
BOLETIM INFORMATIVO DO SIEMACO-SP

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE SÃO PAULO

   •   www.siemaco.com.br   •   siemaco@siemaco.com.br

LIMPEZA URBANA

CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

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

Em um período onde o desemprego está afl igindo as famílias, 
conquistamos o aumento 9,62% nos salários e 10% nos benefícios 
tíquete-refeição e vale-alimentação. Esse ano a negociação 
foi mais dura que nos últimos anos, mas não aceitamos que 
houvessem perdas salariais e brigamos por um aumento real.
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E mais:
Em locais de apoio a serviços onde 
houver mais de 10 trabalhadores, 
as empresas estão obrigadas a 
dispor vestiário apropriado, com 

armário, sanitário e chuveiro.

Licença remunerada de 3 dias em 
casos de falecimento de parentes de 
1º grau fora do Estado de São Paulo

Manutenção das demais 
cláusulas da convenção anterior.
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GARANTE AUMENTO DE                    

CONFIRA OUTROS PONTOS CONQUISTADOS NA CONVENÇÃO COLETIVA 2016/2017
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CAMPANHA SALARIAL

FUNÇÃO COLETOR VARREDOR AJ. SERVIÇOS DIVERSOS

SALÁRIO R$ 1.381,29 R$ 1.161,33 R$ 1.161,33

TÍQUETE-REFEIÇÃO R$ 453,72 R$ 453,72 R$ 453,72

VALE-ALIMENTAÇÃO R$ 249,24 R$ 249,24 R$ 249,24

ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE R$    352,00 R$    176,00 -------------

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 2.436,25 R$ 2.040,29 R$ 1.864,29

CONFIRA A TABELA DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 2016/2017

Começamos essa campanha visitando todas as unidades, e mais de 4.000 trabalhadores, 
que representaram toda a categoria, 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.

“Começamos essa negociação cientes da situação do país, porém, o nosso trabalhador, 
que exerce uma atividade fundamental para a cidade precisa ser valorizado, e as 
negociações foram avançando porque vocês estiverem do nosso lado.”

Moacyr Pereira - Presidente do SIEMACO

O aumento salarial 
já está valendo 

e deve ser pago 
até o 5º dia útil 

de outubro.


