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BATALHA CONTRA A COVID-19

Sindilimpe conquista prioridade na vacinação da categoria em todo o ES
Mais uma vitória do sindicato na batalha contra a Covid-19. A luta mobilizada pelo Sindilimpe junto aos trabalhadores da categoria começou dia 19 de abril e teve seu desfecho no dia 12 de julho com a vacinação de 25 trabalhadores da
Localix, em Vila Velha. O ato solene, marcado pela aplicação da primeira dose da Astrazeneca no grupo, contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; da vice-governadora, Jacqueline Moraes; do prefeito do município,
Arnaldinho Borgo, e de diversas autoridades.
Proﬁssionais de todo o estado que aguardavam ser contemplados por critérios de idade ou comorbidade já
estão recebendo o imunizante, por realizarem um serviço oﬁcialmente reconhecido como essencial à sociedade.
“Agradeço a toda minha equipe, nossos apoiadores e aos trabalhadores da categoria. A luta coletiva é nossa
principal ferramenta para o avanço”, constatou a presidenta do Sindilimpe, Evani Reis.
Entre os trabalhadores vacinados durante o ato solene, Francis Lucas, 33, expressou o quanto aguardava por
esse dia: "Foi muito tempo de espera. Me sinto muito bem e aliviado". A preocupação que tirava o sono de Bruno Gonçalves, 30, já não é tão presente depois da primeira dose: "Foram meses de muito desconforto. Sair diariamente de
casa sem a certeza de voltarmos com saúde e, ainda por cima, vivendo o risco de contaminar nossos familiares.
Graças a Deus isso acabou". E para Jarbas Benedito Júnior, 31, sua imunização signiﬁca a proteção de quem está à
sua volta: "A maior preocupação, sem dúvida, era pela nossa família".

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO
Ajude a compor a cesta básica de colegas da
categoria que ficaram sem trabalho nesta pandemia.
Deixe sua contribuição no Sindilimpe ou entre em
contato que vamos até você.

DOE POR AQUI:
Banestes
Ag.: 076
CP.: 2790679-1
SIND TRA EMPRESAS ASSEIO

Presidenta e diretoras são homenageadas no

Limpeza Pública é homenageada no

Confira fotos de trabalhadores da categoria

Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Sul do Estado

vacinando contra a COVID-19

Pág 2

Pág 3

Pág 4

Não deixe sua aposentadoria
especial nas mãos da empresa!

No ﬁnal de 2019, a classe trabalhadora brasileira viu seu tempo de contribuição para a aposentadoria aumentar
com a reforma da previdência. Para proﬁssionais que exercem suas funções
expostos a agentes nocivos - como garis,
coletores e banheiristas - o direito à aposentadoria especial tem sido negligenciado por empresas que se recusam a registrar o grau de risco correto da atividade.
Isso acontece porque, ao declarar que o
posto ocupado oferece risco, o empregador pode ter um acréscimo do pagamento do INSS em até 6% por cada trabalhador.
Não surpreende que, mais uma vez,
algumas empresas tenham priorizado o
lucro acima da saúde. O documento que
comprova a atividade especial é chamado
de Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário
(PPP). A empresa é obrigada a preenchê-lo
mencionando atividades de risco executadas pelo trabalhador. É por meio deste
documento que o tempo trabalhado
exposto a riscos como calor, ruídos, poeira,
e demais agentes nocivos à saúde será
descontado para antecipar a aposentadoria.
O Sindilimpe está atento às investidas de empresas que afetam diretamente
a aposentadoria de nossos trabalhadores.
Já entramos com ações judiciais contra
contratantes em diversos municípios para
garantir que o PPP seja registrado corretamente, e nenhum dia de contribuição em
condições insalubres seja retirado.

Auxílio doença negado?
Busque orientação no sindicato!
Um jogo de empurra-empurra entre empresas e o INSS tem
adiado o pagamento do auxílio doença para trabalhadores incapacitados. Os primeiros 15 dias de afastamento, no caso de carteira assinada,
são pagos pelo empregador. Mas após esse prazo, a aprovação do
benefício previdenciário é que vai garantir amparo ao trabalhador, processo que pode ser longo e comprometer a saúde física e ﬁnanceira.
Por isso, se estiver enfrentando diﬁculdades na aprovação do seu auxílio doença procure a secretaria de saúde do sindicato. Disponibilizamos também assistência
jurídica gratuita para casos previdenciários.
Regina de Freitas é assistente social responsável
pelo atendimento em saúde no sindicato.

Mulheres na luta!
Em apoio e defesa ao Julho das Pretas, mês que homenageia
e destaca a luta da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o
Sindilimpe protagonizou atividades que marcaram o dia 25. A convite
do sindicato, a doutora em psicologia e pesquisadora em violência
e relações étnicos-raciais Luizane Guedes falou sobre a ﬁgura da
líder quilombola Tereza de Benguela. Símbolo de resistência negra no
quilombo do Quariterê, em Mato Grosso, Benguela cheﬁou cerca de 3
mil pessoas e guerreou junto com o grupo composto por indígenas e
negros escravizados
“Tereza de Benguela reverte a lógica de que uma mulher não
pode ser líder, ou que tenha que viver à sombra de um homem. Esse
lugar que Tereza ocupa hoje tem que servir de inspiração e para promover mudanças para todas as mulheres”, destacou a pesquisadora.
Na esteira das comemorações, dezenas de mulheres negras
reconhecidas como referência na luta por uma sociedade antirracista
foram homenageadas pelas Câmaras dos municípios de Vitória e Vila
Velha. Mulheres fortes do Sindilimpe estão entre as homenageadas: a
presidenta Evani Reis e as dirigentes Ana Clemente e Ednéa Santos.

