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2023!
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os novos salários da 

categoria!

Sindilimpe segue na luta 
pela correção do PPP e 
para que as empresas 

lavem os uniformes!
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Categoria da limpeza urbana conquista 
reajuste real nos salários 

Além disso, os/as trabalhadores/as também conquistaram reajuste no 
Auxílio-alimentação e outras vitórias. Saiba mais!

No dia 2 de fevereiro, a 
categoria da limpeza 
urbana aprovou o re-

ajuste salarial de 7,06% nos 
salários dos/as trabalhado-
res/as do setor da limpeza 
urbana. A aprovação ocor-
reu em assembleia realizada 
pelo Sindilimpe-ES, na sede 
do sindicato, em Vitória.

O percentual de reajuste 
salarial está acima do Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), que fechou 
em 2022 a 5,93%. Ou seja, o 
reajuste alcançado pela ca-
tegoria está acima da infla-
ção, o que representa um 
ganho real nos salários.

“É uma vitória da categoria 
e da mobilização. Consegui-
mos um reajuste que garan-
te ganho real para os traba-
lhadores e as trabalhadoras. 
Além disso, conquistamos 
outras vitórias”, destacou a 
presidenta do Sindilimpe-ES, 
Evani Reis.

O reajuste salarial e de-
mais conquistas foram ne-

gociados, com muita luta, 
pela comissão de negocia-
ção do Sindilimpe-ES com o 
sindicato patronal, na Cam-
panha Salarial 2023. A comis-
são de negociação do Sin-
dilimpe-ES foi formada por 
trabalhadores/as da base e 
diretoras/es do sindicato.

Auxílio-alimentação
Outra vitória da catego-

ria é o reajuste no auxílio-a-
limentação, que passa a ter 
o valor de R$ 700,00 por mês. 
Esse valor deve ser fornecido 
no mesmo dia de pagamen-
to do respectivo salário, por 
meio de cartão alimentação.

Para os trabalhadores/as 
que atuam em jornadas su-
periores a 36 horas sema-
nais e a 6 horas diárias, as 
empresas devem pagar R$ 
4,50 por dia efetivamente 
trabalhado, para custeio do 
lanche. Esse valor deve ser 
creditado no mesmo cartão 
alimentação, também no 
mesmo dia de pagamento 
do respectivo salário.

LIMPEZA 

URBANA

Fotos: Creare/Ana Clara Buzzato

Tabela e convenção!
Confira na página 3 desta edição do Joga Limpo a tabe-

la com os valores dos salários reajustados, após a conquis-
ta na campanha salarial. E confira no site do Sindilimpe-ES 
(www.sindilimpe-es.org.br), dentro do link “Convenções”, a 
convenção coletiva de trabalho (CCT) 2023 completa!
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Avançar sempre!  
Encerramos mais uma campanha sa-

larial da limpeza urbana com impor-
tantes vitórias. Conquistamos ganho 

real no salário, o reajuste do tíquete ali-
mentação e outras vitórias importantes.

Entre elas, destaco duas: a manuten-
ção da homologação das rescisões de 
contrato de trabalho no Sindilimpe-ES. Ao 
acompanhar a rescisão, o sindicato pode 
ver se todos os direitos do trabalhador/a 
estão sendo pagos. Exija a presença do 

Sindilimpe nas homologações!
A outra vitória que destaco é a manu-

tenção da convenção (CCT) e a garantia 
da data base da categoria, em 1º de ja-
neiro. Todo ano, os patrões querem aca-
bar com a CCT, mas com luta, assegura-
mos esses direitos da categoria por mais 
um ano. Na próxima campanha salarial, 
espero você para lutarmos juntas/os!

Evani Reis - presidenta do Sindilimpe-ES.

8 de março e Dia Internacional da Mulher! É dia de luta!

O Sindilimpe-ES marcou presença nas atividades 
do 8 de março - Dia Internacional da Mulher, em Vi-
tória e em Cachoeiro de Itapemirim, pelo fim das vio-
lências contra as mulheres, do machismo, por direitos 
iguais e ampliação de políticas de proteção à mulher.

“Essa é uma data de luta e continuará sendo en-
quanto as mulheres receberem menos que os ho-

mens, realizando a mesma função. Enquanto as 
mulheres forem mortas, sofrerem violências físicas, 
psicológicas pelo fato de serem mulheres. Enquan-
to os direitos não forem iguais. É para mudar essa 
realidade que o Sindilimpe apoia e está presente 
nessa luta”, afirmou a diretora de Políticas para Mu-
lheres do Sindilimpe-ES, Lucinea Vicente.

Confira mais conquistas da campanha salarial 2023!

Refeitório estruturado é respeito ao 
trabalhador!

A CCT 2023 garante que as empresas de-
vem fornecer aos trabalhadores as condi-
ções de higiene e saúde, os equipamentos 
de proteção necessários, vestiários, trans-
porte e refeitórios estruturados. O refeitório 
estruturado deve oferecer condições de 
conforto e higiene para o trabalhador, ser 
localizado fora da área de trabalho, possuir 
lavatórios instalados nas proximidades ou 
no próprio local, além de dispor de meios 
para conservação e aquecimento das re-
feições. Não é permitida a utilização de 
barracas de forma regular para as refei-
ções. Se houver desrespeito, comunique ao 
Sindilimpe-ES! Fique atento! 

