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Boas festas!

Mais um ano desaﬁador se encerra lançando novos horizontes para 2022. O Sindilimpe deseja que toda
categoria continue zelando pela saúde, acreditando na ciência e defendendo a democracia. Sempre!
Aproveitem com consciência e segurança as festas de ﬁm de ano, aﬁnal a Covid-19 ainda não acabou.
Vacinem-se com a dose de reforço e continuem fazendo uso de máscara e álcool 70% até que nenhum brasileiro
seja mais vítima da doença.
Seguimos na luta por uma negociação salarial justa no ano de 2022, certos de que coletivamente vamos
mais longe! Fique atento, pois a qualquer momento a categoria será convocada para avaliar a proposta de
negociação.
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Trabalhadores precisam
entender que são a chave
para a recuperação do país!
Encerramos o ano com a sensação
de estarmos à beira do naufrágio, lutando por sobrevivência. Ainda respiramos,
mas estamos cansados. Pandemia,
desemprego, mortes, inflação… Nosso
país está desgovernado!
O fim do ano nos convoca a fazer
balanços, refletir e vislumbrar o futuro. E
nessa hora fica quase impossível desviar
de um sentimento de tristeza. Foi um ano
com muitas perdas. Perda de vida, empregos, conquistas… Mas não da esperança.
O governo Bolsonaro demonstra a
cada dia seu desprezo pelo povo, principalmente os mais pobres e a classe trabalhadora. Com mais de 14 milhões de
desempregados no Brasil, nosso estado
também já soma alarmantes 270 mil
pessoas em idade ativa sem empregos
formais. Há colegas de categoria passando dificuldades sérias, contando
com ajuda até para se alimentarem…
Não é possível encerrar o ano desejando
boas festas sem fazer um apelo: ESTEJA
ATENTO A QUEM VAI RECEBER SEU VOTO
NAS ELEIÇÕES DE 2022.
Os trabalhadores são a chave
para a recuperação do país e devem ser
tratados com respeito. Igualdade, distribuição de renda e acesso à saúde, trabalho, moradia e educação devem ser prioridades. Que os crimes de Bolsonaro o
levem para longe da presidência da república, e um governo comprometido com
os trabalhadores possa assumir e colocar
esse país novamente na direção certa.

Se cuida!
Dose de reforço já!
O secretário de Saúde do sindicato, Julio Moura, protocolou no
último dia 5 de novembro um ofício na Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa) solicitando, em caráter de urgência, a aplicação da terceira
dose da vacina contra a Covid-19 para a categoria.
O sindicato entende que a preservação da categoria é fundamental para a garantia da saúde da população capixaba, tendo em
vista que a limpeza - pública ou privada - é fundamental para a
redução da proliferação do vírus, além da imensa exposição dessas
trabalhadores e trabalhadores, na linha de frente do combate ao
coronavírus desde o início da pandemia.
Essa será mais uma etapa em que o Sindilimpe estará acompanhando de perto
a prioridade
da categoria no
esquema vacinal,
zelando pela saúde
daqueles que
representamos!

Balanço das atividades jurídicas em 2021
Acompanhe alguns números que ilustram as atividades do
sindicato em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da categoria ao longo de 2021

Processos
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na sede
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em todo
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Depósitos de
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Um total de

Cerca de

Mais de

Aproximadamente

Mais de

860 7.000 11.000 550

R$ 1
milhão
e 600 mil

Psicóloga e direito de família gratuitos para
sócios do sindicato
Sócios e sócias do Sindilimpe têm direito a acompanhamento psicológico e atendimento de Direito de Família (divórcio,
guarda de dependentes, pensão alimentícia, etc…) gratuito no
Idesbre, instituto parceiro do sindicato.
Está em dia com sua filiação? Ligue para o idesbre e agende
um horário. O acompanhamento psicológico é realizado às sextas-feiras e o atendimento jurídico relacionado à Direito de Família
às segundas. Sempre das 9h às 16h.
Evani Reis (Baiana)
Presidenta do Sindilimpe-ES

Idesbre: Tel:. (27) 3223-7450 | 5656
Endereço: R. Graciano Neves, 518 - Centro, Vitória - ES.

