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PIRACICABA E REGIÃO

Funcionários da coleta de lixo e varrição de ruas entram em
estado de greve em Piracicaba
Medida também vale para trabalhadores da reciclagem; sindicato da categoria aponta falta de EPIs, uniformes e
problemas de manutenção dos caminhões e o caso é mediado pelo MPT.
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Com lixeiras cheias, moradores acabam deixando sacos pelo chão em bairro de Piracicaba, no início de dezembro — Foto: Reprodução/ EPTV
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Os funcionários da coleta de lixo, varrição de ruas e reciclagem da Piracicaba Ambiental, responsável por estes
serviços públicos em Piracicaba (SP), entraram estado de greve nesta terça-feira (16), anunciou o sindicato da
categoria.
A entidade aponta que faltam equipamentos de proteção individual (EPIs), uniformes e que há problemas de
manutenção e até de falta de combustível nos caminhões que realizam a coleta, que teve uma série de casos de
atraso durante o ano.
A anúncio de estado de greve foi feito pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e
Trabalhadores na Limpeza Urbana e Áreas Verdes de Piracicaba e Região (Siemaco).
O caso é mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que no dia 11 de novembro realizou uma audiência de
intermediação com a empresa para a correção de problemas trabalhistas relatados pelo sindicato.

Sacos de lixo foram pendurados em cercas no bairro Santo Antônio para evitar que sejam rasgados por animais, no começo de dezembro — Foto: Reprodução/
EPTV
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Na ocasião, a presidente do sindicato, Renata Aguiar Souza, relatou uma série de problemas, como férias vencidas,
falta de EPIs como luvas e máscaras, carrinhos quebrados, falta de uma base de apoio, falta de manutenção e

combustível nos caminhões, falta de água e atraso no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
Na ocasião, o MPT estipulou um prazo de 15 dias para que a empresa prestasse esclarecimentos sobre os
problemas relatados.
Nesta terça-feira (17), no entanto, Renata informou ao G1 que parte dos problemas ainda não foi resolvida. "A gente
observa junto ao trabalhador muita falha em relação a EPI, uniformes, então ainda tem muito a caminhar conforme
o MPT queria. Não houve solução. Faltam luvas, calçado, máscara, até uniforme com faixas refletivas", detalhou.

Funcionários na coleta de lixo param por falta de pagamento em Piracicaba, em março deste ano — Foto: Flaviana Fernandes/Siemaco

O Siemaco também cobra uma base operacional, que é um local onde os funcionários podem se trocar e usar
banheiros.
Segundo a presidente do sindicato, foi estipulado que até a segunda semana de janeiro essas pendências sejam
resolvidas, caso contrário, será realizada uma assembleia para decidir se a categoria entra em greve.

13º salário
Os pagamentos foram colocados em dia, de acordo com Renata, mas ela informou que os trabalhadores vão
realizar uma paralisação caso não seja repassada a segunda parcela do 13º salário em dia, nesta sexta-feira (20), já
que a primeira atrasou.
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A empresa também demitiu cerca de 20 trabalhadores em outubro e houve relato de atraso no pagamento das
verbas rescisórias ao Siemaco, que orienta estes trabalhadores a procurarem a entidade para receberem suporte.
No total, a coleta tem cerca de 120 funcionários. Somando varrição e reciclagem, são mais de 500.

Moradores reclamam de falhas na coleta de lixo em Piracicaba

Multa e atrasos
Problemas na coleta vêm sendo relatados por moradores nos últimos meses e funcionários responsáveis por
ela já chegaram a paralisar as atividades por atraso no pagamento de seus salários.
Em novembro, a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(Ares-PCJ) aplicou duas multas, no valor de R$ 50 mil, na empresa Piracicaba Ambiental, alegando "má
prestação do serviço" de coleta e varrição.
No início deste mês, o prefeito de Piracicaba, Barjas Negri (PSDB), publicou um vídeo em rede social no qual afirma
que caminhões quebrados, falta de peças e demissões de funcionários estão entre as causas do atraso na
coleta de lixo na cidade nas últimas semanas. O chefe do Executivo ameaça até romper o contrato caso não haja
normalização.

Também no começo de dezembro, moradores relataram que a coleta de lixo vinha atrasando até três
semanas na cidade. Eles também apontaram que, quando passam, os funcionários não levam sempre toda os lixos
que estão acumulados nas áreas.
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Segundo a presidente do Siemaco, a realização da coleta na cidade, atualmente, ainda tem atrasos pontuais,
embora a situação tenha melhorado, mas os problemas relatados ao MPT afetam o andamento dos trabalhos.

"Não percebemos mais a falta do combustível, mas ainda está muito precária a
manutenção dos veículos. E a gente não percebe uma melhora tão expressiva",
acrescenta.
O que diz a empresa
A Piracicaba Ambiental não se manifestou sobre as afirmações do sindicato até a última atualização desta
reportagem.
Na audiência com o MPT, um representante da empresa afirmou que iria verificar a situação sobre os EPIs; que o
fornecimento de água ocorre normalmente; e que há cinco bases alugadas para os funcionários da varrição, mas
que a do Santa Rosa foi extinta recentemente.
A prefeitura foi questionada se há algum plano paliativo para evitar a paralisação dos serviços em caso de greve,
mas não respondeu.
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