Insalubridade de 20% para operador de 
roçadeira e de motosserra

A partir do registro da convenção coletiva de trabalho 
(CCT) 2023 da limpeza urbana no Ministério do Trabalho, 
os trabalhadores que atuam como operador de roça-
deira e de motoserra devem receber o pagamento do 
adicional de insalubridade de 20%, aplicável sobre o piso 
mínimo da categoria, previsto na cláusula 3ª da CCT, de 
R$ 1.500,31. O sindicato segue na luta para os jardineiros.

Domingo é hora extra de 100%!
A partir do registro da convenção coletiva de trabalho 

(CCT) 2023 da limpeza urbana no Ministério do Trabalho, 
o trabalho aos domingos, mesmo quando realizados em 
escala, serão remunerados com o percentual de 100%, 
sem prejuízo da folga semanal legal obrigatória.

Mais conquistas para a categoria!
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TABELA SALARIAL 2023
MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA, DEMAIS MUNICÍPIOS DO INTERIOR, 

LINHARES/ES E ARACRUZ/ES

FUNÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS

MUNICÍPIOS 
DA GRANDE 

VITÓRIA

DEMAIS 
MUNICÍPIOS 
DO INTERIOR

MUNICÍPIO DE 
LINHARES

MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ

SALÁRIO 2023 SALÁRIO 2023 SALÁRIO 2023 SALÁRIO 2023

GARI Varre e rastela ruas, logradouros e praças. Junta os resíduos sólidos, 
ensacando-os para que sejam recolhidos pelo coletor. R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.606,52 R$1.534,66

COLETOR
Recolhe resíduos sólidos em sacos ou latões depositando-os nos 
caminhões compactadores/caçambas ou retirando dos morros e 
amontoando-os para serem recolhidos pelos caminhões, acompa-
nha e auxilia na carga e descarga no transbordo. 

R$1.927,47 R$1.541,19 R$1.699,34 R$1.576,55

ENCARREGADO OU 
SUPERVISOR DE TURMA

Coordena as atividades das equipes de trabalho de varrição e coleta, 
determina as tarefas e os locais onde serão executados os trabalhos. R$2.705,78 R$1.940,58 R$1.940,58 R$2.705,78

JARDINEIRO Cuida de parques e jardins, planta árvores e flores, adubando, mo-
lhando e podando-as. R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.500,31

OPERADOR DE 
ROÇADEIRA E DE 
MOTOSERRA

Executa tarefas de roçagem, corte e poda de árvores e gramados, por 
meio de equipamentos motorizados. R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.783,12

AUXILIAR DE EQUIPE DE 
SERVIÇOS DIVERSOS, 
LIMPEZA DE PRAIAS, 
CÓRREGOS, CANAIS, 
SISTEMAS DE 
DRENAGENS E AFINS

Executa limpeza com retirada manual e/ou mecanizada de resíduos 
sólidos e semissólidos de canais, sistemas de drenagem, galerias, 
bueiros, fossas (internas e externas), redes fluviais e etc., realiza capi-
na e roçagem da orla de canais, rios e praias.

R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.500,31

MANIPULADOR DE 
RESÍDUOS

Trabalha na separação de resíduos sólidos nos locais de depósito, 
efetua arrumação, nivelamento e distribuindo os resíduos. R$1.927,47 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.500,31

COLETOR 
(TRANSBORDO)

Abrir a tampa traseira do caminhão coletor para descarregar o resí-
duo domiciliar. Realiza acompanhamento até a disposição final do 
resíduo. Enlona e desenlona caminhões nas dependências do trans-
bordo; desengata e engata os caminhões; orienta os motoristas du-
rante as manobras; auxilia a passagem dos resíduos coletados nos 
caminhões compactadores para caminhões com capacidade maior. 
Realiza limpeza da área de trabalho, recolhendo manualmente o 
excesso de resíduos que venha cair do caminhão, com uso de pá, 
vassoura e carrinho de mão; auxilia na conservação e manutenção 
das instalações e equipamentos; aplica as instruções internas de ser-
viços, executa todas as demais funções correlatas ao cargo, as que 
surgirem no decorrer da jornada de trabalho e/ou que se fizerem ne-
cessárias para o bom andamento dos serviços.

R$1.927,47 R$1.541,19 R$1.699,34 R$1.576,55

BALANCEIRO

Executa pesagem dos caminhões de lixo, prepara e envia os relató-
rios diários do controle para as contratantes, disciplina a entrada e 
saída dos caminhões nos pátios de transbordo. Recepciona, confere 
produtos e materiais, resíduos sólidos e outros resíduos não especi-
ficados; confere a pesagem de entrada e saída dos caminhões; faz 
lançamentos da movimentação de entrada e saída; organiza a movi-
mentação e repassa para o setor competente; auxilia em atividades 
correlatas, quando solicitada; notifica à segurança e aos superiores, 
sobre presenças não autorizadas no ambiente da unidade de tra-
balho e outras anormalidades. Aplica as instruções internas de ser-
viços, executa todas as demais funções correlatas ao cargo, as que 
surgirem no decorrer da jornada de trabalho e/ou que se fizerem ne-
cessárias para o bom andamento dos serviços.

