
Em assembleia, a categoria 
analisou a proposta negociada 
entre patrões e trabalhadores e 

aprovou o reajuste de 4,3% no 
salário e no tíquete-alimentação. 
A assembleia ocorreu no dia 

20 de dezembro, na sede do 
Sindilimpe-ES, em Vitória. 

nós conquistamos 4,3% de 
reajuste na negociação. É 
uma vitória porque os patrões 
começaram não querendo dar 
nada. E ainda retirar o que tinha 
na convenção. Depois com 
muita luta, chegamos a 4,3%. 
E garantimos a recomposição 

de quase 1% no salário e 
no tíquete, além de outras 

conquistas. Isso tudo já está 
valendo desde 1º de janeiro de 
2019”, destacou Evani.

Conquista para 
encarregados e 

supervisores
Na negociação o Sindilimpe 

também conquistou uma vitória 
muito importante para os 
encarregados e supervisores: 
“Conseguimos corrigir a 
perda salarial dessa parte da 
categoria e ainda garantimos 
também ganho real”, apontou a 
presidente.

SINDILIMPE CONQUISTA REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO PARA 
TRABALHADORES DO ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DA LIMPEZA PÚBLICA

Com muita luta, a categoria e diretoria do sindicato garantiram melhorias que já estão valendo desde 1º de janeiro de 2019

Mais uma vez, a luta do Sindilimpe e 
das trabalhadoras e dos trabalhadores 
garantiram reajustes salariais acima da 

categorias do Asseio e Conservação e da 
Limpeza Pública.

"Os patrões começaram a negociação 

jogando pesado. Primeiro eles não queriam 
nem garantir a manutenção das convenções 
coletivas. Após muita negociação, com 
o apoio da categoria, avançamos e 

Sindilimpe, Evani dos Santos Reis.

facebook/sindilimpees

Filiado à Contracs/Fetracs

Um sonoro “NÃO” à proposta 

recado do 1º de Maio – Dia 
Internacional da Trabalhadora 
e do Trabalhador de 2019, em 
todo o país.

 No Espírito Santo, a 
diretoria do Sindilimpe-ES 
marcou presença nos atos, 

realizados na Praça Costa 
Pereira, no Centro de Vitória.

que só quer retirar direitos 
da classe trabalhadora. Os 
sindicatos estão na luta para 

evitar que sejam retirados 
direitos dos trabalhadores. 
É hora de união contra a 
tentativa de acabar com a 
aposentadoria”, convocou a 
presidente do Sindilimpe-ES, 
Evani dos Santos Reis.

importância dos trabalhadores 
e trabalhadoras conhecerem 
os seus direitos trabalhistas 

trabalhista do Temer rasgou a 
CLT em 2017. Agora, querem 
acabar com a aposentadoria 
da população, com a 

Mesmo com os ataques do 
governo aos sindicatos vai ter 
luta!”, garantiu

“Este ano, as atividades 
do dia do trabalhador e 
da trabalhadora uniram as 
centrais sindicais. A Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), entidade à qual o 

à luta. Essa união é a prova 

contra todos esses ataques 
do governo”, apontou a 
diretora da Secretaria Geral 
do Sindilimpe-ES, Madalena 
Garcia da Silva.

1º DE MAIO: SINDILIMPE REFORÇA A LUTA CONTRA OS 
ATAQUES AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

A GREVE GERAL VEM AÍ!

A data foi marcada por atos e manifestações por todo o Brasil. Em Vitória, entidades sindicais, movimentos sociais e 
estudantis fortaleceram o movimento contra a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro

Confira alguns dos piores pontos da 
reforma da Previdência de Bolsonaro para 

os trabalhadores e trabalhadoras
IDADE MÍNIMA
Institui a obrigatoriedade 

da idade mínima para 
a aposentadoria de 65 
anos (homens) e 62 anos 
(mulheres)a, tanto do setor 
público como do setor privado. 
A proposta também contém 
um dispositivo que aumenta, 
a partir de 2024, a idade 
mínima a cada quatro anos, 
de acordo com a expectativa 
de vida da população medida 
pela IBGE.   

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

A PEC acaba com a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. Para o 
trabalhador se aposentar, 
precisa obrigatoriamente 
atingir a idade mínima. Nesse 
caso, o tempo de contribuição 
passará de 15 para 20 anos. 
Se o trabalhador quiser 

além da idade mínima, terá 
de contribuir durante pelo 
menos 40 anos.

MÉDIA SALARIAL
O cálculo para o valor 

contabilizar todos os salários e 
não mais os 80% mais altos, 
como é hoje. Com isso, o 

aposentadorias será bem 
menor, pois ninguém entra 
no mercado de trabalho com 
altos salários.

