
Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação (Limpeza Urbana e Ambiental) de Campinas e Região

Graças à união dos trabalha-
dores e à atuação firme do 

sindicato, podemos considerar 
que houve importantes con-
quistas neste ano para a cate-
goria da Limpeza Urbana em 
Campinas e Região.
Reivindicada há vários anos a 
equiparação salarial e benefícios 
com os municípios da grande 
São Paulo, sempre esbarramos 
com os problemas de novos 
contratos, licitações, etc. 

CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

Limpeza Urbana

Fone/Fax: (19) 3231-3364 
siemaco@siemacocampinas.com.br

Sede: Rua José de Alencar n° 314 
Centro - Campinas/SP - CEP 13013-040

www.siemacocampinas.com.br

f i l iado à

Confira mais na página 4!

Torneio de Futebol

O sindicato 
realizou o 
torneio de 

futebol dos 
trabalhadores da 

Limpeza Urbana de 
Campinas e região. 

Confira mais na página 3!

1º Simpósio da CIPA

No dia 02 de 
Março foi 

realizado o 
1º Simpósio 

voltado aos 
trabalhadores 

da categoria.

16 de Maio: 
Esse é o nosso dia!

Confira mais na página 2!

Uma data especial. 
Quando 

comemoramos 
o dia do 

Trabalhador da 
Limpeza Urbana.

Até que, no início do ano, consegui-
mos igualar os pisos salariais e o 
vale-alimentação com a cidade de 
São Paulo. Agora, demos mais um 
passo para consolidar essa equi-
paração, que vai ocorrer no máxi-
mo até dezembro, mesmo se não 
acontecer a esperada licitação pela 
prefeitura, ou novos contratos.
Para que isso acontecesse, foi ne-
cessário mudarmos a data-base 
da categoria para 1º setembro, a 
partir do ano que vem.

Em resumo, o que aconteceu e ainda acontecerá neste ano de 2012, é o seguinte:

Confira na página seguinte o quadro de remuneração para 2012 / 2013

VALE ALIMENTAÇÃO

Esse importante benefício, conquistado no 
passado depois de muita luta do sindicato 
e com a mobilização dos trabalhadores da 
Limpeza Urbana, também obteve um impor-
tante avanço. Teve 12% em janeiro e terá 
mais outros 12% de aumento em dezembro, 
ainda neste ano.

CONVÊNIO MÉDICO

Esse é outro benefício conseguido com muito 
esforço e negociações. O sindicato também 
assegurou que a partir de dezembro nenhum 
trabalhador gastará mais que 1% (um por 
cento) do salário.

INSALUBRIDADE

Estabelecida em Convenção Coletiva de 
Trabalho pelo sindicato e mantida há vários 
anos, o trabalhador que exerce funções in-
salubres tem o adicional de insalubridade 
reajustado sempre que se altera o salário mí-
nimo. Fique atento!

EM JANEIRO

12,4% de aumento para Coletor, Buerista e 
Op. de Máquina de Aterro;
17,67% de aumento para Varredor, Ajudante 
de Serv. Gerais e Servente.

EM DEZEMBRO

11% de reajuste nos Pisos Salariais, já acerta-
do para ocorrer ainda neste ano de 2012. E, se 
antes de dezembro vierem novos contratos de 
licitações, esse reajuste deverá ser antecipado, 
bem como nos benefícios.

EM SETEMBRO / 2013

Nova data-base da Categoria.

Distribuição interna. Não descarte esse impresso em vias públicas.

Maio/2012
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Quadro de Remuneração 2012/2013 O DIA DA CATEGORIA

16 de Maio é uma data especial. É 
quando comemoramos o dia do Tra-
balhador da Limpeza Urbana.
Sabemos o quanto é difícil o nosso 
dia-a-dia, mas temos motivos para 
nos orgulharmos, pois, prestamos um 
dos serviços mais importantes e bem 
feitos para a sociedade, que é manter 
a cidade Limpa.
Parabéns a todos os companheiros e 
companheiras pela data!

Início em
Janeiro /12

A partir de
Dezembro / 12

COLETOR / BUERISTA

Salário mensal       R$ 860,70      R$ 955,38
Vale Alimentação mensal     R$ 428,00      R$ 480,14
Insalubridade mensal      R$ 248,80      R$ 248,80
Total     R$ 1.537,50   R$ 1.684,32

Início em
Janeiro /12

A partir de
Dezembro / 12

VARREDOR / AJUDANTE DE SERV. GERAIS

Salário mensal       R$ 723,64      R$ 803,24
Vale Alimentação mensal     R$ 428,00      R$ 480,14
Insalubridade mensal      R$ 124,40      R$ 124,40
Total     R$ 1.276,04   R$ 1.407,78

Início em
Janeiro /12

A partir de
Dezembro / 12

SERVENTE DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO E TRANSBORDO 
MUNICIPAL / SERVENTE DE USINA DE TRATAMENTO INERTE

Salário mensal       R$ 723,64      R$ 803,24
Vale Alimentação mensal     R$ 428,00      R$ 480,14
Insalubridade mensal      R$ 248,80      R$ 248,80
Total     R$ 1.400,44   R$ 1.532,18

Início em
Janeiro /12

A partir de
Dezembro / 12

OPERADOR DE MÁQUINA DE ATERRO

Salário mensal    R$ 1.238,89   R$ 1.375,17
Vale Alimentação mensal     R$ 428,00      R$ 480,14
Insalubridade mensal      R$ 248,80      R$ 248,80
Total     R$ 1.915,69   R$ 2.104,11

Trabalhador da 
Limpeza Urbana: 

Participe das lutas por melhores salá-
rios e condições de trabalho.
Usufrua, junto com sua família, de to-
dos os benefícios. 
Sindicalize-se. Filie-se ao seu Sindica-
to. Seja Sócio!!!



