
JORNAL DO SIEMACO CAMPINAS • MARÇO 2021 • 1 

Sindicato dos Empregados em Empresas
de Asseio e Conservação (Limpeza Urbana

e Ambiental) de Campinas e Região

LIMPEZA AMBIENTAL

www.siemacocampinas.com.br
Central de Atendimento:  (19) 3231-3364 • siemaco@siemacocampinas.com.br • MARÇO/2021

É com muita alegria que o 
Siemaco Campinas comunica 
mais uma nova conquista! 

Não é de hoje que o sindicato 
batalha para conseguir para 
a categoria de Asseio e 
Conservação um atendimento 
médico e odontológico digno, 
com qualidade e sem custo para 
o trabalhador.

Nossa classe trabalhadora 
carece desses atendimentos. 
Só quem precisa sabe como é 
difícil conseguir marcar uma 
consulta ou realizar um exame 
na rede pública. 

Agora, com esses novos 
benefícios, o trabalhador poderá 
desfrutar de clínicas modernas e 
especializadas espalhadas pela 
cidade, gratuitamente.

De acordo com a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021 
(Siemaco CampinasxSeac-SP) 
os trabalhadores em Asseio 
e Conservação (Limpeza 
Ambiental) têm direito ao 
benefício “Auxilio Saúde”, 

abrangendo o atendimento 
ambulatorial com consultas 
médicas, odontológicas e 
serviço de apoio ao diagnóstico. 
Esse atendimento inclui as 
especialidades de Ginecologia, 
Ortopedia, Oftalmologia e 
Clínico Geral. Também podem 
contar com exames laboratoriais 
Cultura de fezes, Urina tipo I e 
Hemograma completo. Além 
da assistência odontológica
(exceto prótese e ortodontia).

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
GRATUITA SÃO AS NOVAS CONQUISTAS DO 

SIEMACO CAMPINAS PARA A CATEGORIA
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SUCESSO NA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Adesão em massa  dos 
trabalhadores de Asseio, nas 
principais empresas visitadas 
pe lo  S ind icato,  garante 
fortalecimento da categoria, 
demonstra confiança no trabalho 
do Siemaco Campinas e traz 
a certeza de que estamos no 
caminho certo.

O trabalhador que é sócio 
sabe que pode contar com 
o Sindicato quando precisar, 
principalmente para garantir o 
respeito dos patrões aos direitos 

conquistados, a manutenção 
dos benefícios na Convenção 
Coletiva de Trabalho e na luta 
por novas conquistas para a 
categoria. 

Tem gente que ainda não 
sabe, mas todos os benefícios 
existentes hoje na categoria (piso 
salarial, reajuste dos salários, 
cesta básica ou vale alimentação, 
tíquete refeição, participação nos 
lucros ou resultados, auxílio saúde 
e odontológico, dentre outros) 
são conquistas negociadas 

pelo Siemaco Campinas .  
Se não fosse o Sindicato, com o 
apoio dos trabalhadores, nada 
disso existiria.

Portanto, faça sua carteirinha 
de sócio do Siemaco Campinas! 
Você estará a judando a 
manter todos os benefícios 
já conquistados e a fortalecer  
a categoria.

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, PIS, 
Comprovante de endereço 
com CEP, Holerite atual e 
documentos dos dependentes 
(filhos menores de 18 anos). 

Pode, também, solicitar a 
presença de um representante 
do sindicato no local de trabalho.
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TABELA DE PISOS SALARIAIS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021
REAJUSTE DE 4,31%

PISO SALARIA MÍNIMO R$ 1.253,07
COPEIRA R$ 1.289,58
LIMPADOR DE VIDRO R$ 1.417,42
RECEPCIONISTA R$ 1.404,14
PORTEIRO/CONTROLADOR DE ACESSO/ FISCAL DE PISO R$ 1.521,91
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL R$ 1.404,14
ZELADORIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS R$ 1.654,59
TÉCNICO EM DESENTUPIMENTO R$ 1.690,38
AUXILIAR DE DESENTUPIMENTO R$ 1.253,07
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO R$ 1.330,25
DEMAIS FUNÇÕES R$ 1.330,25
HIDROJATISTA (PRESSÃO ACIMA DE 4.000psi) R$ 1.621,17
OPERADOR DE VARREDEIRA MOTORIZADA R$ 1.849,32
OPERADOR DE EMPILHADEIRA R$ 1.849,32
OPERADOR DE VÁCUO R$ 1.849,32
COVEIRO/SEPULTADOR R$ 1.873,76
TRATADOR DE ANIMAIS EM ZOOLÓGICO R$ 1.914,79
VARREDOR DE ÁREAS PÚBLICAS EM TEMPO INTEGRAL R$ 1.349,12
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO R$ 1.253,07
LÍDER (RESPONSÁVEL POR ATÉ 10 EMPREGADOS) R$ 1.410,23
ENCARREGADO (RESPONSÁVEL POR 11 OU MAIS EMPREGADOS) R$ 1.692,28

CESTA BÁSICA MENSAL R$ 115,72
TÍQUETE REFEIÇÃO POR DIA DE TRABALHO R$ 16,61
PPR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS R$ 271,50

Também conhecido pelo 
apelido Kiko, Manoel Rodrigues 
é o gari de Campinas e Diretor 
do Siemaco Campinas.

