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Sindicato dos (as) Trabalhadores (as) em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Espírito Santo - Fundado em 17/07/89

31 anos do Sindilimpe-ES!

Sindilimpe-ES comemora aniversário com
orientações a trabalhadores em Live no Facebook

Da precarização do trabalho à saúde do trabalhador: como fica o setor de limpeza durante a pandemia do Corona Vírus? Para responder essa pergunta, o Sindilimpe fez
uma transmissão Ao Vivo (Live) nas redes sociais do sindicato para orientar trabalhadores e comemorar 31 anos de fundação, no último dia 15 de julho.
A live com o tema “Saúde e Trabalho em Tempos de Pandemia” tratou de questões relacionadas ao mundo do trabalho e à saúde do (a) trabalhador (a). Entre os assuntos, dicas de
prevenção à Covid 19; orientações para abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e aspectos jurídicos relacionados às recentes reformas do governo federal que
tornam ainda mais precárias as condições de trabalho durante a pandemia.
“Sabemos que temos um governo que não se preocupa com o trabalhador e que pretende jogar em nossas costas todo o prejuízo da pandemia. Por isso temos que estar
unidos, bem informados e preparados para lutar pelos nossos direito. Foi a primeira experiência do sindicado com Lives e foi muito positivo”, lembrou a presidente do Sindilimpe,
Evanir dos Santos Reis (Baiana).
A transmissão também contou com a participação da presidente da CUT Espírito Santo, Clemilde Cortes Pereira, os advogados do Sindilimpe, Odílio Gonçalves e Fernanda
Regiani. Trabalhadores interagiram com a transmissão e puderam fazer perguntas e comentários ao vivo.

Quem tem fome tem pressa!

Como doar?

Sindilimpe-ES arrecada alimentos para
trabalhadores prejudicados pela pandemia
Ajude o Sindilimpe-ES a ajudar
quem precisa! Diante do terrível impacto
causado pela pandemia do Coronavírus
na vida dos (as) trabalhadores (as), o
sindicato lançou a campanha “Quem tem
fome tem pressa!”.
A arrecadação será direcionada
ao sindicalizados que sofreram com as reduções salariais e suspensões contratuais,
decorrentes das medidas provisórias publicadas pelo governo federal ao longo da
pandemia.

Transferência ou depósito bancário:
Banco Banestes - conta número 27.906.791 - agência 0076.

Entrega física de donativos:
Vitória: na sede do Sindilimpe e Idesbre;
Linhares, São Mateus, Colatina e
Cachoeiro de Itapemirim: subsedes do sindicato
* Verificar endereço e informações de no expediente da página 02.
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Coletivo de Mulheres debate
assédio e saúde mental durante
quarentena.
Pág. 2

Trabalhadores demitidos no
interior são recontratados por
nova empresa.
Pág. 3
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Dirigentes viajam pelo estado
com orientações em base de
trabalhadores.
Pág. 4

Siga a nossa TV no Youtube!
TV Sindilimpe vai apresentar as principais ações do sindicato!
No mês em que comemora 31 anos de fundação, o sindicato relança a TV Sindilimpe, disponível no YouTube pelo link:
www.youtube.com/sindilimpees. O Canal foi criado há alguns anos, mas estava desativado e será, agora, revitalizado pela equipe de
comunicação do sindicato. A idéia da TV é criar mais um canal de comunicação do sindicato com os trabalhadores, mostrando as atividades dos dirigentes para a categoria.
Acesse e saiba mais!
www.youtube.com/sindilimpees

