
CAMPANHA SALARIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Sindicato dos (as) Trabalhadores (as) em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no 
Espírito Santo - Fundado em 15/06/1989

Aumento de salários e no ticket-alimentação e manutenção de 
direitos são destaques da convenção coletiva 2021 

 Depois de muita luta e diversas reuniões de negociação com os patrões, o Sindilimpe trouxe importantes 
vitórias para casa! A diretoria conquistou aumento de 5,45% nos salários, o que reflete nos reajustes do adicional de 
insalubridade e nas gratificações. O aumento do ticket-alimentação foi de 6,48%.Com isso, a categoria da Limpeza 
Pública manterá, em 2021, a continuidade dos direitos já conquistados, com reajustes maiores que a 
última convenção. 
 Durante a assembleia de avaliação da proposta patronal, Evani dos Santos Reis, presidenta  do sindicato, 
reforçou a importância de conferir todos os direitos que a convenção coletiva garante. “Passo essas informações 
para que a categoria tenha conhecimento, mas é preciso ler toda convenção coletiva que está na palma da mão 
através do site do sindicato”, explicou a presidenta.
 Confira os ajustes para cada área de atuação:
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Aumento de 5,45% nos salários;
Reajuste de 6,48% no ticket-alimentação;

Manutenção do adicional de insalubridade de 40% para Garis e Coletores;
Homologações permanecem sendo feitas obrigatoriamente  no sindicato;

Manutenção do plano de saúde e de todas as cláusulas da Convenção Coletiva.

Resultado da campanha salarial:

Confira o aumento de salário 

de cada área de atuação. 

Págs 2 e 3 

Sindilimpe conquista vagas de 

trabalho para mulheres na Serra. 

Pág 4

Não assine pedidos de demissão 

sem falar antes com o sindicato! 

Pág 4

Sindicato que trabalha com a base conquista direitos!
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Reajuste Salarial:

PRINCIPAIS FUNÇÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO: GRANDE VITÓRIA
FUNÇÃO COM REAJUSTE  EM 2021 SALÁRIO 2020 

Auxiliar controlador larval

R$ 1.451,71

R$ 1.503,95

R$  1.530,83

R$ 1.585,92

Gari

INSALUBRIDADE

Manipulador de resíduos

Jardineiro, Porteiro, Coveiro, 
Limpador de córregos, canais, sistemas de drenagem e afins, 

Operdador de roçadeira, Operador de motoserra

R$ 1.549,84

R$ 1.451,71

R$ 1.634,31

R$ 1.530,83

40%

Agente controlador larval

Encarregado ou Supervisor de turma

Balanceiro

R$ 1.910,43

R$ 2.175,68

R$ 2.346,63

R$ 2.014,55

R$ 2.294,25

R$ 2.474,52

R$ 1.549,84 R$  1.634,31Coletor 40%

PRINCIPAIS FUNÇÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO: LINHARES
FUNÇÃO COM REAJUSTE  EM 2021 SALÁRIO 2020 

Auxiliar controlador larval

R$ 1.291,78

R$ 1.665,72

R$  1.362,18

R$ 1.756,50

Gari

INSALUBRIDADE

Manipulador de resíduos, Jardineiro, Porteiro, Coveiro, 
Limpador de córregos, canais, sistemas de drenagem e afins, 

Operdador de roçadeira, Operador de motoserra
R$ 1.206,37 R$ 1272,12

40%

Agente controlador larval

Encarregado ou Supervisor de turma

Balanceiro

R$ 2.115,88

R$ 1.560,39

R$ 1.448,70

R$ 2.231,20

R$ 1.645,43

R$ 1.527,65

R$ 1.366,42 R$  1.440,89Coletor 40%

PRINCIPAIS FUNÇÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO: ARACRUZ
FUNÇÃO COM REAJUSTE  EM 2021 SALÁRIO 2020 

Auxiliar controlador larval

R$ 1.234,00

R$ 1.665,72

R$  1.301,25

R$ 1.756,50

Gari

INSALUBRIDADE

Manipulador de resíduos, Jardineiro, Porteiro, Coveiro, 
Limpador de córregos, canais, sistemas de drenagem e afins R$ 1.206,37 R$ 1.272,12

40%

Agente controlador larval

Encarregado ou Supervisor de turma

Balanceiro

R$ 2.115,88

R$ 2.175,68

R$ 1.448,70

R$ 2.231,20

R$ 2.294,25

R$ 1.527,65

R$ 1.267,68 R$  1.336,77Coletor 40%

Operdador de roçadeira, Operador de motoserra R$ 1.433,78 R$ 1.511,92

PRINCIPAIS FUNÇÕES - ÁREA DE ATUAÇÃO: DEMAIS PREFEITURAS / INTERIOR
FUNÇÃO COM REAJUSTE  EM 2021 SALÁRIO 2020 

Auxiliar controlador larval

R$ 1.206,37

R$ 1.665,72

R$  1.272,12

R$ 1.756,50

Gari

INSALUBRIDADE

Manipulador de resíduos, Jardineiro, Porteiro, Coveiro, 
Limpador de córregos, canais, sistemas de drenagem e afins, 