CAPITALIZAÇÃO
Bolsonaro também quer 

implementar no Brasil o 
regime de capitalização 

para os trabalhadores que 
entrarem no mercado de 
trabalho. A capitalização 

poupança, que é depositada 
em uma conta individual. Na 

valor da aposentadoria de 
um trabalhador depende do 
rendimento que ele tiver em 
sua conta individual. E acaba 
com a contribuição patronal 
para a aposentadoria.

MULHERES
As mulheres também estão 

entre as mais prejudicadas 

de Bolsonaro, que acaba com 
a aposentadoria por tempo 
de contribuição, obriga as 
mulheres a se aposentarem 
com, no mínimo, 62 anos de 
idade, e aumenta o tempo 
mínimo de contribuição de 15 
anos para 20 anos.

Apesar de mais tempo de 
trabalho e de contribuição, 
as trabalhadoras receberão 
apenas 60% do valor do 

aprovada. Para ter direito 
à aposentadoria integral, a 
trabalhadora terá de contribuir 
por pelo menos 40 anos.

E tem mais bomba para os trabalhadores!
Saiba mais no site www.sindilimpe-es.org.br e entre na luta você também!
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A categoria da limpeza pública também 
conquistou reajuste que garante ganho 
real. “Lutamos muito junto com os 
companheiros. A negociação chegou até 
o Ministério Público do Trabalho. Só com 
essa luta garantimos 4% de reajuste 
no salário, no tíquete-alimentação, 

insalubridade. E tudo isso também já está 
valendo desde 1º de janeiro de 2019”, 
destacou Evani.

A proposta aprovada também garante 
aos trabalhadores os direitos conquistados 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
para o ano de 2019. A assembleia de 

janeiro, na sede do Sindilimpe, em Vitória. 

Garanta os seus direitos e evite 
prejuízos! Faça sempre a sua 

homologação no Sindilimpe. 
É um direito seu! 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO CONQUISTA 4,3% DE REAJUSTE 

Atenção! Se você tem 
direito à insalubridade, 

mas não está recebendo, 
procure o Sindilimpe!

TABELA COM OS NOVOS VALORES DOS SALÁRIOS 
PARA 2019 DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: GRANDE VITÓRIA

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI
Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.441,64 R$ 1.499,31

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.441,64 R $1.499,31

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.398,96 R$ 1.454,92

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.777,07 R$ 1.848,15

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 2.182,82 R$ 2.270,13

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: DEMAIS PREFEITURAS/INTERIOR

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.152,74 R$ 1.198,85

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/ou 
mecanizada de resíduos sólidos e semisólidos 
de canais, sistemas de drenagem, galerias, 

de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.201,61 R$ 1.249,67

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.271,03 R$ 1.321,87

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

-

roçagem da orla de canais e rios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos locais de atividades das empre-
sas de limpeza urbana, inclusive parques e 
jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.147,86 R$ 1.193,77

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.179,18 R$ 1.226,35

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.333,68 R$ 1.387,03

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPEZA PÚBLICA CONQUISTA 4% DE REAJUSTE 

Presidenta do Sindilimpe-ES, Evani dos 
Santos Reis: “Lutamos muito na negociação 
com os patrões e garantimos ganho real para 
a categoria!”

ANO I - N° 138 - Mai/Jun/2019

LIMPEZA PÚBLICA5



Luta Sindical

SECRETARIAS DO SINDILIMPE TRABALHAM MUITO E COM DEDICAÇÃO
SAÚDE
A Secretaria de Saúde busca desenvolver 

ações na área, com foco no trabalhador. 
Destaque para a atividade do outubro 
rosa, feita em conjunto com o Sintraconst 
e que foi muito produtiva no sentido de 
trazer esclarecimentos sobre a prevenção 
ao câncer de mama. 

IMPRENSA
Em 2018, o site do Sindilimpe-ES (www.

sindilimpe-es.org.br) foi reformulado. 
A página do sindicato no Facebook 

periodicamente levam informações à 
categoria. 

SINDICALIZAÇÃO 
A secretaria realizou um intenso trabalho 

de recadastramento e de sindicalização 
dos associados com sorteio de prêmios 
para os sindicalizados. A grande 
vencedora foi a sindicalizada Benedita dos 
Santos Ananias, que atua na categoria 
do Asseio e Conservação, na função de 
merendeira, em Vitória, pela empresa 
Soluções. Ela ganhou uma moto novinha! 
Além disso, a pasta trabalha para fechar 
novos convênios com benefícios para a 
categoria. Acesse: www.sindilimpe-es.

GERAL
A Secretaria Geral é o coração do 

Sindilimpe-ES. É ela que organiza o 
sindicato e marca as reuniões com as 
prefeituras, com os patrões para cobrar os 
direitos da categoria.

FORMAÇÃO 
A formação sindical é de grande 

importância no sindicato. Nesse período 
realizamos cursos de formação em 

sobre as nossas CCT’s. 

JURÍDICO
Nossa Secretaria Jurídica funciona a 

todo vapor, sempre na defesa dos direitos 

FINANCEIRO
A Secretaria de Finanças é responsável 

do sindicato. Uma grande vitória de 2018 
foram os vários pagamentos feitos a partir 
de ações vitoriosas na Justiça.                             

