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Conquista: Sindilimpe-ES inaugura Nova Sede!
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Estamos começando 2016 com 
uma grande conquista a ser 
comemorada! Um antigo sonho 
dos(as) Trabalhadores(as) de 
Asseio, Conservação e Limpeza 
Pública no Estado do Espírito 
Santo agora é realidade! O 
Sindilimpe-ES está inaugurando 
sua Nova Sede, uma das 
maiores e mais modernas do 
movimento sindical capixaba. 
Um prédio de três andares 
– além do térreo – com 
recepção, 19 salas, elevador, 
acessibilidade para deficientes 
e vagas para carros e bicicletas. 
Tudo isso representa muito 
mais conforto e comodidade 
para a categoria e melhores 
condições de trabalho para os 
funcionários(as).

Fique Atento(a) ao Novo Endereço do Sindicato!

Rua Carlos Alves, 111, Gurigica, Vitória/ES

Promessa Cumprida!
Nossa categoria está recebendo uma
casa nova, moderna e bem equipada!

Em funcionamento a parti r do dia 11 de fevereiro.
Inauguração dia 21 de fevereiro, domingo, às 10h.

EXTRAORDINÁRIO

Diretoria do Sindicato
Gestão 2014/2017
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É tempo de muita luta e mobilização!
 O Ano ainda está começando e os diretores(as) do Sindilimpe-ES já atuam intensamente em defesa dos direitos dos trabalhadores(as). Sempre exigindo salários 

justos, melhores condições de trabalho e fi m das demissões em massa. Confi ra, a seguir, as principais lutas deste começo de ano.
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Vivemos uma crise políti ca e 
econômica, com recessão e au-
mento do desemprego, por isso 
defendemos que o Governo Dilma 
mude sua políti ca econômica e que 
os ricos paguem a conta da crise.

Mas somos contra o golpe! Sa-
bemos que a oposição de direita e 
conservadora junto com a grande 
mídia (Globo, Veja e grandes jor-

nais) não estão do nosso lado, pelo 
contrário, essa turma quer reti rar 
nossos direitos trabalhistas, reti rar 
avanços para as mulheres, negros 
e população LGBT e principalmen-
te reti rar direitos dos mais pobres!

Para piorar, essa turma está de jogo 
combinado com setores do Judiciário, 
do Ministério Público e da Policia Fe-
deral, fazendo um jogo pesado para 

derrotar os setores populares da po-
líti ca e devolver o Governo nas mãos 
dos poderosos e de uma elite que 
sempre foi contra os interesses dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.

Por isso, fazemos um alerta: não 
se deixe enganar! Essa oposição e 
seus aliados que falam muito que 
são contra a corrupção são os mes-
mos que sempre se benefi ciaram 

dela e sempre usaram os Governos 
para seus próprios interesses. A di-
ferença é que sempre contaram, e 
ainda contam, com uma mídia que 
escondia e esconde as suas sujeiras.

Para nós só existe uma saída: 
LUTAR pela mudança da políti ca eco-
nômica, contra os ataques da opo-
sição aos nossos direitos, contra o 
golpe e em defesa da democracia.

Contra o golpe! Por outra políti ca econômica!EDITORIAL

Trabalhadores da SpeedServ exigem salário e tíquete alimentação em dia
Desde 2015, a empresa SpeedServ tem tratado seus(as) trabalhadores(as) com total desrespeito, atrasando o pagamen-

to dos salários e do tí quete alimentação. Cansados dessa situação humilhante, o Sindilimpe-ES convocou todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) que prestam serviços à empresa SpeedServ nos contratos da Prefeitura Municipal de Vitória para uma 
manifestação políti ca que incluiu passeata e assembleia geral. O movimento foi realizado na Praça Oito, no Centro de Vitória, 
no dia 1º de Fevereiro, às 9h30.

Pelo fi m das demissões em massa na Enge Urb
Mais de 100 trabalhadores da Limpeza Pública que atuam no município da Serra foram demiti dos pela empresa Enge Urb. 

Dois protestos foram realizados em frente à Prefeitura Municipal nos dias 26 e 27 de janeiro. Um deles incluiu uma passeata 
pelas ruas da Serra Sede, como forma de expor o problema à sociedade. Após os protestos, os diretores do Sindilimpe-ES 
conseguiram se reunir com o secretário de Serviços da Serra, Samuel Dias, e expuseram que as demissões representam perigo 
diante da onda de epidemias que ati nge o país. O secretário se comprometeu em verifi car com a empresa a possibilidade de 
anular o aviso prévio de alguns trabalhadores(as), como aqueles que estão próximos da aposentadoria.

Paralização contra o atraso de pagamento na Servinel
As trabalhadoras terceirizadas pela empresa Servinel que atuam na limpeza do Hospital Dório Silva, na Serra, para-

lisaram as atividades no dia 18 de janeiro. O motivo foi o atraso do salário referente ao mês de dezembro. O problema 
não é exclusividade do Dório Silva e ocorre em vários hospitais em que a Servinel atua. No dia 15, por sua vez, trabalha-
doras que atuam no CREFES, em Vila Velha, também paralisaram as atividades por atraso de salários. Representantes 
da empresa alegaram que não receberam o repasse do governo e, por isso, o salário não havia sido depositado.

Protesto contra homologações na RT
No dia 8 de janeiro foram realizadas 210 homologações de auxiliares de serviços gerais (ASGs) e merendeiras da empresa RT que atuavam nas escolas municipais 
de Colati na. As diretoras(es) Silvia Tineli, Célia Silva e Wenverton Souza lideraram um protesto contra as demissões e criti caram a postura da prefeitura de Colati na.


