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Mais uma conquista
para a Limpeza Urbana

PALAVRA DO PRESIDENTE

Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO-SP

FO
TO

: R
U

BE
N

S 
GA

ZE
TA

Esta edição do SIEMACO & Você chega em um momento 
muito oportuno para os trabalhadores da Limpeza Urbana: foi 
firmada a negociação do Acordo Coletivo 2016-2017 para a 
categoria!

Em um período em que o desemprego está afligindo as 
famílias, conquistamos um aumento significativo nos salários 
e nos benefícios tíquete-refeição e vale-alimentação para os 
trabalhadores da Limpeza Urbana que englobam: Coletores/
Bueiristas (coleta domiciliar, coleta de varrição, feiras e 
hospitalar), Agentes Ambientais (varredores/serventes de 
usina de tratamento de lixo e transbordo municipal, ajudante 
de serviços diversos de varrição) e Ajudante de Equipe de 
Serviços Diversos.

Esse ano, a negociação foi mais dura do que nos últimos anos. 
A instabilidade política e econômica que o Brasil enfrenta foi
o maior entrave para a negociação. O sindicato patronal 
alegou que a proximidade do final do prazo do contrato de 
varrição das ruas e as eleições para a prefeitura geram um 
clima de incerteza.

Mas não baixamos a cabeça! Juntos, trabalhadores e 
Sindicato, unidos, ficamos mais fortes!

E não aceitamos perdas salariais, brigando por um aumento 
real nos salário e benefícios, que foi conquistado. A nova CCT - 
Convenção Coletiva de Trabalho passa a valer retroativamente 
a partir de primeiro de setembro, a data-base da categoria da 
Limpeza Urbana.

Estou orgulhoso da conquista que obtivemos, apesar das 
dificuldades. Afinal, o SIEMACO-SP existe para defender 
e buscar sempre melhores condições de trabalho para a 
categoria que representa. Os trabalhadores da Limpeza Urbana 
precisam ser cada vez mais valorizados e reconhecidos como 
merecem. 

Parabéns pela força e participação nessa conquista e que
venha a próxima luta, a campanha salarial dos trabalhadores 
de Asseio e Conservação!
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Pensando na sua necessidade, trabalhador, de ter em mãos 
de forma fácil e objetiva todas as informações de que precisa 
sobre os benefícios aos que tem direito como associado, o 
SIEMACO-SP tem a satisfação de lançar o seu primeiro Guia 
de Serviços.

Trata-se de uma publicação com 74 páginas coloridas, que é 
leve e pode ser levado para onde você quiser. 

Com o Guia SIEMACO de Serviços, o Sindicato tem o objetivo 
de despertar ainda mais nos trabalhadores a importância que 
toda a equipe sindical atribui à categoria que representa, sem-
pre atenta à todas as necessidades que amparam e protegem 
os trabalhadores e seus familiares. 

Nosso desejo é que você tenha com o Guia SIEMACO de Ser-
viços em mãos o melhor atendimento e informação de quali-
dade sobre tudo a que tem direito de usufruir como associado. 
Estamos aqui para servi-lo, sempre da melhor forma possível.

Está pronto
o Guia SIEMACO

de Serviços.

Toda informação que você precisa saber sobre trabalho,
saúde e benefícios oferecidos pelo seu Sindicato,

num só lugar, na palma da sua mão.

Você já conhece?

Como se filiar, serviços e benefícios oferecidos aos 
associados

Clínicas Médicas e Odontológicas: especialidades 
médicas atendidas, endereços e telefones

Exames Laboratoriais que são cobertos pelo 
convênio do Sindicato

Dicas de Saúde: auto exame das mamas, 
hipertensão, diabetes e saúde bucal

Benefício Social Familiar: em casos de falecimento 
ou incapacitação do trabalhador

Auxílio Natalidade

Central de Cursos

Central de Empregos

Previdenciário

Assessoria ao trabalhador: assistência na 
homologação

Secretaria da Mulher

Secretaria da Juventude

Veja o que você pode consultar no
Guia SIEMACO de Serviços:

Retire o seu exemplar no 
sindicato ou peça para

o assessor sindical 
responsável pelo seu setor.
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Central de Cursos do SIEMACO-SP
incentiva o hábito da leitura, promovendo

visita à 24a Bienal do Livro
Uma forma lúdica de estímulo à leitura e à busca do 
conhecimento, os alunos da Educação Continuada da Central 
de Cursos do SIEMACO-SP visitaram a 24a Bienal do Livro de 
São Paulo, numa imersão à cultura.