SUPLENTES
Os diretores suplentes integram o 

coletivo da direção e ajudam muito, nas 

do torneio de futebol e no dia a dia do 
sindicato.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE BOLSONARO QUER TIRAR NOSSOS DIREITOS 

No dia 20 de fevereiro, o 
governo Bolsonaro entregou o 
texto da proposta de reforma 
da Previdência ao Congresso 
Nacional. O que foi apresentado 
prejudica especialmente os 
trabalhadores mais pobres, 

reduzindo o valor dos benefícios. 
Se for aprovada, não 

haverá mais aposentadoria 
por tempo de contribuição. 
A proposta quer obrigar o 
trabalhador e a trabalhadora 
a se aposentar com 65 anos 
(homens) e 62 (mulheres).  E 
também aumentará o tempo 
de contribuição de 15 para 20 
anos. 

Os idosos carentes, que antes 
recebiam um salário mínimo 
a partir dos 65 anos, terão 
os benefícios reduzidos para 
R$ 400,00 e só conseguirão 
ganhar um salário mínimo aos 
70 anos. Pela proposta, os R$ 

400 começarão a ser pagos a 
partir dos 60 anos.

A pensão por morte também 
será menor. Viúvos e órfãos 
que hoje recebem 100% da 
aposentadoria da pessoa que 
morreu, receberão apenas 60% 
do valor do benefício. Se tiver 
dependente, receberá 10% 
a mais por cada adicional até 
atingir os 100% do benefício da 
pessoa que morreu.

Outro ataque é a diminuição 
do número de trabalhadores 
com direito ao abono salarial, o 
PIS. Hoje quem ganha até dois 
salários mínimos têm direito 
ao PIS, um salário mínimo por 
ano. A proposta é pagar só 

para quem recebe um salário 
mínimo. Ou seja, se você 
ganhar um centavo a mais do 
que o salário mínimo, não vai 
mais receber o PIS.

É um grande ataque à 
população. Querem tirar 
direitos, mas ninguém fala em 
acabar com a farra dos bilhões 
de reais de juros que pagamos 
da dívida pública. Não podemos 
aceitar. Lutaremos contra 
essa reforma e contamos com 
o apoio da categoria e da 
população!

João Januario Cezario
Secretário de Formação do
Sindilimpe-ES
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Balanço Jurídico

JURÍDICO ATUA INCANSAVELMENTE NA
DEFESA DOS DIREITOS DA CATEGORIA

Em 2018, o Departamento Jurídico atuou com ações variadas na defesa dos direitos da categoria.  
Seu direito não foi respeitado? Procure o Jurídico do Sindlimpe/ES.

Veja o balanço dos atendimentos e algumas ações importantes para a categoria

1.366
Trabalhadores 
foram atendidos 
individualmente 
pelos advogados 
do Sindicato 4.500

Trabalhadores 
tiveram suas 
rescisões conferidas
pelo sindicato 
nas homologações 3.000

MAIS DE Processos
ajuizados
em favor
dos
trabalhadores

A diretoria do Sindilimpe conseguiu importante vitória para 566 trabalhadores no 
dia 23 de agosto de 2018 ao resolver processo que se arrastava há 08 (oito) anos. O 
pagamento foi realizado no mês de março de 2019.

O processo teve como primeira reclamada a empresa de máquinas Impacto, 
prestadora de serviço terceirizado ao Município de Serra; porém, como não houve 
pagamento pelo devedor principal, a execução da dívida foi direcionada ao Município de 
Serra, que responsável pelos créditos trabalhistas.

Em 28/05/2018, com o encerramento do contrato do 
Banco Banestes com a empresa Ativa, 180 trabalhadores 

am sem o pagamento das verbas rescisórias, da multa 
de 40%, liberação do FGTS e Seguro Desemprego.

Mas em 25/05/2018 (03 dias antes do encerramento 
do contrato), o Jurídico do Sindicato, antecipando-se ao 
problema, conseguiu liminar para bloquear os valores da 
empresa junto ao Banco. Esse foi mais um processo encerrado de forma rápida.

A diretora Jurídica do Sindilimpe, Maísa Nascimento, destacou que a atuação preventiva 
do Sindicato foi determinante para o sucesso dos trabalhadores no processo. Essa, aliás, 
tem sido a orientação da atual Diretoria do Sindilimpe/ES.

Em abril de 2018, o jurídico do sindicato 
ajuizou processo contra a empresa Ativa e o 
município de Serra. Pois, com o término do 
contrato, os trabalhadores não receberam o 
pagamento das verbas rescisórias.
A p ó s  p r o c e s s o  d o  j u r í d i c o ,  1 4 9 

trabalhadores receberam o pagamento das 
verbas rescisórias.
A d iretora jurídica do Sindilimpe, Maísa 

Nascimento, ressaltou que por causa do 
grande esforço de toda Diretoria do 
Sindicato, o processo tramitou de forma 
muita rápida, tendo sido encerrado em 
menos de 50 dias após o ajuizamento.

