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Campanha 
36 Horas

O projeto de Lei visa 
garantir a redução 

da jornada de 
trabalho para 36 
horas semanais 
sem redução de 

salários
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Quadro de 
Remuneração

Com valores da 
Insalubridade 

atualizados a partir 
de 1º de janeiro 

de 2015
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Seminário  
sobre a CIPA

O Siemaco Campinas 
realizou em sua 
sede mais um 

seminário voltado 
para a saúde e 
segurança do 

trabalhador. 

A empresa Sustentare, contrata-
da pelo município de Hortolân-

dia para a realização do serviço 
de limpeza urbana, causou muita 
dor de cabeça aos trabalhadores. 
No mês de novembro do ano pas-
sado os trabalhadores cruzaram 
os braços devido ao atraso de sa-
lário e somente depois de muita 
pressão do sindicato e dos traba-
lhadores o pagamento foi realiza-
do. Logo depois, surgiram boatos 
de que a prefeitura de Hortolân-
dia iria encerrar o contrato com a 
Sustentare, porém, o aviso prévio 
não tinha sido entregue aos traba-
lhadores. Imediatamente, o sindi-
cato denunciou a Sustentare e a 
Prefeitura de Hortolândia ao Mi-
nistério Público do Trabalho, para 
garantir que os trabalhadores 
recebessem o 13º salário, aviso 
prévio e as verbas rescisórias.  Na 
audiência, ocorrida no Ministério 
Público do Trabalho, o sindicato 
conseguiu que empresa pagas-
se o 13º salário e os trabalhado-
res foram dispensados através 
de aviso prévio indenizado fican-
do liberados para entrar na nova 
empresa contratada pela Prefei-
tura.  Quando o assunto foi o pa-
gamento das verbas rescisórias, 
a empresa alegou que não tinha 
condições de pagar os trabalha-
dores, em razão de que a Prefei-
tura bloqueou o pagamento dos 
últimos meses. Diante essa situa-
ção, o Sindicato, através de seus 
advogados, entrou com processo 
na justiça para garantir que todos 
possam receber seus direitos.  

Prefeitura encerra contrato com empresa de 
limpeza urbana e trabalhadores ficam na mão

Siemaco Campinas junto com os trabalhadores para cobrar a solução dos problemas.

Manifestação dos trabalhadores da Sustentare em frente a sede da empresa.
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SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

Quadro de Remuneração
Com valores da Insalubridade atualizados a partir de 1º de janeiro de 2015

Serventes de Usina  
Piso

Vale Alimentação (VA+VR)

Insalubridade

REMUNERAÇÃO TOTAL

R$    963,11

R$ 1.859,26

R$    580,95

R$    315,20

Operador de Máquina de Aterro
Piso

Vale Alimentação (VA+VR)

Insalubridade

REMUNERAÇÃO TOTAL

R$ 1.648,86

R$ 2.545,01

R$    580,95

R$    315,20

Varredor / Aj. Serviços Gerais
Piso

Vale Alimentação (VA+VR)

Insalubridade

REMUNERAÇÃO TOTAL

R$    963,11

R$ 1.701,66

R$    580,95

R$    157,60

Coletor / Buerista
Piso

Vale Alimentação (VA+VR)

Insalubridade

REMUNERAÇÃO TOTAL

R$ 1.145,52

R$ 2.041,67

R$    580,95

R$    315,20

Convênio Médico

A conquista do Convênio Médico foi mantida na convenção 
do sindicato e a participação do trabalhador nas despesas 
do convênio, a ser descontada do salário base, é a seguinte:

0,25%   1 usuário

0,5%   2 usuários

0,75%   3 usuários

1%   4 usuários ou mais

Adicional Noturno

Havendo exercício das atividades das 22 horas de um dia 
às 5 horas do dia seguinte, a legislação e a convenção do 
sindicato garantem que a empresa deve pagar ao trabalhador 
o adicional noturno de 20% do salário-base.
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16 de Maio – Dia do Trabalhador da Limpeza Urbana
Esse é o nosso dia. Parabéns a todos os companheiros e companheiras pela data!

