NOVA DIRETORIA RETOMA TRABALHO
DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE ROTEIRO
No dia 6 de outubro de 2011, houve a primeira reunião de reestruturação de roteiro e
investimento, com a Empresa, com a nova diretoria do SINTRASEM e a comissão, da
qual fazem parte os trabalhadores: (Aducio, Charlei (CTRes), João Dorvalino e Júlio
(noturno), Leonardo e Josué, (vespertino), Pedro Paulo (Morro), Gilberto e Rafael
(seletiva), Henrique e Paulo Sergio (convencional manhã). Pelo SINTRASEM estão João e
Wiliam. As reuniões continuarão acontecendo quinzenalmente.
Já podemos constatar alguns avanços nos roteiros do norte, sul e leste e alguns do
centro já foram reestruturados. Falta também reestruturar os roteiros da seletiva e da
convencional, vespertino e noturno. Também dois caminhões novos chegaram, em
decorrência do trabalho desta comissão.
A direção do SINTRASEM e a comissão dos trabalhadores não concordaram com a
transferência do roteiro do sul para o período vespertino porque é roteiro de praia e na
alta temporada haverá dificuldade na coleta, mas a Empresa garantiu que a Guarda
Municipal estará fiscalizando o trânsito nesses locais. A comissão manteve sua posição
contra essa mudança.
Sobre os investimentos, a Empresa entregou uma planilha alegando que investiu em
2010/2011 R$ 2.347.552,49, a direção sindicato discorda dos números, pois não são
investimento dos R$ 5 milhões (compromisso de investimento extraordinário assumido
pela Empresa, no ACT de 2010), mas, sim, fundo de caixa da Empresa e verba do
governo federal.
O Secretário José Nilton Alexandre assumiu o compromisso da compra de mais dois
caminhões até o dia 30 de dezembro, mais um com recurso da Funasa até janeiro, e
lançará o edital de licitação para a compra de mais três caminhões até o fim da
temporada.
Novos contentores
Ainda nesta reunião, a Empresa se comprometeu em colocar contentores em todas as
lixeiras comunitárias ao entorno do Morro da Cruz e que já tem recurso do governo
federal para compra de 700 contentores. Também ficou o compromisso de acabar com a
lixeira fixa comunitária do Siri e colocar um contentor.
O sindicato está atento sobre todos esses assuntos e manterá a categoria informada.
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