Sindicato na luta pelos (as) trabalhadores
(as) durante a pandemia da Covid 19
A chegada da pandemia do Corona Vírus deixou a população
capixaba em choque e exigiu de todos nós ainda mais consciência e
cuidados com a saúde. Os segmentos de Limpeza Urbana e Asseio e
Conservação estão na linha de frente do combate à propagação da Covid
19 e, como nossos trabalhadores não puderam parar, o sindicato também
segue suas atividades normalmente, para garantir os direitos da categoria.
A diretoria do Sindilimpe-ES solicitou no dia 22 de junho
vacina contra a gripe para a categoria à Secretaria de Estado da Saúde e
às prefeituras que possuem contrato de limpeza pública. Todos os anos
nossos (as) trabalhadores (as) recebem a vacina contra a gripe, mas,
este ano, até agora, apenas Vila Velha ofereceu a proteção.
Aproveito, inclusive, para agradecer nominalmente a secretária
de Serviços Urbanos do município, Marizete Marizete de Oliveira Silva, e a
subsecretária da pasta, Maria Cândida Ramos Donatelli, pelo cuidado com
a saúde da categoria e pela atuação direta para a obtenção da vacina.
Protocolamos oficialmente solicitação ao Governador Renato
Casagrande, ao secretário de Saúde e às secretarias municipais, para
que liberem a vacina para os (as) trabalhadores (as). Nós entendemos
que a demanda da saúde durante esta pandemia aumentou, mas é
preciso que esses trabalhadores sejam tratados com prioridade, já que
são eles que estão na linha de frente da luta contra o Corona Vírus.
Pedimos a todos (as) que usem a máscaranos postos de trabalho e
mantenham diariamente os cuidados de higienização, como lavar as mãos e
utilizar álcool em gel. E caso ocorra contaminação exijam que a empresa abra
oficialmente a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Este documento
é uma ferramenta essencial para que seus direitos sejam garantidos.
O sindicato está aberto das 8h às 17 horas à disposição de
cada um e cada uma de nossas trabalhadoras. Qualquer dúvida,
informação ou denúncia nos procure, pois
vamos acompanhar e lutar pelos direitos de
vocês, buscando melhorias nas condições de
saúde e de trabalho. Muito obrigada
pela confiança!
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Coletivo de mulheres
Coletivo debate saúde mental e
assédio contra a mulher durante quarentena
O Coletivo de Mulheres do Sindilimpe retomou as atividades para discutir a realidade
das trabalhadoras diante das dificuldades impostas pela quarentena. As dirigentes discutiram
formas de garantir assistência psicológica e acompanhamento de possíveis casos de assédio
contra trabalhadoras da categoria.
A coordenadora do coletivo, Ana Clemente de Paula, ressaltou que debater a questão
da mulher sempre foi uma prioridade da atual diretoria do sindicato.
“As mulheres da nossa categoria sofrem muito assédio, tanto moral, quanto sexual.
Além de racismo. Muitas trabalhadoras são mães solo e lidam com cobrança, exigência, preocupação com horário... então orientamos que qualquer caso de assédio moral ou sexual sofrido ou
presenciado seja denunciado ao sindicato sem medo, pois o principal objetivo do coletivo é
defender nossas trabalhadoras”, garantiu Ana.

Sindicato realiza prestação de contas
A diretoria do Sindilimpe-ES se reuniu no último dia 18 de junho, na sede do sindicato,
em Vitória, para prestação de contas. E o resultado foi satisfatório! Mesmo após as mudanças
realizadas pelo governo federal - que decretou o fim do imposto sindical, com o intuito de boicotar
a representação dos trabalhadores - o sindicato comprovou estar com suas contas em dia!

“Antes da nossa diretoria assumir o sindicato, ele estava devendo diversos fornecedores e, por isso, pagava muito juros. Estamos nos organizando e muito orgulhosos
com o resultado do nosso trabalho”,

Evani Reis (Baiana)
......................................................................................................

Expediente
Jornal Sindilimpe-ES
Evani dos Santos Reis (Baiana) – Presidente
Eduardo Amorim – Diretor de Sindicalização
e Comunicação
Karolina Lopes – Jornalista

Maísa de Oliveira Nascimento, secretária de finanças do Sindilimpe.

Entre em contato com o sindicato!
Diretores em atividade durante a quarentena:
- Evani (27 99244 6478)
- Madalena ( 27 99973 5103)
- Maísa ( 27 99244 6480)
- Edinea (27 99504 1323)

- Ruth (27 99703 7002 | 99903 2308)
- Djalma (27 99905 3220)
- Lucinea (27 99646 7040)
- Silézia (27 99804 9759)

Vitória: (27) 3434 4600 | Rua Carlos Alves, nº 111, Gurigica. CEP: 29046 – 047.
Linhares: (27) 99978-2364 – Sindicomerciários. | Rua Capitão José Maria, 1388. Ed. Monsarás, Sala 215, Centro.Atendimento toda quinta-feira, de 8h às 12 horas.
São Mateus: (27) 3767 3275 | Av. Jones Santos Neves, nº 1250, Ribeirão. CEP: 29936 – 090. Atendimento terças, de 12h às 17 horas, e quartas, de 8h às 17 horas.
Colatina: (27) 37215277 |Travessa Corina, nº 13, Centro. CEP: 29700 – 100. Atendimento toda segunda e sexta-feira, das 8h às 17 horas.
Cachoeiro de Itapemirim: (27) 99762 8335 | Rua Gerson Moura, 10, 2º andar, Vila Rica. CEP: 2930-260. De segunda à sexta-feira, de 8h às 17 horas.
* O Sindilimpe é responsável por todo conteúdo expresso neste material.
Não jogue este impresso em via pública
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Norte
Norte

