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Jornal do Trabalhador

NOSSOS DIREITOS

RECADO IMPORTANTE DO SIEMACO CAMPINAS:

Estabilidade Provisória

Atestados Médicos

Férias

13º Salário

Feriados Trabalhados

Empresa não está cumprindo 
com a Lei ou as normas da 

Convenção Coletiva de Trabalho? 
Procure o Sindicato e denuncie. 
Não aceite trabalhar sem salário e 
vale-transporte! 

• Gestante: não poderá ser dispen-
sada pela empresa desde a con-
fi rmação da gravidez até 5 (cinco) 
meses após o parto. A trabalhado-
ra que fi car grávida durante o curso 
do contrato de experiência também 
tem o direito à estabilidade;

A Convenção do Sindicato obriga as empresas a 
aceitar os atestados médicos, emitidos pelo ór-

gão previdenciário competente e seus conveniados, 
bem como os emitidos pelos serviços odontológi-
cos do SIEMACO CAMPINAS e seus conveniados.
O trabalhador que entrega o atestado médico não po-
derá sofrer qualquer prejuízo no salário, benefícios (ces-
ta básica, vale cesta ou vale alimentação) ou nas férias.

Trabalhou no feriado? Fique atento ao seu 
direito.

A empresa deverá conceder uma folga para com-
pensar o feriado trabalhado ou pagar hora extra 
100%, conforme determina a Súmula nº 146 do 
TST. Os trabalhadores que prestam serviços na 
escala 12X36 também têm o mesmo direito, con-
forme Súmula nº 444 do TST.

Empresa não quer entregar o EPI? 
Denuncie! Manteremos seus da-
dos em sigilo.  
Está com dúvida? Procure orien-
tação no Sindicato antes de as-

sinar o documento apresentado 
pela empresa.
Juntos, seremos cada vez mais 
fortes no combate às empresas 
que descumprem a Lei.

Confi ra mais na página 3!

Mexeu com você
Mexeu com a 

SIEMACO

Elefort 
no Makro 

Confi ra mais na página 2!

Bolsa de 
Emprego 

do Siemaco 
Campinas

Confi ra mais na página 4!

Campeonato
de Futebol 
Society da 

Limpeza Urbana

• Cipeiro: o empregado eleito 
para a CIPA, desde o registro de 
sua candidatura até 1 ano após o 
fi nal de seu mandato, não pode 
ser dispensado arbitrariamente 
ou sem justa causa.

A Lei exige que o trabalhador 
seja avisado do período do 

descanso das férias com no 
mínimo 30 (trinta) dias de ante-
cedência. Isso signifi ca que ne-
nhum trabalhador pode ser sur-
preendido do dia pra noite sem 

O pagamento da 1ª parcela do 
13º salário deve ser realizado 

até o dia 30 de Novembro e a           2ª 
parcela até o dia 20 de Dezembro. 
Caso a empresa não cumpra com 
os pagamentos nos prazos acima, 
deverá pagar multa ao trabalhador.

qualquer comunicação anteci-
pada. Em relação ao pagamento 
das férias, a empresa deverá pa-
gar o trabalhador em até 2 (dois) 
dias antes do início do gozo. 
Tem muita empresa “picareta” 
que só paga depois que o tra-

balhador já está de férias. Isso 
é ilegal. Empresa que atrasa o 
pagamento ou que deixa vencer 
2 (duas) férias sem conceder o 
descanso ao trabalhador deverá 
indenizar a remuneração das fé-
rias em dobro.
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Bolsa de Empregos do Siemaco Campinas

Crise atinge categoria de Asseio e Conservação e exige total 
empenho do Sindicato na defesa dos direitos e interesses dos 
representados

Em busca de um novo empre-
go na categoria de Asseio e 

Conservação? Procure o Sie-
maco Campinas. Para colocar 
o currículo na Bolsa de Empre-
go do sindicato é muito fácil, e 

Este ano de 2.015 está sendo 
difícil para todos, inclusive 

para os trabalhadores de “As-
seio e Conservação”. 

Em Campinas, o SIEMACO 
tem recebido inúmeras recla-
mações e denúncias, frutos da 
fase atual por que o passa o 
Brasil. Empresas que não cum-
prem as normas da Convenção 
Coletiva de Trabalho; outras 
que dispensam os trabalha-
dores e não pagam as verbas 
rescisórias; e tem aquelas que 
simplesmente desaparecem do 
dia para noite deixando os em-
pregados “a ver navios”. 