Querido por todos, o Kiko 
desempenha sua função com 
muita dedicação, cantando 
suas composições, trazendo 
mais alegria para todos seus 
companheiros de trabalho e 

MANOEL RODRIGUES
“O CANTOR DAS RUAS”

para aqueles que passam pelas 
ruas que são limpas por ele. 

Acesse aos vídeos dele
 no site do Youtube digitando: 
“ M a n o e l  r o d r i g u e s  o 
cantor das ruas” ou pelo link: 
bit.ly/Manoel-Rodrigues
Não esqueça de curt ir, 
comentar e compartilhar com 
seus amigos!

RECADO IMPORTANTE!
Está com dúvida se a empresa está pagando corretamente seu 

salário, décimo terceiro, férias, vale-transporte, benefícios ou 

outro direito? Procure o Siemaco Campinas. Ligue para nossa 

Central de Atendimento: (19) 3231-3364 e tire suas dúvidas 

ou denuncie. Estamos prontos para atendê-lo e prestar toda 

assistência necessária. Vale lembrar que a “Proteção à Saúde 

e a Segurança no Trabalho é DIREITO DO TRABALHADOR 
E DEVER DA EMPRESA”.

Nossa homenagem a essas valentes trabalhadoras 

para a sociedade e batalhadoras para suas famílias. 
Que sejam sempre abençoadas!
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EMPRESA DEIXA 
TRABALHADORES NA MÃO 

E SINDICATO REVERTE 
SITUAÇÃO NA JUSTIÇA

Um golpe antigo e bem 
conhecido pelo Siemaco 
Campinas tentou ser aplicado 
aos trabalhadores da empresa 
Central Sistema de Limpeza que 
prestavam serviços de limpeza na 
Protege transporte de valores, na 
cidade de Campinas.

Os trabalhadores denunciaram 
no Sindicato que o contrato 
entre a empresa Central e a 
Protege havia se encerrado. 
No entanto, a empresa Central 
- empregadora - queria exigir 
que os trabalhadores fossem 
trabalhar na cidade de São Paulo, 
alegando não haver outro posto 
de trabalho para realocá-los em 
Campinas. Porém, na verdade, 
essa transferência para São 
Paulo, além de ir contra as regras 

Que esse caso sirva de lição! Não vamos 
permitir manobras para prejudicar o 

trabalhador. Se precisar, vamos pra justiça!

EMPRESA ALTERNATIVA
CONTINUA DANDO DOR DE 
CABEÇA E TRABALHADORES 

CRUZAM OS BRAÇOS

Problemas com atraso 
nos salários, benefícios e o 
não pagamento das verbas 
rescisórias se tornaram 
“ n o r m a l ”  n a  e m p r e s a 
Alternativa. Mas, afinal, qual 
“alternativa” está sendo 

COLÔNIA DE FÉRIAS 
PÉ NA AREIA HOTEL POUSADA
A nova colônia de férias 

da Femaco (Siemacos-SP), 
localizada na cidade de 
Bertioga, litoral norte do 
Estado de São Paulo, foi 
inteiramente reformada, ou 
melhor, reconstruída, e agora 
conta com 52 apartamentos 
com varanda, equipados com 
TV à cabo, ar-condicionado, 
frigobar, móveis planejados 
e wi-fi, garantindo conforto 
e sofisticação aos sócios do 
Siemaco e seus familiares.

O hotel ainda dispõe de um 
restaurante com vista para o 
mar, tornando o local mais 
que perfeito, oferecendo café 
da manhã, almoço e jantar.

da Convenção do Siemaco, 
era uma forma de forçar os 
trabalhadores a pedir demissão, 
pois os trabalhadores moram  
na cidade de Campinas.

Imediatamente o Sindicato 
cobrou solução do problema, 
mas a empresa Central se 
negou a resolver e deixou os 
trabalhadores a ver navios.

O departamento jurídico  
do Siemaco Campinas foi  
acionado e conseguiu na 
justiça que todos trabalhadores 
envolvidos nessa situação 
recebessem as verbas rescisórias, 
multas da convenção coletiva 
do Sindicato, liberação do  
FGTS acrescido da multa dos 
40%, Seguro Desemprego e  
baixa na CTPS.

adotada pela Prefeitura de 
Campinas para acabar com 
essa “palhaçada”? Prefeito, os 
trabalhadores não aguentam 
mais! Queremos uma solução 
e respeito aos direitos dos 
trabalhadores!


