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Vem aí a 25ª Festa da Categoria do Sindilimpe-ES!
Música, lazer, reencontros e confraternização vão marcar a volta desse evento tão especial 

para as trabalhadoras e trabalhadores da base do sindicato. Retire o seu ingresso e participe!

Tá chegando a hora de con-
fraternizar! A 25ª Festa da Ca-
tegoria do Sindilimpe-ES será 

no dia 25 de setembro de 2022, do-
mingo, das 8 às 17 horas, no Sesc de 
Praia Formosa, em Aracruz.

Será um momento de alegria, 
de confraternização e de reen-
contros. Afinal, será a primeira fes-
ta depois do surgimento da pan-
demia da Covid-19.

“A categoria tem pedido muito 
essa festa e a direção do sindica-
to vai atender esse pedido. E vamos 
aproveitar também para come-
morar o aniversário de 33 anos do 
Sindilimpe-ES. Será uma festa para 
as trabalhadoras, os trabalhadores 
da categoria e seus familiares. Reti-

re o seu ingresso e participe! 
Contamos com você para 
fazer uma festa linda, ani-
mada, com segurança e 
lazer para todas e todos”, 
convocou a presidenta 
do Sindilimpe-ES, Evani 
Reis, a Baiana.

Lazer para crianças 
e adultos!

Haverá diversos brinque-
dos para o lazer da criançada. 
As piscinas do Sesc também vão 
funcionar para que adultos e crian-
ças possam se refrescar e brincar.

Além disso haverá um delicioso 
almoço e refrigerante para todos. E 
ainda picolés e bolo gelado. Tam-
bém haverá a distribuição de água. 

A cerveja será vendida na festa 
diretamente pelo Sesc. Atenção! 
Não será permitida a entrada de 
qualquer tipo de bebida ou ali-
mento no Sesc.

Muita música
Para animar a categoria e come-

morar os 33 anos de vitórias do Sindi-
limpe-ES, haverá uma programação 
musical especial com samba, pago-
de, forró, música gospel e DJ!

Confira a programação 
da festa:

8h – Abertura oficial do evento;
8h30 – Banda Gospel Sonare com 
participação especial de Bia de Jesus;
10h30 – Apresentação do Grupo 
Novo Esquema;
11h30 – Liberado o almoço;
12h – DJ Lucas;
12h30 – Apresentação do Grupo 
PagoLife;
14h – Sorteios; Comemoração dos 
33 anos do Sindilimpe;
15h – Apresentação de Forró com 
a banda Pele Morena;
17h – Encerramento do evento.

As campanhas salariais 
vão começar com 

assembleias em 
setembro. Participe!

Saiba quem pode 
participar da Festa da 

Categoria e como retirar 
os ingressos!

Confira os locais de 
retirada de ingresso e das 
saídas dos ônibus para a 

Festa da Categoria!
Pág 2 Pág 3 Pág 4

Acesse as páginas 3 e 4, confira as informações sobre a retirada de ingressos, horários, locais de saída 
dos ônibus e outras informações importantes sobre a Festa!

Banda 
Pele 
Morena Grupo Novo Esquema



Atenção companheirada do Asseio e 
Conservação, vem aí a campanha salarial!

A assembleia de abertura será no dia 21 de setembro, quarta-feira, 
às 17h30, na sede do Sindilimpe-ES, em Vitória. Participe!

No dia 21 de setembro, as 
trabalhadoras e os traba-
lhadores terceirizados que 

atuam na área de asseio e con-
servação no Estado têm um com-
promisso importante. 

Nessa data será realizada a as-
sembleia de abertura da campa-
nha salarial da categoria. Será às 
17h30, em primeira chamada, e às 
18 horas em segunda chamada, na 
sede do Sindilimpe-ES. Confira o en-
dereço: Rua Carlos Alves, 111, Gurigi-
ca, Vitória/ES - CEP 29046-047, tele-
fone (27) 3434-4600.

“Essa assembleia é importan-
te porque nela serão definidas as 
reivindicações da categoria, o que 

Alô, companheiros/as da Limpeza Pública, dia 22 de 
setembro é dia de assembleia da campanha salarial

Setembro será movimentado! Além da Festa da Ca-
tegoria, haverá também a assembleia de abertura da 
campanha salarial do setor de Limpeza Pública.

A assembleia será no dia 22 de setembro, quinta-
-feira, às 17h30, em primeira chamada, e às 18 horas em 
segunda chamada, na sede do Sindilimpe-ES. Confira 
o endereço: Rua Carlos Alves, 111, Gurigica, Vitória/ES - 
CEP 29046-047, telefone (27) 3434-4600.