Os alunos se surpreenderam com a quantidade e variedade 
das opções literárias e as novidades digitais da feira. Com 

Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura entre a 
população, a Prefeitura de São Paulo criou o Programa Livro 
na Faixa, um serviço totalmente gratuito através do qual 
mais de 30 mil livros estão à disposição 
para leitura em diversos terminais de 
ônibus da capital, que se transformaram em 
verdadeiras estantes da literatura universal, 
com centenas de títulos para atender a 
curiosidade dos mais variados leitores.

Não é preciso ficar sócio, fazer inscrição 
ou ter carteirinha para retirar o exemplar. O 
usuário escolhe o livro, leva para ler e depois 
pode devolver esse ou outros exemplares 
na estante para dar oportunidade de leitura 
para outras pessoas.

As estantes disponibilizam mais de 30 
mil livros doados por editoras, livrarias, 
distribuidoras e autores, além de pessoas 

que apoiam o programa. Quem estiver interessado em 
doar obras literárias pode entrar em contato pelo e-mail:
marketing@sptrans.com.br.

As  estantes estão  instaladas nos 
terminais:
A.E. Carvalho, Amaral Gurgel, 
Bandeira, Campo Limpo, Capelinha, 
Carrão, Cidade Tiradentes, Grajaú, 
Guarapiranga, Jardim Angela, Lapa, 
Parelheiros, Parque D. Pedro II, Penha, 
Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel, 
Santo Amaro, Sapopemba/Teotônio 
Vilela e Vila Nova Cachoeirinha.

No site da SP Trans é possível 
pesquisar quais são os endereços dos 
terminais do Programa Livro na Faixa: 
www.sptrans.com.br/terminais

Você conhece o Programa Livro na Faixa da Prefeitura de São Paulo?

tanta opção, o hábito da leitura, tão estimulado em sala 
de aula pelos professores da Central de Cursos ganhou 
importância ainda maior com a experiência do contato com 
os livros na prática. Afinal, os livros são janelas para ampliar o 
conhecimento e a cultura.
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Uma das prioridades do SIEMACO-SP,
a saúde e segurança do trabalhador, foi foco 
do 1o Encontro de Cipeiros do Asseio e 
Conservação, que reuniu integrantes das 
Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes e Técnicos de Segurança do 
Trabalho das empresas do segmento, na 
cidade de São Paulo.

No dia primeiro de setembro, 
dezenas de profissionais assistiram 
às palestras que, promovendo
a saúde e a segurança, abordaram 
a temática do Câncer de Mama,
a Importância da Saúde e Segurança 
do Trabalhador, destacando análises 
de riscos laborais e o uso dos EPI´s 
(Equipamentos de Proteção Individual) e por fim, Álcool
e Drogas no Ambiente de Trabalho.

Reunidos no auditório do SIEMACO-SP, os cipeiros foram 
recepcionados pela equipe do Departamento de Saúde 
e Segurança do Trabalho, coordenado pelo diretor João 
Capana. Na abertura, os técnicos de segurança do trabalho, 

Vanderson e Gabriel, deram as boas-vindas 
e resumiram o trabalho sindical.

“Gasta-se muito com acidentes de 
trabalho no Brasil. O diagnóstico 
precoce do câncer de mama salva 
vidas e a dependência química é 
um problema muito sério na nossa 
sociedade”, afirmou o presidente 
do SIEMACO-SP, Moacyr Pereira, 
pontuando a pertinência dos temas 

que seriam apresentados ao longo 
da manhã. “Sejam multiplicadores 

dessas causas. As portas do 
SIEMACO-SP ficam sempre abertas para 

atender os trabalhadores”, afirmou.

