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Sindicato cobra EPI's para garis
Entidade avisou sobre estado de greve e reivindicou itens

Por Adriana Ferezim

Crédito: Christiano Diehl Neto
Falha na coleta. Trabalhadores reclamam também dos defeitos nos caminhões

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019
Luvas, botas e uniformes. Cada um dos cerca de 500 trabalhadores operacionais que realizam a
coleta, varrição e separação dos resíduos sólidos em Piracicaba estaria com falta de um desses
materiais para realizar a substituição desses itens já gastos pelo uso e que são Equipamentos
de Proteção Individuais (EPI's). A denúncia é de Renata Souza, presidente do Sindicato dos
Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e Trabalhadores na Limpeza Urbana e
Áreas Verdes de Piracicaba e Região (Siemaco).
"Os serviços não estão parados, o trabalho segue normalmente. Avisamos o estado de greve
que é para a empresa ter ciência que os trabalhadores estão descontentes com a falta dos EPI's
para serem trocados e também com os problemas na coleta ocasionados pelos defeitos dos
caminhões, o que tem levado a população a cobrar dos coletores as falhas causadas pela
empresa. Com a medida, demos um prazo para que a empresa 'Piracicaba Ambiental' regularize
a situação", disse.
Segundo ela, o fornecimento dos EPI's tem sido irregular há algum tempo. "Depois da última
reunião, a empresa até fez algumas entregas de EPIs, mas não em quantidade suficiente para
atender a todos os trabalhadores que precisam desses equipamentos, que são básicos para a
execução do trabalho, como as luvas", disse Renata.
A Prefeitura informou, em nota, que os serviços de coleta de lixo estão normais e que a
regularização do fornecimento dos EPI's está sendo mediada pelo Ministério Público do Trabalho
(MPT). "A Prefeitura notificou a 'Ambiental' para que explique se há falta desses itens e também
informou sobre a notificação à Ares-PCJ, agência reguladora do contrato", esclareceu, em nota.
A Ares-PCJ afirmou que acompanha a questão sob a qualidade do serviço, que é a sua função e
questões ligadas a segurança do trabalho, é de competência do Fiscal do Trabalho. A Agência já
autuou a empresa com duas multas no valor total de R$ 50 mil, "como medida punitiva em
relação à má prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos e de varrição, após
reclamações prévias no 156, não resolvidas, e em fiscalizações de campo executadas pela
Agência. A Ares-PCJ adotará outras medidas no âmbito de sua competência caso o problema
persista".
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