O SIEMACO CAMPINAS, por 
meio de seu departamento ju-
rídico, tem atuado de forma 
positiva, conseguindo garantir 
com que os trabalhadores re-
cebam os seus direitos confor-
me a Lei determina. Citamos 
alguns exemplos, como o que 
envolveu os trabalhadores que 
prestavam serviços de limpeza 
urbana na cidade de Hortolân-
dia: a empregadora denomina-
da SUSTENTARE se encontrava 
em recuperação judicial no mo-
mento da rescisão do contrato 
pela Prefeitura daquele muni-
cípio, o que dificultou muito 
as negociações, mas, ao final, 
graças aos valores retidos pelo 
judiciário com fins de garantia 
processual, todos puderam re-

não paga nada, basta o interes-
sado comparecer na sede do 
sindicato, na Rua José de Alen-
car, nº 314, Centro, Campinas, 
próximo ao terminal central, 
com o RG, CPF, PIS, Carteira 

de Trabalho e comprovante de 
endereço, para que possamos 
cadastrar seus dados na Bolsa 
de Emprego e colocar à dispo-
sição das empresas da nossa 
categoria.

ceber seus direitos trabalhistas. 
Outra luta por direitos ocorreu 
no contrato de limpeza ambien-
tal firmado com a prefeitura de 
Campinas, em detrimento de 
aproximadamente 700 trabalha-
dores da empresa GOCIL que 
recebiam seus benefícios com 
atraso, contrariando o dispos-
to em nossa Convenção Cole-
tiva de Trabalho. Mais uma vez 
o SIEMACO CAMPINAS apelou 
para o judiciário interpondo 
uma “ação coletiva de cumpri-
mento de cláusula de conven-
ção coletiva de trabalho”, que 
resultou no pagamento de duas 

cestas básicas aos trabalhado-
res como “multa” por descum-
primento, além da correção do 
prazo para o pagamento dos 
benefícios. A empresa Works, 
com 700 empregados, que 
presta serviços nas escolas mu-
nicipais de campinas no setor 
de zeladoria, atrasou novamen-
te o pagamento dos salários e 
benefícios do mês de agosto 
de 2.015, e, ainda, não garante 
que os próximos pagamentos 
serão efetuados no prazo le-
gal. Em razão disso o SIEMACO 
CAMPINAS recorreu mais uma 
vez ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO e, dessa forma, 
conseguimos envolver a prefei-
tura que, de acordo com a em-
presa, é a culpada, devido aos 
atrasos de quitação das faturas. 
Estamos de olho! E logo con-
cluiremos mais esse serviço de 
defesa dos direitos dos nossos 
trabalhadores.

Com a crise instalada e prolon-
gando-se, tem-se acentuado 
a preocupação com os cortes 
de gastos pelos tomadores de 
serviços, públicos e da inicia-
tiva privada. Muitas vezes es-
ses cortes resvalam no salário 
e nos benefícios devidos aos 
nossos trabalhadores. Quan-
do isso acontece, o SIEMACO 
CAMPINAS atua de imedia-
to, notificando e convocando 
prestadoras e tomadoras de 
serviços ou acionando o Minis-
tério do trabalho ou a Justiça 
Trabalhista. Outras vezes é pre-
ciso fazer “barulho” nos postos 
de trabalho e chamar as partes 
à razão. 

Por isso, é necessário que os 
companheiros e as companhei-
ras se aproximem ainda mais 
do seu Sindicato, sendo que a 
melhor maneira é a filiação, fa-
zendo sua carteirinha de sócio, 
pois, além de usufruir dos be-
nefícios, fortalece a categoria e 
garante um melhor desempe-
nho do Sindicato.



Jornal do Siemaco Campinas | 3

BRONCAS

El Shadai na Sanasa

Elofort no Makro

Brasanitas no Centro Médico

Hope na Embratel

Top Service na Bosch

Colepav em 
Campinas

No mês de abril desse ano, 
a empresa El Shadai, que 

prestava serviços de portaria 
para a Sanasa em Campinas, 
sumiu e deixou cerca de 240 
trabalhadores na mão. O Sin-
dicato, diante essa situação, 
entrou com ação na justiça co-

Os fiscais do Sindicato fla-
graram inúmeras irregula-

ridades no Makro da rodovia 
Santos Dumont e no da rodovia 
Dom Pedro, na cidade de Cam-
pinas, onde a Elofort presta 
serviços. Falta de EPI, unifor-
me, irregularidades na jorna-
da de trabalho e até acumulo 