Os trabalhadores terceirizados da 
empresa M&C ADMINISTRAÇÃO que 
trabalhavam na SECTI – Secretaria de 
Estado da  C iênc ia ,  Tecnologia , 
Inovação e Educação Profissional – ,
ao término do contrato não receberam 
o pagamento das verbas rescisórias.

Após ajuizamento do processo pelo 
jurídico do Sindicato, os trabalhadores 
venceram o processo e os alvarás foram 
expedidos pela Justiça do Trabalho.

PROCESSO CONTRA EMPRESA
IMPACTO E O MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSO QUE SE ARRASTAVA HÁ 8 ANOS

PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
PROCESSO CONTRA MUNICÍPIO DE SERRA E ATIVA

ATUAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CALOTE

PROCESSO CONTRA BANESTES E EMPRESA ATIVA

MAIS VERBAS RESCISÓRIAS

PROCESSO M&C ADMINISTRAÇÃO 
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em 05/07/2018, o município de Cachoeiro de Itapemirim rescindiu o contrato de prestação 
de serviços com a empresa W F EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES DIVINENSE EIRELI, 
prestadora de serviços para o município.

Mas a empresa não realizou o pagamento das verbas rescisórias.
De forma rápida, logo após receber as denúncias dos trabalhadores, o jurídico do sindicato 

realizou o bloqueio dos valores da empresa.
Em 22/10/2018, com a vitória no processo, o SINDICATO realizou o pagamento das verbas 

rescisórias, evitando o calote contra 60 trabalhadores.

JURÍDICO RÁPIDO
PROCESSO CONTRA EMPRESA WF EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

DIVINENSE EIRELI E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A diretora do jurídico do sindicato, Maísa Nascimento, ressaltou que por causa do 
grande esforço de toda direção do Sindilimpe, o processo tramitou de forma muita 
rápida, tendo sido encerrado em menos de 50 dias após o ajuizamento.

A presidente do Sindilimpe, Evani do Santos Reis, destacou a importância de solucionar essa 
demanda: "É uma grande vitória para a categoria. A nossa gestão tem agilizado os processos 
judiciais para que os trabalhadores recebam os seus direitos", destacou.

SECRETARIAS DO SINDILIMPE TRABALHAM MUITO E COM DEDICAÇÃO
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Em 2018, o Departamento Jurídico atuou com ações variadas na defesa dos direitos da categoria.  

Seus Direitos

ALÔ, COMPANHEIRADA DA LIMPEZA PÚBLICA! CONHEÇA 
ALGUNS DOS SEUS DIREITOS GARANTIDOS PELA CCT

Fique atento e exiga o cumprimento da convenção coletiva de trabalho!
 Para ter acesso à CCT completa, acesse o site www.sindilimpe-es.org.br
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AUXÍLIO-TRANSPORTE 
O diretor da Secretaria de 

Comunicação do Sindilimpe-ES, Eduardo 
Amorim, o Pato, 
lembra que as 
empresas devem 
conceder vale 
transporte aos 
seus empregados 
em quantidade 
e f e t i v a m e n t e 
trabalhada por 
mês, respeitados 
os direitos e limites 
e s tabe lec i dos 
na Lei 7.418 de 
16.12.85.

Atenção! 
Se você é representado pelo Sindilimpe-ES em algum 

processo judicial, inclusive os representados nos autos de 
número 0046400-59.1998.5.17.0191, não é necessário 
o pagamento de honorários advocatícios. Na dúvida, 
procure o sindicato.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
As empresas abrangidas pela CCT 

fornecerão aos trabalhadores cesta 
básica no valor de R$ 545,08 por mês. O 
valor da cesta básica será fornecido no 
mesmo dia de pagamento do respectivo 
salário, através de cartão alimentação. 
E sobre o valor pago será descontado o 
montante de R$ 1,00 (um real), a título 
de participação do empregado.

Para os empregados que trabalham em 
jornadas superiores a 36 horas semanais 

as empresas abrangidas pela CCT 
fornecerão, no início da jornada de 
trabalho, lanche. A escolha dos itens 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
O diretor da Secretaria de Finanças do Sindilimpe, 

Tiago Santana do Nascimento, reforça que é 
assegurado aos garis e coletores o pagamento 
do adicional de insalubridade no percentual de 
40% aplicável sobre o piso mínimo da categoria 
de R$ 1.167,04. Para os demais trabalhadores, 

insalubres, comprovado através de laudo técnico, 

correspondente ao grau de insalubridade, conforme 
NR 15 da portaria 3214/78, aplicável sobre o piso 
mínimo da categoria (salário referência) de R$ 
1.167,04.

