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

e Ambiental) de Campinas e Região

ÁREAS VERDES

As diferenças de Salário e Auxílio 
Alimentação retroativas a 1º de março 
de 2021 serão pagas até o 5º dia útil de 
junho. Manutenção das demais cláusulas da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021.

As  empresas que fi rmaram acordo, ajustaram 

outros índices ou já praticavam valores 
acima do estipulado na Convenção  devem 
assegurar as condições mais favoráveis aos 
Trabalhadores.

Em caso de dúvida procure o Sindicato ou 
peça a presença de um diretor.

www.siemacocampinas.com.br
Central de Atendimento:  (19) 3231-3364 • 3342-7424 • siemaco@siemacocampinas.com.br • MAIO/2021

ÁREAS VERDES: 

REAJUSTE DE 5,5% NO SALÁRIO
6% NO TÍQUETE ALIMENTAÇÃO!

A PARTIR DE 1º DE MARÇO

Ajudante de Jardinagem, Serviços; 
Servente de Jardinagem, Piso Mínimo

As diferenças de Salário e Auxílio 
Alimentação retroativas a 1º de março 
de 2021 serão pagas até o 5º dia útil de 
junho
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021.

As  empresas que fi rmaram acordo, ajustaram 

mensais a partir de

1º de março!

Auxílio
Alimentação
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SINDICALIZAÇÃO 100% NAS ÁREAS VERDES

Adesão em massa dos 
trabalhadores das Áreas Verdes 
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, 
adicionais de insalubridade e 
periculosidade, PLR, adicional 
por tempo de serviço, dentre 
outros )  são conquis tas 
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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SIEMACO CAMPINAS
Rua José Alencar, 314 • Centro • Campinas • SP • CEP: 13013-040 • Fone (19) 3231-3364 • 3342-7424

www.siemacocampinas.com.br • siemaco@siemacocampinas.com.br
Distribuição Interna

FISCALIZAÇÃO DO SINDICATO 
CONSTATA IRREGULARIDADES 

NA LITUCERA EM CAMPINAS

O Sindicato constatou em 
nova fi scalização que a empresa 
Litucera continua descumprindo 
com as normas de saúde e 
segurança do trabalho. Falta 
ou demora na reposição de 
EPI´s, problemas relacionados 
a abertura de CAT, banheiro 
químico em mau estado de 
conservação, problemas no 
fornecimento de água potável, 

Mesmo após ser cobrada pelo 
Sindicato, inclusive com denúncia 
no Ministério Público do Trabalho, 
a empresa Colepav não havia pago 
o benefício do quinquênio, previsto 
na Convenção do Sindicato, aos 
trabalhadores que tinham mais de 
5 anos trabalhados na empresa. O 
contrato com a Prefeitura encerrou 

AÇÃO SINDICAL: SINDICATO CONSEGUE NA 
JUSTIÇA O PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO 

AOS TRABALHADORES DA COLEPAV
e a empresa dispensou todos 
os trabalhadores sem pagar na 
rescisão o benefício. Diante dessa 
situação, o Sindicato através de 
seu departamento jurídico, entrou 
com ação na justiça e conseguiu 
garantir o respeito à norma 
coletiva, benefi ciando mais de 240 
trabalhadores com o recebimento 

do benefício “quinquênio”. Além 
disso, outros 250 trabalhadores 
que deixaram de receber o 
adicional de insalubridade, 
benefício este também garantido 
pela Convenção, já começaram 
a receber esse direito graças às 
ações judiciais movidas pelo 
Siemaco Campinas. A justiça 

demora, mas não falha! Se é 
direito previsto na Convenção 
do Sindicato, a empresa tem que 
pagar. Importante lembrar, que 
a luta pelos direitos e melhorias 
para a categoria não é fácil e 
leva tempo. Portanto, não vamos 
permitir desrespeito as nossas 
conquistas.

falta de tenda no trecho para fazer 
as refeições e transporte irregular 
de gasolina no micro-ônibus 
são algumas das irregularidades 
verificadas pelos diretores do 
Sindicato na base. Diante da 
continuidade dos problemas, o 
Sindicato protocolou denuncia 
no Ministério Público do Trabalho. 
Se você, companheiro, está com 
outros problemas com a Litucera, 

denuncie! Segurança do trabalho 
é coisa séria e a importância 
pela vida dos trabalhadores não 
pode estar abaixo dos lucros 
da empresa. Exigimos resposta 
e solução dos problemas, 
URGENTE! Não dá pra esperar! 
A Prefeitura de Campinas que é a 
tomadora dos serviços, também 
tem o dever de fi scalizar. Prefeito, 
faça alguma coisa!

Falta de Cipa, problemas 
com EPI´s, falta de tenda no 
trecho para fazer as refeições 
e quantidade insufi ciente de 
água potável disponibilizada 
aos trabalhadores foram 
algumas das irregularidades 
constatadas pelos diretores do 
Sindicato na base. A empresa 
Carrara foi notificada pelo 
Sindicato e se comprometeu 
a resolver os problemas. 
Estamos de olho!

EMPRESA 
CARRARA EM 

CAMPINAS

Dia do 
Trabalhador 

da Manutenção 
e Execução de 
 Áreas Verdes. 

Parabéns à 
categoria! 