1º SIMPÓSIO DA CIPA

No dia 02 de Março, na sede do Siemaco Campinas, foi realizado o 1º 
Simpósio voltado aos trabalhadores da categoria, membros da CIPA.

O tema do simpósio foi “O PAPEL DA CIPA NA RELAÇÃO DAS 
DOENÇAS E ACIDENTES DO TRABALHO”, com palestras so-

bre Saúde e Segurança do Trabalho, CIPA e Legislação. Contou com 
a participação de representantes dos trabalhadores das categorias 
de Áreas Verdes, Limpeza Ambiental e Limpeza Urbana.
Parabéns aos companheiros da Limpeza Urbana, Rosineide Maria 
da Conceição – Tecam (Campinas), Paulo Sergio Ap. do Carmo – 
Sustentare (Hortolândia) e Jurandir Antonio da Silva – EPPO (Ja-
guariúna), que participaram do Simpósio e contribuíram para que o 
evento fosse um sucesso.

VOCÊ, companheiro ou companheira da Limpeza Urbana, mem-
bro da CIPA que não participou, aguarde, pois teremos outros en-
contros, ainda este ano, em data a ser definida. 
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PAPO SÉRIO!

Empresa EPPO em Jaguariúna

Durante fiscalização rotineira nas empresas, os fiscais do 
sindicato constataram problemas graves cometidos pela 

empresa Eppo com os trabalhadores que prestam serviços 
de limpeza urbana no município de Jaguariúna. 
Falta do Convênio Médico, irregularidades no transporte e 
desvio de função foram alguns dos problemas encontrados.
Na reunião realizada em nossa sede, o Sindicato, juntamente 
com a comissão de trabalhadores, cobrou da empresa e os 
problemas foram resolvidos, mas, caso algum trabalhador 
volte a ter problemas com a Eppo, pedimos que procure o 
sindicato e denuncie!

SINDICATO EM AÇÃO!

Não se esqueça de que é muito importante sua participação nos 
eventos realizados pelo sindicato.

CIPA. O que é? Pra 
que serve? É importante?
 A CIPA – Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes é uma 
comissão formada por 
trabalhadores que são 
indicados pelo patrão e 
outros são eleitos pelos 
trabalhadores. Tem um 
papel muito importante 
que é a prevenção aos acidentes 
e doenças decorrentes do traba-
lho. Através da CIPA, podemos 
também fiscalizar eventuais irre-

gularidades cometidas 
pela empresa contra a 
saúde do trabalhador.
Caso a empresa onde 
você trabalha não res-
peite as normas da 
CIPA, ligue para o sin-
dicato. Sua identidade 
será mantida em sigilo.

CIPA é um direito do trabalhador 
e um dever da empresa consti-
tuí-la!

CIPA. O que é? Pra que serve? É importante?
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No dia 15 de Abril, o sindicato 
realizou o torneio de futebol dos 

trabalhadores da Limpeza Urbana 
de Campinas e região. Foi um dia 
especial para a categoria. Todos tra-
balhadores que compareceram pu-
deram participar com seus colegas 
de trabalho em um momento de la-
zer e muita diversão.
O torneio contou com a participa-
ção dos trabalhadores das empresas 
Consórcio Tecam (Campinas), Sus-
tentare (Hortolândia) e o time do sin-
dicato Siemaco Campinas. 
Todos levaram muito a sério este tor-
neio e a disputa pelo troféu foi intensa. 
Foram 3 jogos na 1º fase (mata-mata), 
1 jogo na semifinal e, por último, o 
jogo valendo a decisão do torneio. 
O último jogo foi emocionante e a 
disputa pelo 1º lugar no torneio ficou 
entre os times da Tecam (Chico) e da 
Sustentare. Após o empate de 2 a 2 
no tempo normal, a decisão foi para 
os pênaltis e quem levou a melhor foi 
o time da Sustentare. 
O Sindicato agradece a todos que par-
ticiparam, em especial às empresas 
Consórcio Tecam e Sustentare, que 
apoiaram a realização desse evento 
tão importante para a categoria.
O próximo Torneio de Futebol da Lim-
peza Urbana ainda não tem data mar-
cada, mas em breve será divulgada 
pelo sindicato. Participarão também 
os trabalhadores da Agreg (Sumaré) 
e da Eppo (Jaguariúna). 

Torneio de Futebol da Limpeza Urbana de Campinas e Região

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO SINDICATO
• Orientações Trabalhistas e 
Assistência Jurídica

Orientar e garantir o direito do Sócio. 
Este é o papel do sindicato! 
É assim que o Siemaco Campinas trabalha, com uma 
equipe de profissionais especializados. 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.
 

• Assistência Odontológica

O sócio do Siemaco Campinas conta com uma 
excelente Clínica de Dentistas que atende o 
trabalhador e também seus dependentes. Para ser 
atendido, procure o Sindicato. 

Tecam Noite

Tecam Cata Treco

• Colônia de Férias

Para quem busca diversão e lazer, o sindicato dispõe 
da Colônia de Férias para os associados, localizada 
na cidade de Bertioga (SP). A Colônia de Férias “Pé 
na Areia” é um lugar perfeito para descansar e se 
divertir com a família. 
Muitos associados já estiveram lá e puderam conferir 
que o lugar realmente é um paraíso. O sócio tem 
direito a café da manhã, almoço e jantar, mediante o 
pagamento de uma pequena taxa. 
Procure o Sindicato para maiores informações e 
associe-se para ter o direito a este e outros benefícios.

Tecam DiaParabéns ao campeão do torneio: Sustentare

Parabéns ao vice-campeão do torneio: Tecam Chico Siemaco Campinas