João Capana complementou: a gente não briga apenas por 
salários, mas pela saúde de todos vocês.  “Estamos aqui 
para ajudar!” E, finalizando o encontro, convocou a todos 
para partilharem as informações aprendidas em suas 
empresas e postos de trabalho. Principalmente, lembrou que 
todos têm no SIEMACO-SP um parceiro com quem podem 
contar sempre. 

Em prol da saúde e segurança do trabalhador, 
SIEMACO-SP promove o 1o Encontro de Cipeiros 

do Asseio e Conservação

ACONTECEU
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Com a chegada da Primavera, começam as pancadas de 
chuva no final da tarde ou da noite, o que pode provocar o 
alagamento de pontos importantes da cidade de São Paulo, 
dificultando o trajeto de muitas pessoas ao trabalho, de volta 
para casa, à escola e assim por diante. 

O papel do profissional da limpeza urbana é extremamente 
importante nesse dia a dia da cidade, mas é fundamental que 
a população também colabore com o seu trabalho, jogando o 
lixo no lixo, procurando manter a cidade limpa.

Vamos colaborar?

A PRIMAVERA chegou!

InFORMAçõES  IMPORtAntES

Nunca mande pela coleta seletiva outros itens que não 
sejam papel, plástico, vidro e metais;

No caso de vidro quebrado, embale-o em um jornal 
para evitar possíveis acidentes ao coletor;

Procure enviar os produtos sempre soltos, sem 
nenhum material dentro, em uma sacola.

No caso de muitos itens, opte por abrir as caixas e 
reduzir o espaço, como embalagens longa vida que 
podem ser compactadas.

DICAS DE COMO SEPARAR O LIxO
PARA COLEtA

PLáStICO: Lave-os para que não sobre restos 
do produto, principalmente no caso de detergentes 
e xampus, que podem dificultar a triagem e o 
aproveitamento do material. No caso de embalagens 
com tampas, retire-as;

VIDROS: Lave-os e retire as tampas;

MEtAIS: Latinhas de refrigerantes, cervejas e 
enlatados devem ser amassados ou prensados para 
facilitar o armazenamento;

PAPéIS: Podem ser guardados diretamente em 
sacos plásticos.

FIQuE SABENDO

Jogue cada lixo no seu lixo. Colabore com
o Programa de Coleta Seletiva.

Os moradores da capital podem colaborar com o Programa 
de Coleta Seletiva, separando corretamente o lixo orgânico 
do reciclável já em casa. Depois, é só verificar quais são as 
empresas que fazem gratuitamente a coleta seletiva na região 
onde mora.

no site da Prefeitura de São Paulo é possível consultar
o dia e horário da coleta seletiva na sua região:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/amlurb/
coleta_seletiva
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Setembro vermelho:
siga seu coração

Este já é o terceiro ano consecutivo que, em setembro, diversas 
instituições ligadas à saúde em geral – médicos, hospitais, 
laboratórios, clínicas e postos especializados – promovem 
uma iniciativa que visa alertar a população sobre os perigos 
das doenças cardiovasculares, as doenças do coração.

Ao longo de setembro, vários monumentos e prédios públicos 
e privados foram iluminados de vermelho para chamar a 
atenção de todos para a campanha.

O perigo das Doenças Cardiovasculares

No mundo todo, as doenças cardiovasculares matam 17,5 
milhões de pessoas ao ano, ou seja, 31% de todas as mortes 
no planeta. De cada três mortes, uma é causada por doença 
cardiovascular, que é a principal causa de morte em pessoas 
de 40 aos 65 anos.

O Brasil está entre os 10 países com mais mortes por doenças 
cardiovasculares. O número de óbitos chega a 350 mil em um 
ano. A principal doença é o derrame, seguido pelo infarto e 
pressão alta.

Ajude seu coração a bater mais tranquilo!
Adote hábitos de vida saudáveis:

Evite o consumo exagerado de sal, principalmente
se você tem pressão alta.

Descubra sua propensão para doenças cardíacas 
checando o histórico da sua família.