MOBILIZAÇÃO SINDICAL

A campanha 36 horas foi cria-
da pela Fenascon (Federação 

Nacional dos Trabalhadores em 
Serviço, Asseio e Conservação, 
Limpeza Urbana, Ambiental e Áre-
as Verdes) e contou com a partici-
pação de todos os Sindicatos da 
categoria de Asseio e Conserva-
ção, com a finalidade de colabo-
rar na aprovação do Projeto de Lei 
1590/11, de autoria do Deputado 
Federal Roberto Santiago.
O projeto de Lei visa garantir a re-
dução da jornada de trabalho para 
36 horas semanais sem redução 
de salários para os garis (varre-
dores e coletores) e motoristas de 
veículos coletores de lixo. 
O Siemaco Campinas fez o corpo 

CAMPANHA 36 HORAS

a corpo, levando ao conhecimento 
dos companheiros e companhei-
ras o Projeto de Lei e seus benefí-
cios à categoria. Os trabalhadores 
responderam de forma positiva e 
aderiram ao abaixo-assinado con-
tribuindo para que essa campa-
nha fosse um sucesso!
A redução da carga horária aos 
trabalhadores da limpeza urbana é 
justa e já foi aprovada pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados. Resta 
agora ser aprovada pelo Senado.
A mobilização não acabou e 
vamos juntos pressionar para 
que a Lei seja APROVADA e 
garanta melhor qualidade de 
vida aos trabalhadores.

Trabalhadores da Limpeza Urbana de Sumaré

Trabalhadores da Limpeza Urbana de Campinas

Trabalhadores da Limpeza Urbana de Hortolândia

Trabalhadores da Limpeza Urbana de Jaguariúna

Trabalhadores da Limpeza Urbana de Campinas



Para fazer a carteirinha de sócio é muito fácil: basta comparecer na sede do Siema-
co Campinas, das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira, localizada na Rua José 

de Alencar, nº 314, Centro, Campinas (SP) e apresentar os seguintes documentos: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Nº do PIS, Comprovante de endereço com cep, Hole-
rite atual e documentos dos dependentes (filhos menores de 18 anos). 

Você e seus dependentes terão direito a vários benefícios!

FIQUE SÓCIO E ENTRE NA LUTA COM O SIEMACO CAMPINAS
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Seminário sobre o “papel” da 
CIPA e dos Sindicatos na Segu-
rança do Trabalho

No final de 2014 o Siemaco 
Campinas realizou em sua 

sede mais um seminário volta-
do para a saúde e segurança 
do trabalhador. 

De forma prática foi possível discu-
tir os principais temas que envol-
vem a Cipa (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), e o Sin-
dicato, na segurança do trabalho. 

Estiveram presentes os trabalha-
dores membros da Cipa das ca-
tegorias de Áreas Verdes, Limpe-
za Ambiental e Limpeza Urbana. 

Contemar em Campinas

A empresa estava pagando o 
salário e benefícios abaixo dos 
valores conquistados pelo sin-
dicato. Após reunião, a empresa 

se comprometeu a regularizar a 
situação e também pagar as di-
ferenças que ficaram para trás.

MB Engenharia em Hortolândia

Falta de banheiro químico, ves-
tiário, chuveiros; problemas no 
barracão e nos caminhões, colo-
cando em risco a vida dos traba-
lhadores, foram alguns dos pro-
blemas constatados pelos fiscais 
do Sindicato. A empresa também 

estava atrasando os benefícios 
dos trabalhadores recém contra-
tados. Após ser cobrada pelo Sin-
dicato a empresa se comprome-
teu a colocar a casa em ordem. 
Estamos de olho e continuaremos 
acompanhar as obras de perto! 

Agreg em Sumaré

Após denúncia dos trabalhado-
res, o sindicato constatou irre-
gularidades nos caminhões de 

coleta. A empresa foi cobrada e 
disponibilizou novos caminhões.

Eppo em Jaguariúna

A empresa não disponibilizava 
banheiros químicos, os materiais 
de trabalho estavam em mau 
estado, faltava EPI (mangote de 
raspa), sobrecarga de trabalho e 

até cabo de vassoura era utiliza-
do para coletar os contêineres. O 
sindicato cobrou e a empresa se 
comprometeu a regularizar todos 
os problemas. Estamos de Olho!  

Agradecemos a todos os com-
panheiros e companheiras que 
participaram do seminário e 
contribuíram para que o evento 
fosse um sucesso.

Aos que ainda não tiveram 
essa oportunidade, aguardem, 
pois teremos outros encontros, 
em data a ser definida. 

Não se esqueça de que é 
muito importante sua partici-
pação nos eventos realizados 
pelo sindicato.

MEXEU 

COM COM SIEMACOMEXEU 
 VOCÊ

Recado para a empresa Renova em Campinas: 

Estamos de olho na carga horária dos companheiros 
que trabalham no setor de coleta mecanizada! Ao com-
panheiro que estiver enfrentando problemas com o horá-
rio de trabalho, pedimos que denuncie ao sindicato. Não 
vamos permitir abusos. Se for necessário, o sindicato irá 
mobilizar os trabalhadores para resolver a situação.