A coluna desta vez está diferente e
Botou a Boca no Trombone para
reconhecer avanços da categoria:
Sindilimpe abre as portas para
o Carnaval da Piedade

A diretoria do Sindilimpe cedeu o prédio que o
sindicato possui na rua Gama Rosa, no Centro de Vitória,
para dar suporte aos preparativos do carnaval de 2022
da Unidos da Piedade, até o ﬁnal de março.
O enredo que vai dar o tom do desﬁle “Sua Majestade, o Café” vai semear história, orgulho e representatividade entre trabalhadoras e trabalhadores da categoria.

Desconto especial em faculdade
para sócio/a do Sindilimpe!
A chance de ingressar no ensino superior
nunca esteve tão perto! Sócias e sócias do Sindilimpe e seus dependentes têm direito a desconto em 13
opções de cursos no Centro Universitário UNIFACIG polo EAD Serra.
A mensalidade do primeiro ano de curso é de
R$ 139,90. As demais parcelas (de acordo com período de tempo de cada curso) custam apenas R$
149,90 mensais. Entre em contato com a UNIFACIG:
(27) 99274-6520.

Reconhecimento

Localix é exemplo no reconhecimento do PPP!
Por meio do registro correto do PPP (Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário), a empresa reconhece o grau
de risco a que trabalhadores/as da limpeza pública
estão expostos. É um direito que possibilita a antecipação
da aposentadoria. Que as demais empresas do segmento sigam o exemplo e valorizem seus trabalhadores!.
Talentos da categoria se destacam
no mundo da moda

Sindilimpe participa da cerimônia de
posse do procurador-chefe do MPT-ES

Aos 29 anos, o coletor cachoeirense Tiago Lima
chamou atenção da categoria por assumir uma nova
proﬁssão. Agora ele divide seu tempo entre a limpeza
pública e os ﬂashes da carreira de modelo. Lima marca
presença em diversas campanhas, estampa outdoors de
Cachoeiro e participa de programas com alcance nacional. O Sindilimpe está à disposição para ajudar no que for
possível na descoberta dos talentos da categoria!
Coloque sua boca no Trombone!

Converse com a coluna pelo Whatsapp Jurídico: (27) 9 9978 2365

A atuação do Sindilimpe em defesa dos direitos
trabalhistas foi reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES). No dia 3 de novembro, o
sindicato foi convidado para a cerimônia de posse do procurador-chefe do MPT/ES, Estanislau Bozi. “O Sindilimpe é
grato pelo atendimento à categoria e à sociedade, sendo o
MPT um órgão que mais uma vez demonstra seu reconhecimento à importância da saúde, da autonomia e da vitalidade das entidades sindicais”, declarou a presidenta Evani Reis.
Representando o sindicato, também estiveram presentes a
Secretária de Assuntos Jurídicos, Madalena Garcia; e parte
do corpo jurídico do sindicato, na presença de Odílio Gonçalves, Maria Solane Nascimento e Gerlis Prata.

CONFIRA GANHADORES DOS SORTEIOS DO SINDILIMPE

Elizabete Aparecida
ASG na Globo

Leandreson Marabotti
Coletor alpinista na Vital

Rayara Monteiro
ASG na Soluções

Simone Almeida
ASG na Soluções

Sindilimpe On nas bases

COLETIVAMENTE VAMOS MAIS LONGE!

Expediente

Entre em contato com o sindicato!
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Evani Reis - Presidenta
Aloísio Profírio - Diretor de Imprensa
e Relações Sindicais
Karolina Lopes - Editoração e jornalismo
Júllia Cássia - Estagiária de comunicação
Henrique Lachesis - Projeto gráﬁco

Vitória: (27) 3434 4600 | Rua Carlos Alves, nº 111, Gurigica. CEP: 29046 – 047.
Linhares: (27) 99978-2364 – Sindicomerciários. | R. Capitão José Maria, 1388.
Ed. Monsarás, Sala 215, Centro.Atendimento toda quinta-feira, de 8h às 12 h.
São Mateus: (27) 3118 5727 | Av. Jones Santos Neves, nº 1250, Ribeirão .
CEP: 29936 – 090.
Colatina: (27) 37215277 |Travessa Corina, nº 13, Centro. CEP: 29700 – 100.
Cachoeiro de Itapemirim: (27) 99972 8335 | R. Gerson Moura, nº 10 - 2º andar,
Vila Rica. CEP: 2930-260.
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JUNTOS POR UM 2022 MELHOR!