A fumaça do cigarro leva ao acúmulo de placas na 
artéria. Portanto, cigarro e coração não combinam!

Respire fundo e mantenha o estresse longe do seu 
corpo e da sua mente.

Fuja da vida sedentária e pratique exercícios. Nem que 
seja uma caminhada leve por dia. 

Diabetes e colesterol aumentam o risco de cardiopatias. 
Fique de olho na dieta.

Tenha uma boa higiene bucal para evitar que as 
bactérias presentes na boca entrem na circulação 
sanguínea.

Consulte periodicamente o ginecologista para uso 
correto de anticoncepcionais. 

Você sabia que Setembro, dentre outras 
ações, também é o mês de promover a
boa saúde do coração? 
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Claudemir Pereira Azevedo, 28 anos, casado com Elaine, 
que conheceu aos 13 anos, é hoje pai de Inês, 6, e Izabel, 
1 ano e meio. Associado do Sindicato desde que começou 
na Limpeza Urbana, há cinco anos, atuou como ajudante de 
serviços diversos e, atualmente, trabalha como bueirista.

Somente há cinco meses, conheceu o SIEMACO-SP de perto 
ao participar da primeira roda de conversa promovida pela 
Secretaria da Juventude.

“Como eu integro o grupo de jovens e sou diácono na minha 
Igreja (Assembleia de Deus, Ministério do Brás), aceitei o 
convite para conhecer o trabalho”, contou. 

Em julho passado, Claudemir  esteve no segundo encontro 
e espera ansioso a continuidade da ação sindical:

“O projeto da Secretaria da Juventude do SIEMACO-SP 
soma à perspectiva do trabalho evangélico, realizado na 
Igreja. Trabalhamos contra as coisas erradas e oferecemos 
oportunidades aos jovens que na sua maioria, hoje, estão 
perdidos.”, disse lembrando que foi muito bem recebido no 
Sindicato, onde sentiu-se “aconchegado e feliz”.

Claudemir elogiou a iniciativa sindical e a organização das 
Rodas de Conversa, pois durante os eventos, aprendeu 
sobre uma série de assuntos, descobrindo um pouco mais 
sobre a história do Brasil, o que faz o trabalho sindical e como 
desenvolver a consciência política.

“Eu não culpo o governo por tudo, mas a sociedade. Afinal,
o Estado gira em torno da sociedade.”

Citando o próprio trabalho e as toneladas de lixo depositados 
nas ruas pela população, ele salienta: “Não é a prefeitura 
que joga tudo na rua. Somos nós!  Nós, da Limpeza urbana, 
limpamos, a prefeitura fiscaliza, mas a população não 
respeita”.

Motivação para planos futuros graças à Secretaria da 
Juventude

Por problemas familiares, Claudemir parou de estudar e 
concluiu o ensino fundamental há dois anos. Motivado 
pela Secretaria da Juventude, matriculou-se no Curso de 
Educação Continuada oferecido pela Central de Cursos do 
SIEMACO-SP e, agora, pretende concluir o ensino médio e 
cursar três faculdades: história, teologia e psicologia.

Jovem trabalhador participa ativamente
das Rodas de Conversa e confessa: 
“é um aprendizado indispensável

para todos!”

Eu quero estudar, mas não viso 
benefícios individuais.

“Eu quero montar uma 
OnG (organização não 

governamental) para ajudar 
jovens e adultos a terem novas 

chances na vida”, explicou 
salientando que está gostando 
muito da dinâmica das aulas. 

Claudemir Pereira Azevedo

( (
SIEMACO JOVEM

siemaco-spjovem

# siemaco jovem
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LIMPEZA URBAnA
CAMPAnhA SALARIAL

garante aumento nos salários e nos benefícios

Em um período em que o desemprego está afligindo as 
famílias, conquistamos aumento de 9,62% nos salários e 10% 
nos benefícios tíquete-refeição e vale-alimentação. Esse ano, 
a negociação foi mais dura que nos últimos anos.