Sindicato conquista auxílio creche para trabalhadoras de São Mateus

Três trabalhadoras da empresa Fortaleza Ambiental, em São Mateus, passaram a receber o auxílio creche após intervenção do sindicato. O Sindilimpe entrou
em ação e exigiu que a empresa cumprisse a convenção coletiva. O sindicato deixa um alerta a todas as trabalhadoras da categoria, caso tenham o benefício sonegado.
Entenda como funciona o auxílio creche:
- ASSEIO E CONSERVAÇÃO: a indenização correspondente a 20% do salário base da
área geral, do primeiro mês de retorno ao trabalho após licença maternidade até o filho completar
10 meses. Porém, o auxílio só é obrigatório se a empresa não fornecer creche no local de trabalho.
- LIMPEZA PÚBLICA: o benefício é de 30% do piso salarial e vale do primeiro mês de retorno
ao trabalho até a criança completar oito meses. Neste caso, o auxílio também pode ser pago
aos homens trabalhadores que ficarem viúvos no período. O benefício, no entanto, não vale para
quem recebe salário maior que o piso.

NOVIDADE! Plantão de atendimento Sindilimpe Linhares
Para oferecer mais suporte aos trabalhadores de Linhares, o Sindilimpe fechou parceria com o Sindicomerciários e vai realizar atendimento à categoria toda
quinta-feira, das 9h às 13 horas, com pré-agendamento por telefone. Entre os serviços oferecidos estão: recebimento de denúncias, atendimento jurídico e homologações.
Atendimento Sindilimpe Linhares: (27) 99978-2364 – Sindicomerciários. | Rua Capitão José Maria, 1388. Ed. Monsarás, Sala 215, Centro.

Noroeste
Trabalhadores demitidos após fim de contrato com hospitais foram readmitidos por nova empresa
Somente em Colatina, mais de 40 trabalhadores (as) que haviam sido demitidos após o término do contrato com os hospitais públicos do município
foram readmitidos pela empresa Liderança, que assumiu a nova licitação. A garantia dos postos de trabalho é resultado de um grande esforço do sindicato, como
explica a diretora jurídica Madalena Garcia da Silva.
“Entramos em contato com a empresa e garantimos o reaproveitamento dos antigos trabalhadores, como determina nossa convenção coletiva. Nossos representados que
atuavam em hospitais de Barra de São Francisco e São Mateus também foram readmitidos. Cerca de 200 profissionais que permanecem empregados”, comemorou.
Homologação
Antes de serem admitidos pela empresa Liderança,
os trabalhadores que atuavam nos hospitais estaduais das regiões
Norte e Noroeste homologaram as rescisões contratuais.
“Nós tiramos todas as dúvidas do trabalhador e
recebemos possíveis queixase denúncias. Conferimos se a rescisão
está correta e se todos os direitos foram respeitados”, explicou
Madalena.
Em São Mateus, por exemplo, ao fazer as homologações,
o sindicato identificou que a empresa Soluções e Serviços Terceirizados não pagou adicional de insalubridade para os trabalhadores. O valor foi corrigido e a empresa foi notificada a pagar.

Sul

Somente em São Mateus, mais de 100
rescisões foram homologadas.

Trabalhadores (as) da empresa Soluções e
Serviços Terceirizados, em Barra de São
Francisco, foram mantidos (as) na função
mesmo após mudança de contrato.

Após homologação, trabalhadores de
Colatina foram reaproveitados.

Trabalhadores (as) de Cachoeiro doam alimentos para colegas demitidos em pandemia

A campanha de doação de alimentos protagonizada pelo Sindilimpe
em todo o Estado ganhou mais um braço em Cachoeiro de Itapemirim. A diretora do
sindicato na região Sul, Lucinéa Vicente Caetano Coelho, resolveu contar, também,
com a própria categoria, que vem dando exemplo de solidariedade e consciência de classe.
“São mais de 480 trabalhadores demitidos e muitos não tinham tempo
de casa suficiente para receber o seguro desemprego. Já fizemos um acordo com as
empresas, que se comprometeram a recontratá-los após a pandemia, mas a
necessidade é urgente. Precisamos contar uns com os outros agora”, convocou Lucinéa.
Doações podem ser levadas ao sindicato, de 8h às 17 horas, ou recebidas
com agendamento em nosso telefone (27) 99762 8335.

