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O Siemaco Campinas  continuou 
funcionando desde o início da pandemia, 
atendendo aos trabalhadores que precisaram 
de orientação e assistência do sindicato. As 
homologações foram feitas remotamente e 
ninguém fi cou sem assistência. A fi scalização 
não parou nos locais de trabalho e tudo 
está sendo acompanhado com a ajuda 
dos companheiros que mantêm contato 
direto com os nossos diretores. Além disso, 
o sindicato também adquiriu e distribuiu 

COVID-19 – KIT DE ÁLCOOL GEL E MÁSCARA 
VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA 

LIMPEZA URBANA NO GRUPO PRIORITÁRIO

kilts de máscara e álcool gel para ajudar 
na proteção contra a covid-19. Agora, a 
luta é para que os profi ssionais de Limpeza 
Urbana tenham prioridade para a vacinação, 
pois, esses trabalhadores não pararam de 
trabalhar durante a pandemia, executam 
uma atividade essencial, e, portanto, estão 
entre os que cuidam da saúde da população. 

A mobilização dos sindicatos do grupo de 
Asseio e Conservação já conseguiu que o 
Ministério da Saúde incluísse os trabalhadores 
da Limpeza Urbana no grupo prioritário para 
a vacinação. Estamos atentos e cobrando as 
autoridades!
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SINDICALIZAÇÃO 100% NA LIMPEZA URBANA

A d e s ã o  e m  m a s s a 
d o s  t r a b a l h a d o r e s  d a 
Limpeza Urbana garante o 
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, vale alimentação, 
insalubr idade,  convênio 
médico, dentre outros) são 
conquistas negociadas pelo 
Siemaco Campinas. Se não 
fosse o Sindicato, com o apoio 
dos trabalhadores, nada disso 
existiria.

Portanto, se você ainda não 
tem, faça sua carteirinha de 
sócio do Siemaco Campinas! 
Você estará ajudando 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, 
Nº do 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.

RECADO IMPORTANTE 

 Tem dúvida se a empresa 
está pagando corretamente 
o salário, o décimo terceiro, 
as férias, vale-transporte, 
benefícios ou outro direito? 
Procure o Siemaco Campinas. 
Ligue na 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”.
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EMPRESA RENOVA NA LIMPEZA 
URBANA DE CAMPINAS

O Sindicato recebeu denúncias 
que o sapato fornecido para 
os coletores era de péssima 
qualidade. Além de muito 
pesado, o bico do sapato 
estava machucando os pés dos 
trabalhadores. Outro problema 
constatado é que o cartão de 
ponto estava sendo anotado 
de forma irregular, deixando 
de registrar o tempo que o 
trabalhador estava à disposição 
da empresa. O sindicato cobrou 
da Renova, que prontamente 
colocou toda equipe do SESMT 
e do Operacional à disposição, 
trocando os calçados, bem 
como regularizando a forma de 
registro do ponto.

No mês de fevereiro, a equipe 
de fiscalização do Siemaco 
Campinas flagrou uma situação 
grave em desrespeito às normas 
de saúde e segurança do trabalho.

Durante visita no Hospital Casa 
de Saúde Campinas, o Sindicato 
se deparou com os trabalhadores 
da empresa Stericycle chegando 
para coletar o resíduo do 
hospital, porém, com caminhão 
não apropriado. Além disso, os 
trabalhadores teriam que coletar 
todo o resíduo de forma manual.

Imediatamente, constatando 
que a situação era inadmissível, 
o Sindicato parou toda a 
operação e não permitiu que 
nenhum trabalhador coletasse 
o lixo daquela forma. A empresa 
foi cobrada e no dia seguinte a 
situação foi regularizada.

AÇÃO SINDICAL: FISCALIZAÇÃO DO 
SINDICATO GARANTE RESPEITO ÀS NORMAS 

DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A empresa Agreg estava 
pagando o tíquete refeição 
após o prazo determinado 
na Convenção. O Sindicato 
foi acionado e já resolveu o 
problema. Agora, o tíquete 
está sendo pago até o 5º dia 
útil de cada mês, conforme 
determina a cláusula oitava 
da Convenção do Siemaco 
Campinas. 

EMPRESA AGREG NA 
LIMPEZA URBANA  

DE SUMARÉ

"16 de Maio - Dia do Trabalhador 
Limpeza Urbana. Parabéns à categoria. 

Temos muito orgulho em 
representá-los!"

ANTES

DEPOIS