R$2.918,38 R$1.801,67 R$1.801,67 R$1.801,67

PORTEIRO Executa o controle de acesso de pessoas e veículos nos locais de ati-
vidades das empresas de limpeza urbana, inclusive parques e jardins. R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.500,31

AUXILIAR 
CONTROLADOR LARVAL

Auxilia o agente controlador larval, ajudando na preparação dos pro-
dutos, limpando e lavando os equipamentos, inclusive no transporte. R$1.870,39 R$2.071,57 R$2.071,57 R$2.071,57

AGENTE 
CONTROLADOR LARVAL

Executa atividade de controle larval, aplicando produtos químicos e 
biológicos responsáveis pelo controle de pragas e insetos. R$2.375,91 R$2.631,42 R$2.631,42 R$2.631,42

COVEIRO Desenvolve atividades de sepultamentos, escavações e remoção de 
covas. R$1.805,42 R$1.500,31 R$1.500,31 R$1.500,31 

Confira o novo valor do seu salário!



Sindilimpe na luta pela correção 
do PPP para os trabalhadores

Após a conquista na justiça para a categoria que atua na Localix, em 
Vila Velha, sindicato busca correção para os demais trabalhadores

O Sindilimpe conquistou na Jus-
tiça a correção do Perfil Profis-
siográfico Previdenciário (PPP) 

para garis e coletores que atuam na 
Localix, em Vila Velha. Portanto, a em-
presa tem que fazer essa correção 
para os trabalhadores, conforme a 
exposição aos agentes nocivos.

A correção do PPP é extremamen-
te importante, porque pode reduzir o 
tempo de serviço do trabalhador, dan-
do direito a aposentadoria especial.

Quem ainda não teve o PPP cor-
rigido, ou tem dúvidas sobre o as-
sunto, deve procurar a Secretaria de 
Saúde do Sindilimpe, na sede do sin-
dicato, em Vitória.

O sindicato também acionou a 
Justiça para cobrar essa correção 
para os trabalhadores de outras em-

presas, mas os processos ainda es-
tão tramitando e a categoria precisa 
aguardar as decisões da Justiça.

O PPP constitui-se em um docu-
mento histórico-laboral do traba-
lhador que reúne, entre outras in-
formações, dados administrativos, 

registros ambientais e resultados de 
monitoração biológica, durante todo 
o período em que este exerceu suas 
atividades na respectiva empresa.

SIGA 
NOSSAS 
REDES 
SOCIAIS!

sindilimpe-es.org.br
facebook.com/sindilimpees/  

instagram.com/sindilimpees
youtube.com/sindilimpees

O Dia da Trabalhadora e do Trabalhador - 1º de maio vem aí! Acompanhe as 
redes sociais do Sindilimpe-ES, fique por dentro da programação e participe!

Sindilimpe sempre na luta!

Foto: Creare/Ana Clara Buzzato

Atenção, companheirada!

Trabalhadores/as da limpeza urbana 
em assembleia. Correção do PPP pode 

impactar na aposentadoria

Lavar os uniformes é responsabilidade 
das empresas!

O Sindilimpe mantém a luta na Justiça para que a lavagem 
dos uniformes da categoria seja uma responsabilidade da em-
presa. Até o momento, o sindicato já conseguiu duas sentenças 
procedentes, mas as empresas recorreram das decisões.

“Essa é uma luta importante, que impacta diretamente na 
saúde e na qualidade de vida do trabalhador e dos fami-
liares. Afinal, quando ele leva o uniforme contaminado para 
lavar em casa, leva junto agentes nocivos, que podem aca-
bar contaminando a família e até outras pessoas. Na minha 
opinião, as empresas nem deveriam esperar o resultado das 
ações, mas já deveriam montar as lavanderias, para que elas 
possam ser responsáveis pela higienização do uniforme dos 
trabalhadores. Porque isso é garantir saúde e qualidade de 
vida para a categoria e seus familiares”, cobrou a presidenta 
do Sindilimpe-ES, Evani Reis.

CCT garante plano de saúde após 
acidente de trabalho

Com a CCT 2023, os trabalhadores têm di-
reito à manutenção do plano de saúde no 
curso do gozo de benefício previdenciário 
acidentário, com a cobrança da coparticipa-
ção no retorno, observados os limites legais. 

Gratificações iguais!
O Sindilimpe-ES conquistou a equipara-

ção da gratificação dos supervisores, encar-
regados e líderes do interior, com o mesmo 
valor pago na Grande Vitória. A partir de 1º 
de janeiro de 2023, o valor será de R$ 490,00 
para todos, não incorporando aos salários.