Começamos essa campanha visitando todas as unidades, 
e mais de 4.000 trabalhadores, que representaram toda a 
categoria: Coletores/Bueiristas (coleta domiciliar, coleta de 
varrição, feiras e hospitalar), Agentes Ambientais (varredores/

Com o objetivo de integrar as equipes da SOMA e Ecourbis, 
logo no início de setembro, a Secretaria da Juventude do 
SIEMACO-SP convocou trabalhadores de rua e escritório, 
homens e mulheres, todos vindos de garagens e alojamentos 
da Zona Sul da cidade, para participarem de partidas 
amistosas de futebol. Os atletas jogaram enquanto tiveram 
fôlego e, depois, todos se reuniram para um tradicional 
churrasco de confraternização.

Integrar equipes de trabalho é preciso!
Com churrasco e a bola no pé

fica ainda mais fácil.

A força dos trabalhadores foi determinante para o êxito da
campanha salarial 2016/2017

AÇÃO SINDICAL

serventes de usina de tratamento de lixo e transbordo 
municipal, ajudante de serviços diversos de varrição) e 
Ajudante de Equipe de Serviços Diversos, participaram 
ativamente e após 3 rodadas de negociação com o sindicato 
patronal, o sindicato se reuniu em assembleia para apresentar 
a proposta para quase 1.000 trabalhadores, no sábado (17/09), 
na sede do CMTC Clube, na zona Norte, e que endossaram 
a representatividade do sindicato e sentenciaram o acordo, 
entendendo que foi vantajoso para toda a categoria.
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AÇÃO SINDICAL

Os diretores do SIEMACO-SP, Nilson 
Ferreira (Kbeça) e Andrea Ferreira, 
somaram forças para promover a saúde 
da categoria da Limpeza Urbana. 

Na véspera do feriado da Independência 
do Brasil, pelo menos 180 trabalhadores 
assistiram à palestra “Vamos falar sobre 
o Câncer”.  O encontro aconteceu na 
garagem Cachoeira do Campo, da 
empresa SOMA.

Doença que atinge homens e mulheres, o câncer de mama não 
pode ser prevenido, porém se identificado precocemente tem 
controle e cura, e o SIEMACO-SP busca levar informações 
sobre essa doença ao maior número de trabalhadores.

Em prol da saúde do trabalhador,
palestra do SIEMACO-SP “Vamos Falar Sobre Câncer?”

reúne 180 profissionais da SOMA

“Quem muda pode errar, 
mas quem não muda 
já errou” foi o tema do 
treinamento oferecido para 
a equipe administrativa 
da empresa Brasanitas, 
em meados de agosto, 
pelo SIEMACO em 
Gestão, que ensinou aos colaboradores técnicas de como 
identificar comportamentos negativos e treinar comandos 

Parceria do SIEMACO-SP e Brasanitas oferece
ciclo de treinamentos para ajudar colaboradores a ter uma 

postura mais positiva no trabalho
de autocontrole para viabilizar 
mudanças de hábitos antigos 
e assim conquistar evolução 
profissional. A iniciativa faz 
parte da aproximação entre o 
SIEMACO-SP e o Departamento 
de Recursos Humanos da 
Brasanitas, que continuará com 

novos treinamentos em uma ampla grade de temas que 
podem ser sugeridos pelos próprios trabalhadores.

12

Como a Náscer não informa a previsão de pagamento, o 
SIEMACO-SP marcou uma mesa redonda no Sindicato e vai 
cobrar que o impasse se resolva com a regularização dos 
débitos. Até o fechamento dessa edição, o problema persiste.

É importante esclarecer dúvidas, desmistificar o tema e 
explicar que todos devem buscar conhecer o próprio corpo 
e se houver suspeita, procurar o médico para que sejam 
realizados exames para um diagnóstico preciso.

Porteiros dos hospitais 
tatuapé, tide Setúbal

e Planalto cruzam
os braços em protesto pelo 

atraso de salário
Cerca de 150 porteiros/controladores de acesso, funcionários 
da empresa Náscer locados nos hospitais Tatuapé, Tide 
Setúbal e Planalto, cruzaram os braços no final de setembro 
em protesto pelo atraso de salário.