AUXÍLIO-SAÚDE 
A diretora da Secretaria de Saúde do Sindilimpe-

ES, Ana Clemente Paula, informa que as empresas 
abrangidas pela CCT devem fornecer Planos de 
Assistência Médica, permitindo-se a participação 
dos empregados nos custos até o limite de 35% 
(trinta e cinco por cento) do valor correspondente. 
Esse benefício será concedido após o vencimento 
do contrato de experiência, o qual não poderá ser 
superior a 90 (noventa) dias.

O benefício será facultativo ao trabalhador. E 
poderá ser concedido a todos os empregados ou 
a grupos de empregados, a critério da empresa. O 
empregado poderá incluir familiares dependentes, 
desde que arque com 100% do valor correspondente.

Para os empregados que já trabalhavam em 31 de 
dezembro de 2016 e já tinham benefício de Plano de 

fornecimento do benefício da forma anteriormente praticada.

AUXÍLIO-CRECHE 
A diretora da Secretaria Geral do Sindilimpe, 

Madalena Garcia da Silva, lembra que é 
assegurado às trabalhadoras o pagamento do 
valor de 30% do piso salarial da categoria, por 
mês, a título de Auxilio Creche. O pagamento 
ocorrerá a partir do 1º (primeiro) mês de retorno 
ao trabalho, após a licença maternidade, até o 

benefício é extensivo ao empregado viúvo, 
limitando-se para quem recebe até o piso 
salarial, constante na cláusula 3ª da CCT.

PISO SALARIAL
O piso salarial mínimo da categoria 

será de R$ 1.167,04, sendo este o 
menor salário a ser praticado pelas 
empresas abrangidas pela CCT, a 
partir do dia 1º (primeiro) de janeiro 
de 2019.



Em assembleia, a categoria 
analisou a proposta negociada 
entre patrões e trabalhadores e 

aprovou o reajuste de 4,3% no 
salário e no tíquete-alimentação. 
A assembleia ocorreu no dia 

20 de dezembro, na sede do 
Sindilimpe-ES, em Vitória. 

nós conquistamos 4,3% de 
reajuste na negociação. É 
uma vitória porque os patrões 
começaram não querendo dar 
nada. E ainda retirar o que tinha 
na convenção. Depois com 
muita luta, chegamos a 4,3%. 
E garantimos a recomposição 

de quase 1% no salário e 
no tíquete, além de outras 

conquistas. Isso tudo já está 
valendo desde 1º de janeiro de 
2019”, destacou Evani.

Conquista para 
encarregados e 

supervisores
Na negociação o Sindilimpe 

também conquistou uma vitória 
muito importante para os 
encarregados e supervisores: 
“Conseguimos corrigir a 
perda salarial dessa parte da 
categoria e ainda garantimos 
também ganho real”, apontou a 
presidente.

SINDILIMPE CONQUISTA REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO PARA 
TRABALHADORES DO ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DA LIMPEZA PÚBLICA

Com muita luta, a categoria e diretoria do sindicato garantiram melhorias que já estão valendo desde 1º de janeiro de 2019

Mais uma vez, a luta do Sindilimpe e 
das trabalhadoras e dos trabalhadores 
garantiram reajustes salariais acima da 

categorias do Asseio e Conservação e da 
Limpeza Pública.

"Os patrões começaram a negociação 

jogando pesado. Primeiro eles não queriam 
nem garantir a manutenção das convenções 
coletivas. Após muita negociação, com 
o apoio da categoria, avançamos e 

Sindilimpe, Evani dos Santos Reis.

facebook/sindilimpees

Filiado à Contracs/Fetracs

Um sonoro “NÃO” à proposta 

recado do 1º de Maio – Dia 
Internacional da Trabalhadora 
e do Trabalhador de 2019, em 
todo o país.

 No Espírito Santo, a 
diretoria do Sindilimpe-ES 
marcou presença nos atos, 

realizados na Praça Costa 
Pereira, no Centro de Vitória.

que só quer retirar direitos 
da classe trabalhadora. Os 
sindicatos estão na luta para 

evitar que sejam retirados 
direitos dos trabalhadores. 
É hora de união contra a 
tentativa de acabar com a 
aposentadoria”, convocou a 
presidente do Sindilimpe-ES, 
Evani dos Santos Reis.

importância dos trabalhadores 
e trabalhadoras conhecerem 
os seus direitos trabalhistas 

trabalhista do Temer rasgou a 
CLT em 2017. Agora, querem 
acabar com a aposentadoria 
da população, com a 

Mesmo com os ataques do 
governo aos sindicatos vai ter 
luta!”, garantiu

“Este ano, as atividades 
do dia do trabalhador e 
da trabalhadora uniram as 
centrais sindicais. A Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), entidade à qual o 

à luta. Essa união é a prova 

contra todos esses ataques 
do governo”, apontou a 
diretora da Secretaria Geral 
do Sindilimpe-ES, Madalena 
Garcia da Silva.

