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10 de Agosto

Temer legaliza o bico e trabalhador 
passa a receber menos que um 

salário mínimo

Há casos de trabalhadores que chegaram 
a receber apenas R$ 320,00 ao final de um 

mês inteiro de trabalho, o equivalente 
a um terço do salário mínimo (R$ 954), 

conta Paloma Santos, presidenta do 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Asseio e Conservação de Cubatão, Praia 

Grande, São Vicente, Santos, Guarujá e 
Bertioga (Sindilimpeza).

Ela tem recebido com frequência no 
sindicato relatos de trabalhadores e 
trabalhadoras que foram demitidos 
e recontratados de forma precária, 

ganhando menos e trabalhando mais.
“Aumentou em 70% na nossa base de 
representação a procura por pessoas 

para trabalhar por hora, com contratos 
precários e em horários que inviabilizam 

o trabalhador de ter vínculo em 
qualquer outro emprego”, denuncia 

Paloma.
Segundo a dirigente, os empresários 

do setor têm demitido trabalhadores 
que trabalhavam 8 horas por dia e 

recontratado de forma parcial para fazer 
o mesmo serviço em um período de apenas 

4 horas, geralmente das 11h às 15h.

Em Fortaleza 
Praça da Bandeira - Centro - 9h
Em Itapipoca
Av. Anastácio Braga s/n - Centro - 8h
No Cariri
Praça da Prefeitura de Juazeiro do Norte - 8h30

Plenária de articulação do dia do Basta

Leia matéria completa escrita por Tatiana Melin 
para www.cut.org.br

Segue a todo vapor 
a articulação do 
Dia do Basta no 
Ceará. Ontem (07) o 
Sintsef/Ce participou 
de plenária em 
que movimentos 
sindical e popular 
reafirmaram a 
importancia da 
mobilização para 
o dia 10 de agosto. 
Foram acertados os 
últimos detalhes do 
ato em fortaleza.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.cut.org.br/noticias/temer-legaliza-o-bico-e-trabalhador-passa-a-receber-menos-que-um-salario-minimo-7311