De olho na situação, o SIEMACO-SP solicitou o bloqueio do 
pagamento da fatura ao gestor do contrato, pois os pagamentos 
deveriam ter sido efetuados no 5o dia útil de setembro.
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AÇÃO SINDICAL

No ano em que o curso de educação continuada comemora 
dez anos de atividades, 31 alunos receberam os seus 
diplomas no dia 8 de setembro, no teatro do CIEE - Centro de 
Integração Empresa Escola. Os profissionais foram saudados 
pela coordenadora da Central de Cursos, Roberta Buttolo, e 
pelo diretor do SEAC, Luis Luzzi, parceiro do projeto.

AtEnçãO: Você também pode conquistar o tão sonhado 
diploma e agregar valor ao seu talento como trabalhador. 
Matricule-se na Central de Cursos do SIEMACO-SP. 
Informações pelo telefone: (11) 3821-6444 ou pessoalmente 
na sede ou subsede do Sindicato.

Promovendo a educação do trabalhador, Central de Cursos 
do SIEMACO-SP entrega diploma para mais 31 novos alunos 

O último domingo de agosto foi de festa para a comunidade 
indígena de Parrelheiros, localizada no extremo sul da capital 
paulista. uma ação do grupo universo Solidário, que conta 
com a parceria do SIEMACO-SP e também da Sociedade 

Crianças indígenas ganham bicicleta com
a ajuda do sindicato-cidadão

Amigos do Jardim São Nicolau, reservou o dia para integração 
e doação de gêneros alimentícios, roupas e brinquedos. Os 
moradores da Aldeia Tenonde Porã receberam a visita dos 
voluntários, que doaram bicicletas para as crianças.

Uma ação do SIEMACO tem espaço 
reservado no salão do Oratório São 
Domingos, a cada dois meses, onde 
a ONG Aliança de Misericórdia presta 
serviços de atenção, cultura, educação, 
lazer e proteção das famílias que vivem 
na Comunidade Moinho, localizada 
próximo à Avenida Rio Branco, na capital 
paulista. 

Por uma educação melhor a todos, SIEMACO-SP
promove encontros para discutir temas de interesse

e proteção às famílias trabalhadoras
A cada encontro, um assunto de interesse 
comum é abordado. No dia 02 de setembro, 
todos debateram sobre o tema “Família”.

Graças à parceria firmada entre o Sindicato 
e a ONG Aliança de Misericórdia, as 
famílias cadastradas têm acesso à 
educação e formação profissional oferecida 
pela Central de Cursos do SIEMACO-SP. 



14

AÇÃO SINDICAL

O SIEMACO-SP prestigiou a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes (SIPAT) realizada na Garagem da EcoUrbis Sul 
entre os dias 12 e 16 de setembro. Todos os trabalhadores 
puderam participar e se atualizar sobre os temas pertinentes, 
que garantem a saúde e segurança no ambiente de trabalho. 
A diretora do SIEMACO-SP, Daniela Sousa, esteve presente, 
ao lado da equipe sindical, participando inclusive da entrega 
de brindes, estimulando as boas práticas, a reciclagem e a 
conscientização.

SIEMACO-SP prestigia a SIPAt na Garagem da EcoUrbis Sul 
promovendo a saúde e segurança dos trabalhadores

Maior evento do setor na 
América Latina e segundo 
mais importante do segmento 
em todo o mundo, o 11º 
Congresso Internacional 
de Controle de Vetores e 
Pragas reuniu em Campos 
do Jordão aproximadamente 
600 congressistas e pelo 
menos 50 empresas, entre 
os quais investidores e 
pesquisadores, durante os 
dias 21 a 23 de setembro, para celebrar a concretização 
de uma ideal que é buscado pela categoria há 24 anos: a 
formação do sindicato patronal, o SindPrag. 

A participação do SIEMACO-SP que representa a categoria 
dos trabalhadores em controle de pragas foi ressaltada. 