1º DE MAIO: SINDILIMPE REFORÇA A LUTA CONTRA OS 
ATAQUES AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

A GREVE GERAL VEM AÍ!

A data foi marcada por atos e manifestações por todo o Brasil. Em Vitória, entidades sindicais, movimentos sociais e 
estudantis fortaleceram o movimento contra a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro

Confira alguns dos piores pontos da 
reforma da Previdência de Bolsonaro para 

os trabalhadores e trabalhadoras
IDADE MÍNIMA
Institui a obrigatoriedade 

da idade mínima para 
a aposentadoria de 65 
anos (homens) e 62 anos 
(mulheres)a, tanto do setor 
público como do setor privado. 
A proposta também contém 
um dispositivo que aumenta, 
a partir de 2024, a idade 
mínima a cada quatro anos, 
de acordo com a expectativa 
de vida da população medida 
pela IBGE.   

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

A PEC acaba com a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. Para o 
trabalhador se aposentar, 
precisa obrigatoriamente 
atingir a idade mínima. Nesse 
caso, o tempo de contribuição 
passará de 15 para 20 anos. 
Se o trabalhador quiser 

além da idade mínima, terá 
de contribuir durante pelo 
menos 40 anos.

MÉDIA SALARIAL
O cálculo para o valor 

contabilizar todos os salários e 
não mais os 80% mais altos, 
como é hoje. Com isso, o 

aposentadorias será bem 
menor, pois ninguém entra 
no mercado de trabalho com 
altos salários.

CAPITALIZAÇÃO
Bolsonaro também quer 

implementar no Brasil o 
regime de capitalização 

para os trabalhadores que 
entrarem no mercado de 
trabalho. A capitalização 

poupança, que é depositada 
em uma conta individual. Na 

valor da aposentadoria de 
um trabalhador depende do 
rendimento que ele tiver em 
sua conta individual. E acaba 
com a contribuição patronal 
para a aposentadoria.

MULHERES
As mulheres também estão 

entre as mais prejudicadas 

de Bolsonaro, que acaba com 
a aposentadoria por tempo 
de contribuição, obriga as 
mulheres a se aposentarem 
com, no mínimo, 62 anos de 
idade, e aumenta o tempo 
mínimo de contribuição de 15 
anos para 20 anos.

Apesar de mais tempo de 
trabalho e de contribuição, 
as trabalhadoras receberão 
apenas 60% do valor do 

aprovada. Para ter direito 
à aposentadoria integral, a 
trabalhadora terá de contribuir 
por pelo menos 40 anos.

E tem mais bomba para os trabalhadores!
Saiba mais no site www.sindilimpe-es.org.br e entre na luta você também!
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A categoria da limpeza pública também 
conquistou reajuste que garante ganho 
real. “Lutamos muito junto com os 
companheiros. A negociação chegou até 
o Ministério Público do Trabalho. Só com 
essa luta garantimos 4% de reajuste 
no salário, no tíquete-alimentação, 

insalubridade. E tudo isso também já está 
valendo desde 1º de janeiro de 2019”, 
destacou Evani.

A proposta aprovada também garante 
aos trabalhadores os direitos conquistados 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
para o ano de 2019. A assembleia de 

janeiro, na sede do Sindilimpe, em Vitória. 

Garanta os seus direitos e evite 
prejuízos! Faça sempre a sua 

homologação no Sindilimpe. 
É um direito seu! 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO CONQUISTA 4,3% DE REAJUSTE 

Atenção! Se você tem 
direito à insalubridade, 

mas não está recebendo, 
procure o Sindilimpe!

TABELA COM OS NOVOS VALORES DOS SALÁRIOS 
PARA 2019 DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: GRANDE VITÓRIA

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI
Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.441,64 R$ 1.499,31

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.441,64 R $1.499,31

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.398,96 R$ 1.454,92

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.777,07 R$ 1.848,15

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 2.182,82 R$ 2.270,13

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: DEMAIS PREFEITURAS/INTERIOR

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.152,74 R$ 1.198,85

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/ou 
mecanizada de resíduos sólidos e semisólidos 
de canais, sistemas de drenagem, galerias, 

de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.201,61 R$ 1.249,67

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.271,03 R$ 1.321,87

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

-

roçagem da orla de canais e rios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos locais de atividades das empre-
sas de limpeza urbana, inclusive parques e 
jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.147,86 R$ 1.193,77

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.179,18 R$ 1.226,35

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.333,68 R$ 1.387,03

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPEZA PÚBLICA CONQUISTA 4% DE REAJUSTE 

Presidenta do Sindilimpe-ES, Evani dos 
Santos Reis: “Lutamos muito na negociação 
com os patrões e garantimos ganho real para 
a categoria!”
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Em assembleia, a categoria 
analisou a proposta negociada 
entre patrões e trabalhadores e 

aprovou o reajuste de 4,3% no 
salário e no tíquete-alimentação. 
A assembleia ocorreu no dia 

20 de dezembro, na sede do 
Sindilimpe-ES, em Vitória. 

nós conquistamos 4,3% de 
reajuste na negociação. É 
uma vitória porque os patrões 
começaram não querendo dar 
nada. E ainda retirar o que tinha 
na convenção. Depois com 
muita luta, chegamos a 4,3%. 
E garantimos a recomposição 

de quase 1% no salário e 
no tíquete, além de outras 

conquistas. Isso tudo já está 
valendo desde 1º de janeiro de 
2019”, destacou Evani.

