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Sindicato dos Empregados
em Empresas de Asseio e
Conservação (Limpeza Urbana e
Ambiental) de Campinas e Região

ALTERNATIVA ATRASA BENEFÍCIOS, NÃO PAGA
RESCISÃO E SINDICATO EXIGE SOLUÇÃO

A

empresa Alternativa continua atrasando os benefícios da Cesta
Básica e Tíquete Refeição. Como se não bastasse, o PPR que

deveria ser pago até 10 de fevereiro, também não foi pago no prazo.
Essa é a realidade dos trabalhadores da Alternativa que prestam
serviços na Unicamp, Prefeitura de Campinas, Hospital Beneficência
Portuguesa e Sanasa (na Sansa ela é Alt-Tec). Sem “alternativa”, os
trabalhadores recorreram ao Siemaco Campinas e denunciaram os
atrasos e outras irregularidades.
Nos últimos dias, há denunciais que a empresa está demitindo e
não paga o acerto, deixando o trabalhador na mão. O Sindicato já
denunciou a empresa no Ministério Público do Trabalho e também
está entrando com processos na justiça para que os trabalhadores
sejam reparados pelos atrasos. Apesar das medidas tomadas pelo
Sindicato, é importante que os tomadores de serviços (Unicamp,
Prefeitura de Campinas, Hospital Beneficência Portuguesa e Sanasa)
tomem providências, pois os trabalhadores não aguentam mais
tantos atrasos! Tem cidade que o Sindicato já anunciou greve, por
exemplo São José do Rio Preto.

MANIFESTAÇÃO NA UNICAMP

Distribuição interna. Não descarte esse impresso em vias públicas.

FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

Irmãos Porfírio no
Supermercados Extra e Assai
Cadê o pagamento das férias dos trabalhadores?
O prazo de pagamento é de até 2 dias antes de começar o
gozo das férias!
E tem mais: o pagamento está sendo feito somente após
o retorno das férias e sem os adicionais de insalubridade e
noturno.
Estamos de olho!

Stericycle em Hortolândia

Empresa Pass na Limpeza
Urbana em Nova Odessa

A empresa Stericycle é a única da limpeza urbana que ainda
não reajustou os salários e benefícios aos trabalhadores
conquistados pelo Sindicato na data-base. Após pressão
do Siemaco, a empresa se comprometeu até o dia 28 de
fevereiro reajustar os salários e benefícios e também pagar as
diferenças dos meses anteriores.

Diretores do Siemaco estiveram em Nova Odessa fiscalizando
e constatou que a empresa Pass não estava pagando o piso
salarial e os benefícios conforme determina a convenção
coletiva de trabalho. Além disso, não tinha vestiário e local
apropriado para descanso dos trabalhadores. O Sindicato
cobrou e os problemas foram resolvidos. Estamos de olho!

Litucera na Áreas Verdes de
Campinas
Durante fiscalização na base, o Siemaco constatou
irregularidades na área de saúde e segurança do trabalho
(falta de Epi´s, falta de banheiro químico no trecho) e recebeu
reclamações de trabalhadores que estavam com problemas de
não recebimento do vale-transporte. A empresa foi notificada
e compareceu no Sindicato para prestar esclarecimentos e
resolveu os problemas. A maior parte dos trabalhadores que
estão na Litucera eram empregados da Colepav e sabem que
podem contar com o Siemaco sempre que precisar. Vamos
continuar de olho!
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JURÍDICO EM AÇÃO

Colepav não pagou benefício
da convenção e insalubridade

Visa Clean dispensou e não
pagou

Apesar do pagamento das verbas rescisórias aos
trabalhadores após o fim do contrato com a Prefeitura de
Campinas, a Colepav não pagou o benefício do quinquênio
garantido na convenção coletiva de trabalho do Siemaco
Campinas. Há denúncias também que vários trabalhadores
deixaram de recebem o adicional de insalubridade ou
periculosidade, devido ao trabalho em atividades de risco.
O Sindicato está prestando toda assistência jurídica aos
trabalhadores que se sentiram lesados, entrando com
processos na justiça para que recebam o que é de direito.

Os trabalhadores da Visa Clean que prestavam serviços no
Bradesco foram dispensados, porém não receberam as verbas
rescisórias. O Sindicato já moveu ação coletiva na justiça
pedindo a condenação da empresa e do Bradesco, inclusive
de multa. Além disso, o Sindicato fez um mutirão e conseguiu
entregar os documentos homologados necessários aos
trabalhadores para o saque do FGTS e Seguro Desemprego.

Sindicato consegue acordo e
garante pagamento da rescisão
aos trabalhadores da Linche
Trabalhadores que prestavam serviços de limpeza no Enxuto
foram abandonados pela empresa Linche sem baixa na carteira
de trabalho e pagamento das verbas rescisórias. Através de
ação coletiva na justiça, o Siemaco Campinas conseguiu a
baixa na carteira dos trabalhadores, os documentos para
saque do FGTS e Seguro Desemprego e acordo com o
Enxuto que está garantindo o pagamento da rescisão aos
trabalhadores.

Feliz Dia
das Mulheres
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Antes e Depois

Fiscalização do Sindicato garante melhorias aos
trabalhadores da Agreg da limpeza urbana de Sumaré
Banheiro sem porta, armários em más condições, fiação elétrica expostas e falta de condições de higiene foram alguns dos problemas
constatados pelos diretores do Sindicato durante fiscalização na Agreg em Sumaré.
Veja o antes e depois após fiscalização do Sindicato:

Antes

Depois

Antes

RECADO IMPORTANTE
DO SIEMACO CAMPINAS
com as normas da conEmpresa não está cumprindo
Sindicato (PISO SALAvenção coletiva de trabalho do
FEIÇÃO, HOMOLOGARIAL, CESTA BÁSICA, PPR, RE
ONTOLÓGICA, ETC)?
ÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, OD

I?

Empresa não quer fornecer o EP

dúvida dos
Você, trabalhador, está com
seus direitos?
Não tenha medo de
Procure o Siemaco Campinas!
os em sigilo, se preferir.
denunciar! Manteremos seus dad
fortes no combate às
Juntos, seremos cada vez mais
e as normas do Sindicato.
empresas que descumprem a Lei
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Depois

FIQUE SÓCIO E ENTRE NA LUTA
COM O SIEMACO CAMPINAS
Para fazer a carteirinha de sócio é muito fácil: basta comparecer na
sede do Siemaco Campinas, das 8 às 17 horas de segunda a sextafeira, 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).
Seja você também sócio do Sindicato! 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!