“Mais uma vez, convocamos a categoria da limpeza 
pública a participar da campanha salarial. E é funda-
mental que os trabalhadores marquem presença nes-
ta assembleia de abertura, porque vamos definir o que 
queremos negociar, quais são as prioridades, índice de 
reajuste salarial e muito mais”, convoca a presidenta 
do Sindilimpe-ES, Evani Reis, a Baiana.

É a luta coletiva e organizada dos traba-
lhadores e trabalhadoras, que representa-
dos pelo Sindilimpe-ES, somam forças para 

negociar com os representantes dos patrões, para 
que suas reivindicações sejam atendidas.

“Precisamos estar unidos para conquistar melho-
rias salariais, de condições de trabalho e saúde. E a 

luta não será fácil, porque a inflação está alta, tudo 
ficou mais caro e precisamos de reposição salarial. 
Por isso, participe das assembleias quando o sindi-
cato convocar e vamos à luta! Só assim conquista-
remos mais avanços”, aponta a secretária de Finan-
ças/Patrimônio do Sindilimpe-ES, Maísa de Oliveira 
do Nascimento. 

O que é campanha salarial?

Evani: 99244 6478 - Silézia: 99244 6629 - Maísa: 99244 6480 - Madalena: 99973 5103 -Júlio: 99735 4287 - Ednea: 99903 2298 - Aloísio: 99848 1911 - Luzia-
ne: 99903 2304 - Julimar (Guarapari): 99848 4782 - Vitor Bruno: 99853 2981 - Marcos: 99847 9187 - Ruth: 99903 2308 - Lucinea (Cachoeiro): 99646 7040 
- Leandro (Aracruz): 99854 1355 - Sérgio: 99848 1751 - Rosimere (Nininha): 99244 6785 - Luciana (São Mateus): 99853 3157 - Djalma: 99905 3220 - Ana 

Clemente: 99989 0487 - Bruno (Cachoeiro): 99850 1543 | 99853 4392 - Valmir: 99850 1193 - Elivelton: 99847 3096 - Manoel: 99972-6609

os trabalhadores querem que o 
sindicato negocie com os patrões. 
Por isso, se você tem alguma rei-
vindicação, participe da assem-
bleia e leve as suas sugestões”, 

convoca a secretária de Assuntos 
Jurídicos do Sindilimpe-ES, Mada-
lena Garcia.

Entre em contato com os nossos diretores (027)!

Participe das assembleias da campanha 
salarial do asseio e conservação

Participe das assembleias da campanha salarial da limpeza pública
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Campanhas salariais vão começar!



Confira como participar da Festa da Categoria, 
como retirar os ingressos e muito mais!  

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!
sindilimpe-es.org.br
facebook.com/sindilimpees/  

instagram.com/sindilimpees
youtube.com/sindilimpees

QUEM PODE PARTICIPAR DA FESTA?
Associados/as ao Sindilimpe-ES, com seus dependentes 

legais, que são a/o companheiro/a e os filhos. E até dois 
convidados por associado/a.

VALORES DO INGRESSO 
O/A trabalhador/a associado/a tem direito ao seu in-

gresso sem custo.
Filhos/as de até 05 anos de idade não pagam. A partir 

dessa idade até 14 anos de idade, o valor do abadá é de 
R$ 20,00 (meia entrada) + 1 quilo de alimento não perecí-
vel por filho/a. 

Filhos são legalmente dependentes até 21 anos ou en-
quanto estiver cursando faculdade e morando com os 
pais. Caso contrário, a partir de 21 anos de idade, o valor 
será de R$ 40,00 + 1 quilo de alimento não perecível.

O valor do abadá para o cônjuge/companheiro/a é de 
R$ 40,00 + 1 quilo de alimento não perecível, sendo neces-
sário comprovar o vínculo na retirada do ingresso. 

Os alimentos arrecadados serão doados para as fa-
mílias de trabalhadores/as da categoria que estão de-
sempregados/as.

CONVIDADOS/AS
Cada associado/a ao Sindilimpe-ES tem o direito de 

comprar até 02 ingressos para levar convidados/as à fes-
ta. Cada ingresso de convidado/a custa R$ 100,00 + 1 qui-
lo de alimento não perecível. Esse valor é o mesmo para 
criança, adolescente ou adulto convidado/a.

COMO FAÇO PARA RETIRAR MEU INGRESSO?
A retirada de ingressos ocorrerá do dia 15 de agosto até 

16 de setembro. Confira na página 4 desta edição os locais 
e horários para você retirar os ingressos!