Conquista para 
encarregados e 

supervisores
Na negociação o Sindilimpe 

também conquistou uma vitória 
muito importante para os 
encarregados e supervisores: 
“Conseguimos corrigir a 
perda salarial dessa parte da 
categoria e ainda garantimos 
também ganho real”, apontou a 
presidente.

SINDILIMPE CONQUISTA REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO PARA 
TRABALHADORES DO ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DA LIMPEZA PÚBLICA

Com muita luta, a categoria e diretoria do sindicato garantiram melhorias que já estão valendo desde 1º de janeiro de 2019

Mais uma vez, a luta do Sindilimpe e 
das trabalhadoras e dos trabalhadores 
garantiram reajustes salariais acima da 

categorias do Asseio e Conservação e da 
Limpeza Pública.

"Os patrões começaram a negociação 

jogando pesado. Primeiro eles não queriam 
nem garantir a manutenção das convenções 
coletivas. Após muita negociação, com 
o apoio da categoria, avançamos e 

Sindilimpe, Evani dos Santos Reis.

facebook/sindilimpees

Filiado à Contracs/Fetracs

Um sonoro “NÃO” à proposta 

recado do 1º de Maio – Dia 
Internacional da Trabalhadora 
e do Trabalhador de 2019, em 
todo o país.

 No Espírito Santo, a 
diretoria do Sindilimpe-ES 
marcou presença nos atos, 

realizados na Praça Costa 
Pereira, no Centro de Vitória.

que só quer retirar direitos 
da classe trabalhadora. Os 
sindicatos estão na luta para 

evitar que sejam retirados 
direitos dos trabalhadores. 
É hora de união contra a 
tentativa de acabar com a 
aposentadoria”, convocou a 
presidente do Sindilimpe-ES, 
Evani dos Santos Reis.

importância dos trabalhadores 
e trabalhadoras conhecerem 
os seus direitos trabalhistas 

trabalhista do Temer rasgou a 
CLT em 2017. Agora, querem 
acabar com a aposentadoria 
da população, com a 

Mesmo com os ataques do 
governo aos sindicatos vai ter 
luta!”, garantiu

“Este ano, as atividades 
do dia do trabalhador e 
da trabalhadora uniram as 
centrais sindicais. A Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), entidade à qual o 

à luta. Essa união é a prova 

contra todos esses ataques 
do governo”, apontou a 
diretora da Secretaria Geral 
do Sindilimpe-ES, Madalena 
Garcia da Silva.

1º DE MAIO: SINDILIMPE REFORÇA A LUTA CONTRA OS 
ATAQUES AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS

A GREVE GERAL VEM AÍ!

A data foi marcada por atos e manifestações por todo o Brasil. Em Vitória, entidades sindicais, movimentos sociais e 
estudantis fortaleceram o movimento contra a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro

Confira alguns dos piores pontos da 
reforma da Previdência de Bolsonaro para 

os trabalhadores e trabalhadoras
IDADE MÍNIMA
Institui a obrigatoriedade 

da idade mínima para 
a aposentadoria de 65 
anos (homens) e 62 anos 
(mulheres)a, tanto do setor 
público como do setor privado. 
A proposta também contém 
um dispositivo que aumenta, 
a partir de 2024, a idade 
mínima a cada quatro anos, 
de acordo com a expectativa 
de vida da população medida 
pela IBGE.   

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

A PEC acaba com a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. Para o 
trabalhador se aposentar, 
precisa obrigatoriamente 
atingir a idade mínima. Nesse 
caso, o tempo de contribuição 
passará de 15 para 20 anos. 
Se o trabalhador quiser 

além da idade mínima, terá 
de contribuir durante pelo 
menos 40 anos.

MÉDIA SALARIAL
O cálculo para o valor 

contabilizar todos os salários e 
não mais os 80% mais altos, 
como é hoje. Com isso, o 

aposentadorias será bem 
menor, pois ninguém entra 
no mercado de trabalho com 
altos salários.

CAPITALIZAÇÃO
Bolsonaro também quer 

implementar no Brasil o 
regime de capitalização 

para os trabalhadores que 
entrarem no mercado de 
trabalho. A capitalização 

poupança, que é depositada 
em uma conta individual. Na 

valor da aposentadoria de 
um trabalhador depende do 
rendimento que ele tiver em 
sua conta individual. E acaba 
com a contribuição patronal 
para a aposentadoria.