Atraso no pagamento dos salá-
rios, vale-transporte e falta de 

reajuste salarial e benefícios eram 
os principais problemas causa-
dos pela Hope aos trabalhadores 
que prestam serviços na Embra-
tel. O Siemaco Campinas cobrou 
e a empresa regularizou a situa-
ção. Mas caso a empresa volte a 

Os trabalhadores da Top 
Service que prestam ser-

viços na Bosch reclamaram de 
sobrecarga de trabalho, que a 
empresa não havia implantado 
a Cipa, dentre outros proble-
mas. A empresa foi notificada 
pelo sindicato e se comprome-
teu a regularizar a situação. Es-
tamos de olho! 

Os trabalhadores da Colepav 
que prestam serviços ao mu-

nicípio de campinas na manuten-
ção das áreas verdes estavam 
com problemas relacionados aos 
banheiros químicos. O sindicato 
cobrou a solução e a empresa se 
comprometeu a regularizar.

brando a empresa e a Sanasa 
pelo pagamento dos direitos 
dos trabalhadores. A empresa 
não compareceu na audiência, 
mas o Sindicato está conse-
guindo através da justiça que 
todos possam receber o FGTS 
que foi depositado pela El Sha-

de função. Os trabalhadores 
reclamaram que cobravam da 
empresa, mas ninguém resol-
via. A empresa foi notificada e 
denunciada pelo SIEMACO no 
Ministério do Trabalho e Em-
prego e se comprometeu a re-
solver todos os problemas. Es-
tamos de olho!

O Sindicato constatou que a 
empresa não possui CIPA, 

falta EPI e também uniformes aos 
trabalhadores da Brasanitas que 
prestam serviços no Centro Mé-
dico de Campinas. A empresa foi 
cobrada pelo Sindicato e o caso 
também está no Ministério Público 
do Trabalho.  O Sindicato acompa-
nhará de perto e requer urgência 
na solução dos problemas.

dar problema, pedimos aos traba-
lhadores que denunciem.

MEXEU 

COM COM SIEMACOMEXEU 
 VOCÊ

dai que está parado na Caixa 
Econômica Federal. A multa 
dos 40% do FGTS, verbas res-
cisórias e outras multas, con-
tinuam em trâmite na justiça e 
assim que for publicada a sen-
tença o Sindicato comunicará a 
todos o resultado.
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SEJA SÓCIO VOCÊ TAMBÉM DO SIEMACO CAMPINAS

Gari transforma sua realidade em Música

Campeonato de Futebol Society da Limpeza Urbana

Para fazer a carteirinha de sócio é muito fácil: basta comparecer na 
sede do Siemaco 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, Holerite atual e docu-
mentos dos dependentes (filhos menores de 18 anos). 
É muito importante a participação dos trabalhadores no sindicato para a 
conquista de novos benefícios à categoria.
Você e seus dependentes terão direito a vários benefícios!

O Kiko é gari em Campinas e 
Diretor do Siemaco Cam-

pinas. Nos momentos de folga 
é compositor e cantor. Dessa 
vez, ele fez uma linda canção 
que fala sobre os varredores 
das ruas de Campinas. Ou me-
lhor, fala dele próprio que, com 
muita dignidade, exerce essa 
importante função, além de 
ser um dedicado Companheiro 

O Siemaco Campinas reali-
zou no dia 18 de Outubro 

mais um Campeonato de Fute-
bol Society da Limpeza Urbana. 
Foi um momento de descontra-
ção e confraternização entre os 
participantes e amigos. Veja o 
resultado:

Time Campeão:
Varrição Renova 

Time Vice Campeão:
Siemaco Campinas 

Artilheiro:
Murilo (Siemaco Campinas) 

Goleiro menos vazado:
Zezinho (Consorcio Horto Ambiental) 

O Siemaco Campinas agrade-
ce a todos os envolvidos e aos 
amigos que compareceram 
para prestigiar e torcer pelos 
seus familiares. 

nosso, nos bons e nos difíceis 
momentos, também.
Essa música foi apresentada e 
gravada pelo Kiko na FUMEC - 
Fundação Municipal para Educa-
ção Comunitária, de Campinas. 
Ela está na sua página do face-
book, junto com outras melodias. 
Kiko é como as pessoas e nós 
carinhosamente o tratamos. 
Seu nome é Manoel Rodrigues.

Assista ao vídeo no site do Youtube no link:
https://www.youtube.com/watch?v=l_YitwGd3fE