O/A trabalhador/a deve comparecer pessoalmente a 
um dos pontos de retirada de ingressos e levar, obrigato-
riamente, todos os seguintes documentos: os três últimos 
contracheques; a carteirinha de associado/a ao Sindilim-
pe-ES; o comprovante de vínculo com os dependentes e 
o documento do seu convidado/a, se for comprar ingres-
sos para convidados. Cada associado/a deverá entregar 
também uma cópia do RG ou da CNH; do comprovante de 
endereço; cópia do registro na carteira de trabalho e da 
documentação dos dependentes.

Atenção! APENAS o/a trabalhador/a associado/a ao sin-
dicato poderá retirar os ingressos.

VOU ME ASSOCIAR NA RETIRADA 
DO INGRESSO, COMO FAÇO?

É necessário preencher a ficha de sindicalização e 
assinar o termo de responsabilidade de não se desfiliar 
do sindicato por 6 meses. Diante da filiação nesse mo-
mento, o seu ingresso terá o custo de R$ 20,00 e as regras 
para dependentes e  convidados serão as mesmas dos 
outros sindicalizados.

O QUE VOU RECEBER AO RETIRAR O MEU INGRESSO?
Você receberá o passaporte identificando seus da-

dos e seu abadá. Sem o abadá, você não conseguirá 
entrar no Sesc.

No seu ingresso haverá a numeração do ônibus no qual 
você irá para o Sesc e voltará do evento. Você também 
receberá o local e horário da saída do ônibus.

Não se esqueça do seu cupom do sorteio, preencha na 
hora e coloque na urna. Crianças menores de 05 anos, não 
precisam de ingresso e NÃO terão direito ao abadá, sendo 
que no ônibus, as crianças vão no colo do responsável.

Atenção! O embarque da criança no ônibus só será 
possível com o responsável legal.

PARA EMBARCAR NO ÔNIBUS
Você, seus dependentes e convidados, se for o caso, de-

vem ir até o ônibus com o ingresso, abadá e documentos. 
Todos devem estar com documentos oficiais de identifi-
cação. Confira na página 4 os locais e horários de saídas 
de cada ônibus!

Vocês serão atendidos pelo fiscal do ônibus, que vai 
conferir a documentação e autorizar o embarque. Vocês 
devem entrar, sentar e vão receber a pulseira que dará 
acesso ao almoço no Sesc.

Atenção! É proibido levar qualquer tipo de comidas e 
bebidas para dentro do Sesc. Nem água pode ser levada.

O sindicato entregará um lanche no ônibus, para ser 
consumido na viagem de ida ao Sesc.

Os ônibus estão proibidos de fazer paradas desneces-
sárias durante as viagens de ida e volta do Sesc. Caso haja 
qualquer problema na viagem, você deve se dirigir ao fis-
cal que estará no ônibus e não ao motorista.

Não se atrase! Fique atento ao horário de saída do seu 
ônibus para não perder a viagem!

KIT PARA CONSUMIR NO SESC
O/A trabalhador/a, seus dependentes (crianças ou adul-

tos) e convidados vão receber, cada um, 1 envelope com o 
Kit Vale. Ele dará direito a 1 picolé, 1 pedaço de bolo gelado, 
3 águas e 2 refrigerantes tamanho “juninho”, por pessoa, 
para consumir dentro do Sesc. 

A cerveja será VENDIDA separadamente e diretamente 
pelo Sesc.

E SE EU FOR DE CARRO PRÓPRIO?
Ao chegar no Sesc, procure a barraca de atendimento 

para retirar a sua pulseira e o Kit Vale, que dará direito a 1 pi-
colé, 1 pedaço de bolo gelado, 3 águas e 2 refrigerantes ta-
manho “juninho”, por pessoa, para consumir dentro do SESC.

VISTORIA NA ENTRADA DA FESTA
Para garantir a segurança e o bom andamento da fes-

ta, os seguranças vão vistoriar as bolsas na entrada do 
Sesc. Se você estiver com alimentos ou outros itens proibi-
dos, terá que deixar na barraca ou no ônibus.

AMBULÂNCIAS
Haverá ambulância no evento para ser acionada em 

caso de necessidade.
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Festa: retire ingressos de 15/08 a 16/09!