MULHERES
As mulheres também estão 

entre as mais prejudicadas 

de Bolsonaro, que acaba com 
a aposentadoria por tempo 
de contribuição, obriga as 
mulheres a se aposentarem 
com, no mínimo, 62 anos de 
idade, e aumenta o tempo 
mínimo de contribuição de 15 
anos para 20 anos.

Apesar de mais tempo de 
trabalho e de contribuição, 
as trabalhadoras receberão 
apenas 60% do valor do 

aprovada. Para ter direito 
à aposentadoria integral, a 
trabalhadora terá de contribuir 
por pelo menos 40 anos.

E tem mais bomba para os trabalhadores!
Saiba mais no site www.sindilimpe-es.org.br e entre na luta você também!
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A categoria da limpeza pública também 
conquistou reajuste que garante ganho 
real. “Lutamos muito junto com os 
companheiros. A negociação chegou até 
o Ministério Público do Trabalho. Só com 
essa luta garantimos 4% de reajuste 
no salário, no tíquete-alimentação, 

insalubridade. E tudo isso também já está 
valendo desde 1º de janeiro de 2019”, 
destacou Evani.

A proposta aprovada também garante 
aos trabalhadores os direitos conquistados 
na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
para o ano de 2019. A assembleia de 

janeiro, na sede do Sindilimpe, em Vitória. 

Garanta os seus direitos e evite 
prejuízos! Faça sempre a sua 

homologação no Sindilimpe. 
É um direito seu! 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO CONQUISTA 4,3% DE REAJUSTE 

Atenção! Se você tem 
direito à insalubridade, 

mas não está recebendo, 
procure o Sindilimpe!

TABELA COM OS NOVOS VALORES DOS SALÁRIOS 
PARA 2019 DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: GRANDE VITÓRIA

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI
Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.441,64 R$ 1.499,31

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.441,64 R $1.499,31

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.398,96 R$ 1.454,92

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.777,07 R$ 1.848,15

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 2.182,82 R$ 2.270,13

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.350,37 R$ 1.404,38

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: DEMAIS PREFEITURAS/INTERIOR

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.152,74 R$ 1.198,85

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/ou 
mecanizada de resíduos sólidos e semisólidos 
de canais, sistemas de drenagem, galerias, 

de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE LINHARES/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor.

R$ 1.201,61 R$ 1.249,67

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.271,03 R$ 1.321,87

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

-

roçagem da orla de canais e rios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos locais de atividades das empre-
sas de limpeza urbana, inclusive parques e 
jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos.

R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 1.451,46 R$ 1.509,52

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

TABELA ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS SALÁRIO 
2018

SALÁRIO 
2019

GARI

Varre e rastela ruas, logradouros e praças. 
Junta os resíduos sólidos, ensacando-os para 
que sejam recolhidos pelo coletor. R$ 1.147,86 R$ 1.193,77

COLETOR

Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões 
depositando-os nos caminhões compactado-
res/caçambas ou retirando
dos morros e amontoando-os para serem 
recolhidos pelos caminhões, acompanha e 
auxilia na carga e descarga no
transbordo.

R$ 1.179,18 R$ 1.226,35

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos 

nivelamento e distribuindo os resíduos.
R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPADOR DE 
CÓRREGOS, CANAIS 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/
ou mecanizada de resíduos sólidos e semi 
sólidos de canais, sistemas de drenagem, 

roçagem da orla de canais erios.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTO SERRA

árvores e gramados, por meio de equipamen-
tos motorizados.

R$ 1.333,68 R$ 1.387,03

PORTEIRO

Executa o controle de acesso de pessoas e 
veículos nos lo- cais de atividades das em-
presas de limpeza urbana, inclusive parques 
e jardins.

R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

AUXILIAR 
CONTROLADOR 
LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudan-
do na preparação dos produtos, limpando 
e lavando os equipamentos, inclusive no 
transporte.

R$ 1.549,44 R$ 1.611,42

AGENTE 
CONTROLADOR 
LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplican-
do produtos químicos e biológicos responsá-
veis pelo controle de pragas e insetos. R$ 1.968,17 R$ 2.046,90

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE 
TURMA

Coordena as atividades das equipes de 
trabalho de varrição e coleta, determina as 

trabalhos.

R$ 2.023,80 R$ 2.104,75

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, 
prepara e envia os relatórios diários do 
controle para as contratantes, disciplina a 
entrada e saída dos caminhões nos pátios de 
transbordo.

R$ 1.347,57 R$ 1.401,47

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, 
escavações e remoção de covas. R$ 1.122,15 R$ 1.167,04

LIMPEZA PÚBLICA CONQUISTA 4% DE REAJUSTE 

Presidenta do Sindilimpe-ES, Evani dos 
Santos Reis: “Lutamos muito na negociação 
com os patrões e garantimos ganho real para 
a categoria!”
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