Proﬁssionais de limpeza pública são
homenageados em Cachoeiro de Itapemirim
O reconhecimento àqueles que zelam pelos espaços públicos das cidades não passou despercebido em Cachoeiro de Itapemirim. Em sessão solene
no dia 21 de maio, trabalhadores da limpeza pública foram homenageados na
Câmara Municipal, representando toda a categoria que desempenha um trabalho por vezes invisível. Durante a cerimônia, os proﬁssionais receberam certiﬁcados de reconhecimento pela dedicação e empenho ao cuidar da higiene
de espaços públicos.

Conﬁra ganhadores do sorteio
de Aniversário do Sindilimpe

Bota a Boca no Trombone!
Exames de volta!
A empresa Codeg, em Guarapari, havia suspendido a realização dos
exames periódicos para a categoria da limpeza pública. Mas o descaso
com a saúde dos trabalhadores durou pouco, já que o Sindilimpe saiu vitorioso em uma ação judicial movida contra a empresa. Além de garantir a
volta dos exames desde 1º de julho, a Codeg foi multada em R$ 40 mil, valor
que vai direto para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Sandra Peixoto - ASG
na empresa Soluções

Elizabete Aparecida - ASG
na empresa Globo

Sueli do Santos - ASG
na empresa Globo

R$ 400 mil garantidos!
A empresa Ambiental dispensou cerca de 35 trabalhadores que atuavam no controle de pragas da Prefeitura de Vila Velha, e não pagou a rescisão devida aos proﬁssionais. Esperto no contragolpe, o sindicato entrou
com ação judicial imediatamente e já conseguiu o bloqueio de R$ 400 mil
das contas da Prefeitura. O valor está em posse da justiça e será direcionado para garantir o pagamento da rescisão dos trabalhadores".
De olho no Plano Odontológico
Várias empresas estão em silêncio com relação ao benefício do
plano odontológico, mas o sindicato está de olho para garantir a saúde
bucal de seus trabalhadores. Estamos notiﬁcando e fazendo ações judiciais
para empresas que ainda insistem em não oferecer o benefício. Trabalhadores de asseio e conservação têm direito garantido na CCT de acesso ao
plano odontológico 100% custeado pela empresa. Não recebeu o benefício?
Denuncie para o sindicato!
Cadê a homologação no sindicato?
Muitas empresas estão rescindindo o contrato de trabalho sem
que a homologação seja feita no sindicato. Esse é um direito da categoria assegurado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), e empresas que não respeitarem serão notiﬁcadas! A homologação no
sindicato é a forma mais segura de garantir que todos os direitos do
trabalhador sejam respeitados no ato da demissão, e que tudo que é
devido seja pago corretamente. Exija que sua homologação seja feita
pelo sindicato!
Coloque sua boca no Trombone!
Converse com a coluna pelo Whatsapp Jurídico: (27) 9 9978 2365

Nem folga, nem banco de horas!
Trabalhadores da SA querem hora extra em dinheiro!
Aline Pereira - ASG
na empresa Soluções

Silvânia Cândido - Banheirista
na empresa Speed Serv

Marlucia Marques - ASG
na empresa Líder Limpe

Empresa tenta intimidar trabalhadores, mas o Sindilimpe segue firme na luta
contra desmandos da SA, exigindo o fim do assédio moral e pagamento de horas extras.
Desde que a participação do sindicato na criação do banco de horas deixou
de ser obrigatória, empresas tiveram caminho livre para praticar todo tipo de assédio e desmandos nos acordos com trabalhadores. E infelizmente com a SA Ambiental, de Aracruz, não vem sendo diferente.
A empresa, usando de má fé e se aproveitando da fragilidade dos trabalhadores, vem obrigando os proﬁssionais de limpeza urbana no município a assinarem
bancos de horas e abrirem mão do direito garantido pela convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) de receber parte deste valor em dinheiro. Mas o Sindilimpe não dorme
e está ﬁrme na luta! Não vai deixar de amparar seus trabalhadores e nem se intimidar
por ações violentas e truculentas dos patrões.
Proibir o diretor e funcionário Leandro Silva de
entrar no pátio da SA, não deixa espaço para duvidar
das verdadeiras intenções desta empresa. Não conﬁe
nas mentiras do patrão. Ouça e conﬁe em quem te
representa e trabalha por você!
Não assine acordo de banco de horas sem
aprovação do sindicato. Você tem direito a horas
extras remuneradas.
Seguimos na luta por uma compensação
justa!

Sindilimpe On nas bases

Sindicato competente garante saúde e dignidade para a categoria!

Expediente

Entre em contato com o sindicato!
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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) 3767 3275 | 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.

Mais informações: Evani (Baiana) 9 9244 6478 | Ednea 99903 2298 | Madalena 9 9973 5103 | Maísa 9 9244 6480 | Júlio 9 9735 4287 |
Ana Clemente 9 9989 0487 | Silezia 9 9244 6629 | Ednelsa 9 9944 8861 | Rosimere (Nininha) 9 9244 6785 |
Rutilene 9 9903 2308 | Luziane 9 9903 2304 | Djalma 9 8856 3275 Manoel 9 9291 7056
*Esta publicação é de responsabilidade integral da diretoria do Sindilimpe-ES.
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