Confira os horários e os locais 
de saídas dos ônibus para a 

Festa  da Categoria
SAINDO DE GUARAPARI / SESC DE 
PRAIA FORMOSA / GUARAPARI
Local de saída: Em frente ao Sesc de 
Muquiçaba
Horário: 6 horas

SAINDO DE CARIACICA / SESC DE 
PRAIA FORMOSA /CARIACICA
Local de saída: em frente ao terminal 
de Jardim América
Horário: 7 horas

SAINDO DE SERRA / SESC DE 
PRAIA FORMOSA / SERRA
Local de saída: em frente ao terminal 
de Laranjeiras
Horário: 7 horas

SAINDO DE VITÓRIA / SESC DE 
PRAIA FORMOSA / VITÓRIA
Local de saída: em frente ao 
Tancredão 
Horário: 7 horas

SAINDO DE VILA VELHA / SESC DE 
PRAIA FORMOSA / VILA VELHA 
(SERÃO DOIS LOCAIS)
Local de saída: terminal de Vila Velha 
Horário: 7 horas
Local de saída: terminal de Itaparica 
Horário: 7 horas

SAINDO DO CENTRO DE ARACRUZ 
/ SESC DE PRAIA FORMOSA / 
CENTRO DE ARACRUZ 
Local de saída: praça em frente à 
igreja católica no Centro e 
da pracinha principal
Horário: 7h30

MAIS ÔNIBUS!
Haverá também ônibus saindo de ou-
tras regiões do Estado para a Festa da 
Categoria. Os locais e horários exatos 
de saída desses ônibus serão definidos 
conforme a demanda de ingressos. Es-
sas informações serão divulgadas em 

CONFIRA OS LOCAIS FIXOS DE 
RETIRADA DE INGRESSOS PARA A FESTA 
DA CATEGORIA, COM ATENDIMENTO 
DE 15 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO

1 - Vitória / sede do Sindilimpe - Rua Carlos Alves, 111, 
Gurigica, das 8 às 17h, de segunda a sexta;
2 - Vitória / sede do Idesbre - Rua Graciano Neves, 
518 - Centro, das 8 às 17h, de segunda a sexta;
3 - Cariacica / IDESC - Rua Antônio Leonardo da Sil-
va, nº 43, Bairro-035 - Alto Lage, ao lado do Hospital 
Meridional, segundo andar - das 9 às 16h, de segun-
da a sexta;
4 - Serra / Sintracical - Rua K L, 179, Manoel Plaza, ao 
lado do terminal de Carapina - das 8 às 17h, de se-
gunda a sexta;
5 - Vila Velha / Titanic - PMVV – Rua Sete de Setem-
bro, Centro, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta;
6 -  São Mateus / subsede do Sindilimpe, Rua Teimo-
so, nº 445, Sernamby, das 8 às 17 horas, de segunda 
a sexta;
7 - Cachoeiro de Itapemirim / subsede do Sindilim-
pe, Rua Gerson Moura, nº 10, 3º andar, Bairro Vila Rica, 
das 8 às 17 horas, de segunda a sexta;
8 - Aracruz / Sindicomerciários, Avenida Coronel 
Venâncio Flores, n° 1391, 2° andar, Centro, das 8 às 17 
horas, de segunda a sexta.

CONFIRA OS PONTOS ITINERANTES DE 
RETIRADA DE INGRESSOS

• 22 a 26/08 – Guarapari - Subsede do Sindico-
merciários, Rua Santana do Iapó, 31 - Muquiça-
ba, Guarapari;  
• 22 a 24/08 – Barra de São Francisco - Subsede 
do Sindicomerciários, Rua Elizeu Divino, 70
- 101 - Centro;
• 05/09 a 06/09 – Colatina – subsede do Sindi-
comerciários – Rua Geraldo Pereira, 194 - Centro

Para os municípios abaixo, o sindicato 
ainda está definindo os locais de retirada de 

ingressos. Acompanhe pelo site 
www.sindilimpe-es.org.br: 

• 29 e 30/08 – Anchieta;
• 25 e 26/08 – Mantenópolis;
• 31/08 e 01/09 – Marataízes; 
• 29/08 – Pancas;
• 30 e 31/08 – Baixo Guandu;
• 05 e 06/09 – Itapemirim;
• 08 e 09/09 – Alegre;
• 08 e 09/09 –Linhares;
• 12 e 13/09 – Santa Maria de Jetibá;
• 12 e 13/09 – Jaguaré.

breve. Fique atento ao site do Sindilim-
pe-ES (www.sindilimpe-es.org.br) e às 
redes sociais do sindicato!

ATENÇÃO! 
Todos os ônibus vão retornar da festa às 
17 horas. Fique atento! 

As bandas Pagolife e Sonnare (participação 
de Bia de Jesus) também vão estar na festa!
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Participe da Festa da Categoria!


