
  

O Sindilimpe deseja um Feliz Natal e um 
2023 com muitas conquistas!

Em 2022, estivemos juntos. Lutamos, conquistamos e vencemos em diversas 
batalhas. Agora, que venha 2023! Continuaremos juntos e ao lado das traba-

lhadoras e dos trabalhadores em limpeza pública e em asseio e conservação no 
Estado!

A diretoria do Sindilimpe-ES deseja muita saúde, paz e muitas conquistas 
para toda a categoria!

Trabalho! Confira 
as principais ações 
das secretarias do 

Sindilimpe em 2022!

Jurídico atuante: mais de 
1.200 novos processos em 
2022 para garantir direitos

dos trabalhadores

Festa da Categoria reúne 
milhares de pessoas, 
com muita diversão e 

confraternização
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Campanhas Salariais a todo o vapor!
As campanhas salariais da Limpeza Pública e do Asseio e Conserva-
ção já começaram. “É um momento muito importante, em que toda 
a categoria deve participar. É a hora de lutar por melhores salários e 
condições de trabalho”, convoca a presidenta do Sindilimpe, Evani Reis. 

Acompanhe as novidades pelas redes sociais do Sindilimpe e participe 
dessa luta!
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Comissão de negociação da limpeza pública



“É Lula de novo, com a força do povo!”

Seja sócio e 
fortaleça o 
Sindilimpe!

Mais de R$ 1 milhão 
em processos pagos a 
trabalhadores!

Mais saúde para a categoria!

O ano de 2022 foi de lutas e conquistas. E a maior vitória foi eleger novamente 
Lula para presidente. 

Foi uma vitória do povo contra as mentiras, as “fake news”, contra a violência 
do Bolsonarismo, contra o derramamento de dinheiro público nos últimos me-
ses, para tentar enganar a população e comprar votos. Mas o povo não é bobo. 
Sabe que Bolsonaro e o seu governo foi um desastre e escolheu Lula para reer-
guer o Brasil. Vamos juntos nessa caminhada! 

Outra grande vitória foi elegermos dois deputados estaduais e dois deputa-
dos federais do Partido dos Trabalhadores (PT). Entre eles, João Coser, deputado 
estadual e Jack Rocha, como a primeira mulher negra deputada federal pelo 
Espírito Santo.

Que venha 2023! E a categoria sabe que pode contar com o Sindilimpe-ES!

“A categoria deve estar 
junto ao sindicato, contribuir 
com o custeio da entidade e 
participar das atividades. Isso 
é fundamental para o Sindi-
limpe ficar cada vez mais for-
te e alcançar mais conquistas 
para a base”, orienta a secre-
tária de Sindicalização do Sin-
dilimpe-ES, Ednéa Santos.

Para associar-se ao sindi-
cato é muito fácil. Acesse o 
site www.sindilimpe-es.org.br 
e saiba como se filiar. 

Em 2022, o sindicato pagou R$ 1.164.290,25 a 
775 trabalhadoras/es, beneficiadas/os em 16 
processos judiciais.

“O trabalho do Sindilimpe-ES dá resultado 
também no bolso dos trabalhadores e das tra-
balhadoras. É o sindicato melhorando a vida da 
categoria e garantido os seus direitos”, destaca 
a secretária de Finanças e Patrimônio do Sindi-
limpe-ES, Maísa de Oliveira do Nascimento.

Mais de 200 traba-
lhadores receberam 
orientação sobre direi-
tos previdenciários e 
de saúde;

Mais de 40 pedidos 
de aposentadoria fo-
ram realizados para 
trabalhadores e seus 
familiares, sendo que 
28 foram concedidos;

Mais de 20 pedidos de perícia médica, recursos e prorrogação de be-
nefícios previdenciários;

Mais de 40 acompanhamentos de Cipas, na Grande Vitória e no interior 
do Estado.

“Precisa fazer cálculo para aposentadoria? Está com problemas na so-
licitação de auxílio-doença e outros benefícios? Procure a Secretaria de 
Saúde do Sindilimpe. Estamos à disposição”, reforça o secretário de Saú-
de do Sindilimpe-ES, Júlio Moura.

Evani dos Santos Reis - presidenta do Sindilimpe.

Editorial

A formação sindical é fundamental para lutarmos melhor. “Por isso, o 
Sindilimpe investe para que diretoras/es e funcionárias/os recebam 
formação sindical e entendam mais sobre os direitos da classe 
trabalhadora”, destaca a diretora de Formação Sindical do Sindilimpe-
ES, Rutilene Nicolau. 

Jackson Andrade (PT), Jack Rocha (blusa ama-
rela), Madalena Garcia e Evani Reis (Sindilimpe)

Trabalhadora recebe valores de 
processo judicial

Outubro Rosa: palestra sobre câncer de mama, na Serra

Secretária Ednéa 
sindicaliza trabalhador

Diretoras/es do Sindilimpe-ES participam 
de formação sindical na Escola 7



Comunicar para lutar!

Ações na Justiça para 
garantir direitos dos 
trabalhadores

Mais de 3 mil homologações 
em 2022

Mais de 70 assembleias 
realizadas em 2022!

Confira algu-
mas das ações da 
Secretaria de Im-
prensa e Relações 
Sindicais em 2022:

Produção de 3 
jornais, que foram 
distribuídos nos 
diversos municí-
pios do Estado em 
que a base se en-
contra;

Produção de mais de 250 postagens nas redes so-
ciais do sindicato;

Produção de 15 vídeos com as atividades e ações 
do sindicato.