ExPOPRAG 2016
SIEMACO-SP é destaque no Congresso e Feira do setor de 
Controle de Pragas em prol dos trabalhadores da categoria

Criado há dois anos, pelo advento de que em 21 de setembro 
é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência (PcD), o Setembro Verde tornou-se referência 
nacional. Aproveitando a oportunidade, a Secretaria do 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Federação 
das APAES do Estado de São Paulo, com o apoio do

SIEMACO-SP
apoia evento durante o Setembro Verde

SIEMACO-SP, reuniram formadores de opinião para debater 
o tema da inclusão social das PcDs, quando foram abordadas 
questões relacionadas à legislação nacional de inclusão, 
assistência social, educação, acesso ao trabalho, saúde, 
justiça, cultura e lazer.

Com estande próprio, o 
SIEMACO-SP divulgou a sua 
marca e trabalho realizados 
na feira da APRAG. O diretor 
João Capana, sempre 
que possível, atendeu 
pessoalmente os visitantes. 
O vídeo institucional e o 
livro “Perfil” mostraram e 
contaram um pouco da 
história do Sindicato.

À frente do Departamento de Saúde e Segurança do 
Trabalho, João Capana ressaltou a importância de 
se garantir equipamentos de proteção e orientação à 
categoria. Principalmente cuidado extremo com o manuseio, 
armazenamento e transporte de produtos de alta toxicidade.
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A importância de podar as árvores 
periodicamente

A arborização de uma cidade é de grande importância na 
paisagem urbana e para a qualidade do ar. Além de deixar 
a cidade mais bonita, as árvores oferecem uma série de 
outros benefícios, como: proteção contra a ação dos ventos, 
diminuição da poluição sonora, favorecem a fauna atraindo 
mais pássaros, absorvem a poeira e a poluição provocadas 
principalmente pela fumaça dos carros, deixam o ar menos 
poluído e por fim, fazem bastante sombra, deixando a 
temperatura mais amena nos dias mais quentes.

A Prefeitura é o órgão responsável por cuidar da arborização 
da cidade e também da manutenção, através da poda. Com 
a chegada da Primavera, em setembro, é muito comum a 
Prefeitura intensificar a poda de árvores pois, os ventos e 
chuvas fortes da estação acabam provocando quedas de 
árvores e galhos mais antigos que, muitas vezes, colocam em 
risco a segurança dos cidadãos, causando impedimentos das 
vias públicas, prejudicando o trânsito, entupindo bueiros. 

As árvores também podem entrar em conflito com os fios 
ou outros equipamentos públicos, causando até quedas 
de energia elétrica. Por isso, precisam ser periodicamente 
podadas.

Profissionais especializados fazem
a poda das árvores na cidade

Numa metrópole onde o concreto se destaca, cada árvore 
é um bem a ser preservado. O que poucos notam é que 

PODA DE ÁRVORES:
uma atividade para experts

Profissionais de Áreas Verdes recebem treinamento para podar as árvores
sem prejudicar o seu crescimento e evitar o risco de quedas.

profissionais especializados trabalham diariamente podando 
árvores em toda a cidade. um trabalho arriscado, feito nas 
alturas pelos trabalhadores de Áreas Verdes.

A poda é uma operação que pode colocar em risco a segurança 
das pessoas que circulam pelo local e dos trabalhadores que a 
executam. Por essa razão, o local deve estar bem sinalizado, 
o trânsito de pedestres e veículos deve ser limitado, desviado 
e/ou conduzido e o estacionamento de veículos organizado, 
diminuindo o risco de acidentes.

Precisa solicitar uma poda
ou remoção de árvore?

A Prefeitura de São Paulo mantém um programação 
constante para a poda de árvores bairro a bairro mas, 
caso você tenha necessidade urgente para a poda 
e/ou remoção de uma árvore por questões 
de segurança, para evitar riscos de 
queda, pode solicitar através do 
telefone 156, ou do Sistema SAC 
da prefeitura no site:
www.sac.prefeitura.sp.gov.br

Só é permitida a realização de 
poda de árvores em logradouros 
públicos com autorização, por escrito, de um 
profissional especializado da prefeitura.
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