

de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo

SINDICATO ENFRENTA PATRÕES E CONQUISTA
AUMENTO REAL PARA A CATEGORIA
Salários e benefícios têm reajuste de 10%
Em reunião ocorrida no dia 11/05/2016, o sindicato patronal SELUR respondeu
à pauta de reivindicações apresentada pelo SIEMACO-SP, quando foi apresentada a contraproposta de reajuste abaixo da inflação, mas o Sindicato não abriu
mão da reposição da inflação acumulada no período, mais ganho real.

Após a dura negociação, o Sindicato conquistou para os trabalhadores das
categorias 10% (dez por cento) de reajuste sobre os salários e benefícios,
retroativo ao dia 1º de maio de 2016. Apesar do momento de crise que passamos no Brasil, o diretor do Sindicato, Nilson Ferreira de Souza, avaliou que
o reajuste conquistado foi positivo e que as cláusulas convencionais já conquistadas foram mantidas e a qualidade de vida do trabalhador respeitada.

Trabalhador filiado garante maior
representatividade ao sindicato. Afinal,
juntos somos mais fortes!
Fique sócio do seu sindicato.
Para mais informações
procure o seu sindicato.
SIEMACO - Telefone: (11) 3821-6444
Alameda Eduardo Prado, 648 - Santa Cecília
www.siemaco.com.br
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CONFIRA OS SALÁRIOS
E BENEFÍCIOS VÁLIDOS A PARTIR
DE 1º DE MAIO:
pisos SALARIAIS 2016
AUXILIAR DE COLETA
Salário mensal
Insalubridade mensal

R$ 1.097,04
R$ 176,00 (20% do salário mínimo federal)

AJUDANTE
Salário mensal

R$ 1.097,04

Benefícios
Tíquete-Refeição
Vale-Alimentação

ATENÇÃO!

R$
R$

368,60
101,35 ou IN NATURA

Salários até R$ 3.300,00 – reajuste de 10%.
Salários entre R$ 3.300,00 até R$ 7.700,00 – reajuste de 9,83%.
Acima desse valor a negociação será livre.
Expediente
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