Operdador de roçadeira, Operador de motoserra
R$ 1.206,37 R$ 1.272,12

40%

Agente controlador larval

Encarregado ou Supervisor de turma

Balanceiro

R$ 2.115,88

R$ 1.560,39

R$ 1.448,70

R$ 2.231,20

R$ 1.645,43

R$ 1.527,65

R$ 1.239,25 R$  1.306,79Coletor 40%

VALOR DO AUMENTO DO TICKET-ALIMENTAÇÃO PARA A  CATEGORIA
TICKET EM 2021TICKET EM 2020

R$ 563,45 R$ 600,00

REAJUSTE
6,48%
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 Procure o sindicato! Vamos lutar pelo seu direito de afastamento remunerado!
 O Sindilimpe-ES já ganhou ação que obrigou a empresa Speed a afastar das atividades e 
manter pagamentos e benefícios de trabalhadores do grupo de risco e aguarda decisão judicial do 
mesmo gênero para outras empresas capixabas.
 Venha até o sindicato e se informe sobre seus direitos. Podemos ajudar! Lembrando que há 
critérios que definem o grupo de risco, como ter mais de 60 anos, doenças cardiovasculares e 
problemas respiratórios. 

Em manifestação, categorias representadas pelo Sindilimpe reivindicam prioridade no Plano Estadual de Vacinação.

GRATIFICAÇÕES
FUNÇÃO VALOR

Operadores de Roçadeira e Motosserra

R$ 418,26

R$ 67,47

Supervisores, líderes de turma e encarregados na Grande Vitória

Jardineiros R$ 67,47

R$ 310,32Supervisores, líderes de turma e encarregados no interior

 Você é do grupo de risco do Coronavírus, não se vacinou, 
e está trabalhando normalmente?

Está perto de se aposentar? Procure o sindicato!
Se você é sócio do Sindilimpe e tem 60 anos ou mais, procure o sindicato para fazer a simulação de 
aposentadoria gratuitamente! Para isso é preciso levar carteiras de trabalho (antigas e atual) e 
demais documentos pessoais. 
O secretário de saúde do sindicato, Júlio Moura, ressaltou que para realizar a simulação, também é 
importante que o trabalhador tenha um celular com linha porque, ao fazer a consulta no INSS, o órgão 
manda um código para o aparelho cadastrado. “E, caso o trabalhador já tenha feito essa simulação 
no INSS, precisa trazer a senha que foi gerada para dar continuidade à consulta.”, alertou.
Caso haja negativa por parte do INSS, o jurídico entra em ação para defender seus direitos!

A gratificação é um direito seu!
Prevista em acordo coletivo, a Gratificação de Função deve ser paga pela empresa para compensar 
a responsabilidade exigida em alguns cargos. Na cláusula 3ª, parágrafos 2 e 3, a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) de Limpeza Pública garante:
Gratificação mensal de supervisores, líderes de turma e encarregados:
- Grande Vitória: R$ 418,26 | Interior: R$ 310,32
Gratificação mensal de jardineiros e operadores de roçadeira e motosserra: R$ 67,47
Se você não está recebendo sua gratificação, procure o sindicato. Não aceite a retirada de seus direitos!

 Seja sócio (a) do sindicato! 
 Juntos somos mais fortes!
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www.sindilimpe-es.org.br

www.facebook.com/sindilimpees/

www.instagram.com/sindilimpees

www.youtube.com/sindilimpees

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Em processo histórico, sindicato promove contratação de mulheres na Serra
 Sempre na luta por igualdade entre homens e mulheres, a diretoria do Sindilimpe comemora 
mais uma vitória histórica e inédita para a categoria. Com o suporte eficiente do jurídico, 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.
 Antes do processo aberto pelo sindicato (N. 0000579-64.2019.0007), as empresas do município 
não contratavam mulheres. “Não lutamos pela diminuição dos espaços para os homens, mas sim 
pelo aumento dos espaços para as mulheres.”, ressaltou Evani.

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!Não peça demissão! 
Venha para o sindicato!

 O Sindilimpe tem recebido diversas 
denúncias de empresas que estão coagindo 
trabalhadores a assinar pedidos de demissão. 
Não faça isso! Não assine nenhum documento 
sem acompanhamento do sindicato!
 Proteja seus direitos! Conte com nosso 
suporte jurídico.

NÃO FIQUE SÓ
FIQUE SÓCIO DO SINDICATO!

Margaridas da categoria, de Norte a Sul do estado.
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