Zilma de Oliveira é uma das trabalhadoras que aderiu
à campanha. Doação de alimentos segue a todo vapor.

Não jogue este impresso em via pública
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Bota a Boca no Trombone

De Mulher pra Mulher

APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Desde março deste ano, a empresa Soluções e Serviços Terceirizados
retém mensalidade sindical dos trabalhadores sem repassar o valor ao
sindicato. Pra onde foi esse dinheiro? O caso de apropriação indébita já foi
denunciado e o sindicato continua de olho nas empresas!
A VER NAVIOS
É como estavam os profissionais que atuavam nos portos de Tubarão
e Praia Mole, auxiliando na atracação de navios e na limpeza de carvão e
convés até julho de 2019. Isso porque a empresa Bratec Máquinas e Serviços
LTDA não pagou adicional de risco portuário para esses trabalhadores. O
sindicato já entrou em ação e está recorrendo na justiça, porém só pode
defender os trabalhadores que procuraram o Sindilimpe. Se é o seu caso, mas
ainda não procurou o sindicato, não perde tempo!

Sindicato faz acordo pela contratação de mulheres
O Sindilimpe comemora mais uma vitória na luta pela igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres! O sindicato fechou acordo com
empresas do município da Serra, que se comprometeram a priorizar a contratação de mulheres, as chamadas margaridas, para as funções de jardinagem e
paisagismo.
Assim, o sindicato orienta e incentiva mulheres que estão fora do
mercado de trabalho a buscar vagas como margaridas e agradece a parceria
das empresas que colaboram na luta pela igualdade.
Processo N. 0000579-64.2019.0007
Com informações de Madalena Garcia da Silva,
secretária jurídica do Sindilimpe.

NA MESMA ONDA
Em julho de 2019 a Bratec encerrou o contrato e quem assumiu os
portos foi a empresa Top Service. E advinha? Ela continuou não pagando o
adicional de risco portuário aos trabalhadores, que continuam exercendo a
função sem receber o benefício. O sindicato também está trabalhando para
reaver esse direito da categoria.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A empresa Brasanitas está sendo processada pelo sindicato por se
negar a pagar auxílio alimentação aos trabalhadores que atuam no Apart
Hospital, na Serra. A empresa alega que não fornecia auxílio alimentação
porque o hospital fornece almoço, no entanto, a convenção da categoria
expressa que o auxílio deve ser pago independente de qualquer coisa. A
audiência está marcada para dia 24 de agosto.
GRUPO DE RISCO FICA EM CASA!
A empresa Soluções, que atende hospitais públicos estaduais, exigiu
que os trabalhadores do grupo de risco do Corona Vírus (grávidas, lactantes,
pessoas idosas e com doenças respiratórias, por exemplo) continuassem
trabalhando normalmente. O sindicato conseguiu liminar que resguarda o
direito desses profissionais se manterem afastados e orienta os trabalhadores
a denunciarem qualquer caso de empresa que tente coagir empregados do
grupo de risco a trabalharem.

Conscientização
Trabalho de Base
A diretoria do Sindilimpe está se revezando para visitar bases da categoria
em todo o estado, com orientações de prevenção à Covid 19 e informações sobre
mudanças na lógica trabalhista, em função de Medidas Provisórias que o governo vem
implantando durante a pandemia. Nos encontros com os trabalhadores, diretores como
Ruth Rodrigues Nicolau, Edneia Santos de Jesus e Júlio Moura acolhem denúncias e
reclamações e também orientam quanto a direitos da classe, como acesso a plano de
saúde e a itens de higienização para prevenção ao Corona Vírus.

SEM PLANO EM PLENA PANDEMIA?
ACODEG - Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano
de Guarapari - cancelou o plano de saúde dos trabalhadores em plena pandemia! O sindicato entrou com ação na justiça e já garantiu o retorno do plano!
Coloque sua boca no Trombone!
Converse com a coluna pelo Whatsapp Jurídico: (27) 9 9978 2365

Siga Nossas Redes Sociais!
SITE: www.sindilimpe-es.org.br
FACEBOOKhttps://www.facebook.com/sindilimpees/
INSTAGRAMwww.instagram.com/sindilimpees
YOUTUBE (TV Sindilimpe)www.youtube.com/sindilimpees
Não jogue este impresso em via pública
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