“O Sindilimpe-ES se comunica com a categoria 
para informar sobre os direitos dos trabalhadores e 
para mobilizar para a luta. Acesse nosso site e redes 
sociais, fique por dentro e participe das atividades do 
sindicato”, convoca o secretário de Imprensa e Rela-
ções Sindicais, Aloísio Profírio.

Em 2022, a Secretaria de Assuntos Jurídicos 
continuou o trabalho forte que garante os direitos da 
categoria. Confira alguns dados:

Mais de 2.600 trabalhadores atendidos no setor;
Mais de 1.200 ações ajuizadas (coletivas e individuais) 

beneficiando mais de 3.600 trabalhadores;
Mais de 1.300 trabalhadores receberam valores 

de vitórias judiciais pagos por meio do sindicato ou 
diretamente pela Justiça.

“Quando a conversa com os patrões não resolve, 
temos que acionar a justiça para garantir os direitos 
dos trabalhadores. Por isso, é importante ter um 
sindicato forte, atuante e com compromisso com a 
categoria”, reforça a secretária de Assuntos Jurídicos do 
Sindilimpe-ES, Madalena Garcia da Silva.

A homologação é a conferência feita pelo sindica-
to para verificar se os valores pagos ao trabalhador 
na rescisão do contrato de trabalho estão corretos. 
A homologação é necessária quando o trabalhador 
pede demissão ou quando o empregador dispensa 
o trabalhador sem justa causa.

A Secretaria Geral do Sindilimpe é a responsável 
pela organização desse trabalho e por muito mais. 
Confira:

Envio de mais de 40 notificações de paralisação em 
casos de atraso de pagamento de salários, de tíquete 
e outros descumprimentos;

Milhares de emails recebidos e respondidos em 
2022 para tirar dúvidas e enviar orientações;

Mais de 80 ofícios enviados para diversas empresas 
e órgãos públicos.

“A categoria pode ter a certeza de que em 2023 
continuaremos presentes nas bases, prontos para 
atender as demandas”, garante a secretária Geral do 
Sindilimpe-ES, Silezia de Fátima Barcellos.

Na foto, encontro com palestra no Dia Internacional da Mulher com trabalha-
doras da Limpeza Pública de Cachoeiro de Itapemirim, distribuição de rosas 
e de cartão homenagem às trabalhadoras da categoria de Asseio e Conser-
vação. “Também foi realizada palestra com trabalhadoras para conscienti-
zação e prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa) e campanha contra 
a violência à mulher”, destaca a diretora de Políticas para Mulheres do Sindi-
limpe-ES, Lucinea Vicente.

Solidariedade! O Sindilimpe 
distribuiu mais de 200 cestas 
básicas a trabalhadores/as 
da categoria que passavam 
por necessidades.

Assembleia na sede do sindicato, em Vitória

Diretora Luciana Cunha, de São Mateus, realiza homologação



Mais de 3.400 pessoas par-
ticiparam da 25ª Festa 

da Categoria do Sindilimpe, que 
aconteceu no Sesc de Praia For-
mosa, em Aracruz, no dia 25 de 
setembro.

Organizada pela diretoria do 
Sindilimpe com o apoio do Insti-
tuto Idesbre, a festa presenteou os 
trabalhadores e trabalhadoras da 
categoria e seus familiares com 
um dia de descanso, diversão e 
comemoração. Além disso, no 
evento foram comemorados os 
33 anos do sindicato. 

Houve diversas atrações musi-
cais para fazer a alegria dos par-
ticipantes. No palco da festa subi-
ram as bandas PagoLife, Sonare, Novo Esquema e 
Pele Morena. 

E teve também muitas atrações  para a criança-
da, como as piscinas do Sesc, castelo de bolinhas, 
escorregador, algodão doce,  pipoca e muito mais. 

Associados ao Sindilimpe  
ganham prêmios!

Durante a festa, os sindicalizados concorreram 
a diversos prêmios, como uma moto, TV’s, liquidi-
ficadores e muito mais!

A trabalhadora sindicalizada da empresa 
Speed Serviços, Daniela Barros, foi a sortuda que 
ganhou a moto.

Ela recebeu o prêmio na sede do Sindilimpe-
-ES, em Vitória, no dia 8 de novembro. A chave da 
moto foi entregue pessoalmente pela presidenta 
do sindicato, Evani Reis, acompanhada de direto-
ras e diretores do Sindilimpe.

Festa da Categoria reúne milhares de pessoas 
em mais uma linda confraternização

Música, muita diversão, brinquedos e boa comida animaram os 
trabalhadores e seus familiares

sindilimpees

Em Aracruz

GRSA Indústria 
é bicampeã! 

Pela segunda vez 
consecutiva, o time da GRSA 
Indústria ganhou o torneio 
de futebol masculino do 
Sindilimpe-ES, em julho deste 
ano.   

Dessa vez, a conquista foi nos 
pênaltis sobre o time da Forte 
Cariacica, que ficou com o vice-
campeonato.

A entrega oficial do troféu aos 
campeões aconteceu na 25ª 
Festa da Categoria. Parabéns aos 
bicampeões! E parabéns a todos 
que participaram do torneio!

Sede do Sindilimpe - Rua Carlos Alves, 111, Gurigica, 
Vitória/ES - CEP 29046-047 - (27) 3434-4600.

Acesse o site www.sindilimpe-es.org.br e confira o 
endereço das subsedes do sindicato.

Siga o Sindilimpe-ES nas redes sociais:


