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Sede de Cubatão funcionando 
a pleno vapor e a sub de 

São Vicente já está aberta

Em breve! Novo site do Sindilimpeza estará no ar

Veja na página 3 a luta da diretoria 
com os patrões por melhores condições 

de trabalho para a nossa categoria.

Sindilimpeza 

está lutando 

por você
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Assédio moral é o mesmo que violência moral. É a exposição do trabalhador ou trabalhadora a situações humilhantes, constran-
gedoras, de forma repetitiva, durante o trabalho. Essa violência causa desordens emocionais, causa danos psíquicos, faz a pessoa 
adoecer e pode levar à morte. Em geral o trabalhador sente-se responsável por ser mal tratado, não entende o que está acontecendo 
e, quando pode, pede demissão ou transferência, quando não pode, sofre em silêncio.

Esta é uma publicação do Sindilimpeza 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação 

de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente
Diagramação: www.cassiobueno.com.br

Impressão: Diário do Litoral

Assédio moral: 
violência psicológica que 
põe em risco sua vida
denuncie ao ministério Público

Não ACeite o AssÉdio! 

DENUNCIE
Apresentamos a seguir cinco dicas, sugeridas pela Dra. Margarida Barreto 
(e com alguns acréscimos do sindilimpeza), para lutar contra o Assédio 
Moral:

1RESISTA. Não se deixe abater, converse com os companheiros de 
trabalho, com sua família, com o sindicato, sobre as humilhações que 

sua chefia te faz passar:

2FORTALEÇA LAÇOS. É importante construir amizades sinceras 
para que você possa falar dos problemas e não fique sozinho com seu 

sofrimento. Vá até o sindicato, compartilhe suas dificuldades.

3SOLIDARIEDADE. Se não é você que está sofrendo o assédio, seja 
solidário. Converse com aquele que está sendo humilhado. Juntos fica-

mos mais fortes para enfrentar os problemas.

4ESPALHE A NOTÍCIA. O isolamento e o silêncio fortalecem o 
chefe que gosta de humilhar o trabalhador. Se perceber que está dian-

te de uma situação de assédio moral, denuncie, reclame. Sua saúde vai 
agradecer.

5ANOTE SITUAÇÕES DE ASSÉDIO. Ao perceber que está 
vivendo, no trabalho, situações que te fazem mal, escreva o que acon-

teceu, compare um dia com o outro. Reaja, proteja-se contra essa forma de 
tortura no trabalho. 

 *(Texto adaptado da cartilha do sindicato dos químicos de SP: Coleção Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente)

Atenção trAbAlhAdores!

Projeto de lei que tramita no Congresso 
nacional  precariza a vida dos trabalhadores

Nossos direitos 
estão em jogo!

Você pode não saber, mas tramita no Con-
gresso Federal um projeto de lei (PL) que preca-
riza ainda mais as condições dos trabalhadores 
brasileiros. Batizado de PL 4330, ele permite 
aos patrões que terceirizem praticamente 
toda a sua mão de obra. Fazendo com que os 
funcionários diretos se transformem em peças 
raras dentro do mercado de trabalho brasileiro. 
Esse fato, como sabemos, não traz nenhum 
benefício ao trabalhador. Porque o ideal seria 
se todos fossem diretamente contratados pe-
las grandes empresas e recebessem todos os 

benefícios de direito.
Nosso sindicato representa os trabalha-

dores terceirizados, então, poderíamos pensar 
que seria bom que aumentasse os terceiriza-
dos, não é mesmo? Mas, não é bom. Sabemos 
das dificuldades que temos com as negocia-
ções, o fato da legislação proteger o trabalha-
dor terceirizado dizendo que a empresa que 
contrata também é responsável por ele nos 
ajuda a garantir e ampliar nossos direitos.

Por esses motivos, quanto maior o nú-
mero de trabalhadores representados por 

um sindicato maior a sua força. 
Por isso, o Sindilimpeza e a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) convoca a todos para 
lutar contra essa aberração legal, que levará 
por terra toda a luta das centrais sindicais por 
melhores condições de trabalho.

O Sindilimpeza é contra, e sempre será, 
a qualquer mudança que prejudique e retire 
os direitos dos trabalhadores da Baixada 
Santista e do Brasil. Por isso, precisamos 
pressionar o Congresso para que esse pro-
jeto seja rejeitado. 

tAlentos dA CAtegoriA

mandy manda ver na bateria e usa a 
música como forma de protesto

Diego Duarte Alves, mais conhecido como Mandy, é um dos 
talentos de nossa categoria. Funcionário da Perfecta , na área da An-
glo American Cubatão, há dois anos, o trabalhador tem como a sua 
maior paixão a bateria.

Mandy toca bateria há 17 anos e é um dos integrantes da banda 
de hardcore cubatense Artany, que é destaque na região e começa 
a se projetar no cenário nacional. Recentemente, eles lançaram o 
video clipe Às Margens do Sistema, que conta um pouco das ma-
nifestações de junho que paralisaram o País. O próprio vídeo reúne 
imagens dos confrontos entre manifestantes e Polícia Militar.

“Os temas abordados nas nossas letras são sobre protestos e 
desigualdade social”, conta o trabalhador-artista que com a sua arte 
luta pela igualdade social. 
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Defendendo a PLR 
dos trabalhadores
O Sindilimpeza negocia o Programa de Participação 
de Lucros e Resultados com as empresas Servitec, Ve-
tor, Proactiva e Eco Praia. Estamos discutindo e 
defendendo o interesse de nossos trabalhadores, sempre 
apresentando de maneira clara, as melhores proposta e ten-
tando assim juntamente com as comissões conseguir o reco-
nhecimento para nossa categoria. O departamento de Relações 
Trabalhistas, por meio da Diretora Lindinalva dos Santos Pereira, 
está atento às negociações e em breve divulgará os resulta-
dos obtidos a favor dos nossos companheiros. Neste mês será  
incluída nessa lista a empresa Terracom.

Cobrando 
Providências

Nos reunimos com as empresas 
Vetor, Servitec e LSI que 
prestam serviços na área da 
USIMINAS – CUBATÃO, para 
cobrar providências em 
relação às condições das ins-
talações e do Ambiente de Tra-
balho dos trabalhadores. Foram 
apresentadas aos responsáveis 
pelas empresas diversas fo-
tos que comprovam as más 
condições apresentadas na área 
(Caminhões com pneus 
carecas e sem condições 
de uso, banheiros alaga-
dos, faltas de bebedouros, 
ambientes com condições 
precárias.Representantes da 
USIMINAS – CUBATÃO estão 
cientes dos fatos e se com-
prometeram a tomar as me-
didas para sanar os problemas 
apresentados. O sindicato está 
de olho para que isso seja mes-
mo solucionado.

Convenção 
coletiva
Em Novembro começaremos as negociações da conven-
ção coletiva juntamente com o SEAC e o SINDIVERDE, 
o nosso departamento jurídico está trabalhando para 
apresentar propostas para a nova convenção.

Estamos de  olho
Estamos de olho nas empresas do Polo Industrial, 
que não estão pagando de acordo com a nossa conven-
ção coletiva sob a alegação de que trabalham em prédios 
e não em área industrial. 

  siNdiLimPezA

em ação

O Sindilimpeza já é forte historicamente. 
Mas, com você no quadro associativo,  a 
força é maior ainda. Se você já é sócio, 

parabéns. Se não é, junte-se a nós.

Cubatão: Av. Dr. Fernando Costa, 389  - Fone: 13.3361-3390
São Vicente: Av. Antonio Emmerich, 1646 – Centro - Fone: 13.3221-6300
Guarujá: Av. Oswaldo Cruz, 1386 – Paecará – Fone: 13.33413495

Sindicalização.  
Seja forte com o 

sindicato: filie-se

A diretoria do Sindilimpeza está 
lutando por você. Nas últimas 
semanas brigamos por melhores 
condições de trabalho, fizemos 
assembleias com os trabalhadores 
e lutamos por maiores reajustes 
salariais e PLR’s. O Sindilimpeza 
está lutando por você trabalhador.
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Dirigente do Sindilimpeza, Roberto Teodo-
dio de Santana se formou no curso “Desenvol-
vimento de Políticas Públicas e Ação Regional 
(DPPAR)”, promovido pela Escola Sindical SP e 
Secretaria de Formação da CUT/SP.

Aos 35 anos, Roberto trabalha na Empresa 
Monte Azul como coveiro, no município de Gua-
rujá, e considera que é muito importante para 
quem está à frente de uma entidade sindical se 
preparar e aprender sobre o tema.  Para ele, o 
curso lhe ensinou que os dirigentes sindicais 
devem participar das políticas dos governos e 
influenciar para que a da vida do trabalhador 
fique ficar melhor. “Algumas políticas devem 
virar lei para que as empresas sejam obrigadas 
a cumprir, assim a luta do sindicato deve ser por 
todos os trabalhadores não somente por uma 
categoria”.

Após a formação no curso, que teve dura-
ção de 72 horas, distribuídas em 3 módulos de 
3 dias, Roberto deixa um recado para os tra-
balhadores. “Estude, leia, participe de cursos, 
debates, reuniões. Quanto mais entendemos 
de política mais fortes ficamos para lutar pelos 
nossos direitos”.

dirigeNte do siNdiLimPezA 
reCebe CertifiCAdo dA CUt

HORáRIO DE ATENDIMENTO  DO SINDICATO: 
8 àS 17 HORAS, DE SEgUNDA A SExTA-FEIRA

FALE COM A DIRETORIA:

FALTAS INJUSTIFICADAS 
 O QUE VOCÊ PERDE 

A CAdA Período 
Aquisitivo NormAl de 12 meses

• CUBATÃO:  Sede nova: Av. Dr. Fernando Costa, 389 - Fone: 3361-3390
• GUARUJÁ:  Av. Oswaldo Cruz, 1386 – Paecará – Fone: 13.33413495

• SÃO VICENTE:   Av. Antonio Emmerich, 1646 - Centro - Fone: 13.3221-6300
ATENDIMENTO ODONTOLógICO:

• PAULIDENT CUBATÃO: Rua Embaixador Pedro de toledo, 380 – Centro - Fone: 13. 3372-3144
• PAULIDENT SÃO VICENTE: Rua João ramalho, 803 – Centro - Fone:  13.3568-1870

• PAULIDENT PRAIA GRANDE : Av. Costa e Silva 609 – sala 106 – Boqueirão  - Fone: 13.3473-3633
• PAULIDENT GUARUJÁ: Av. Thiago Ferreira, 352 – Vicente de  Carvalho - Fone: 13.3341-3373

• PAULIDENT BERTIOGA – AV. Anchieta, 1352 – Jd. Lido - Fone: 13. 3317-5142

 NÚMERO DE DIAS  FÉRIAS QUE
NÚMERO DE FALTAS O EMPREGADO TERÁ DIREITO
Até 05 faltas no período 30 dias corridos de férias
De 06 a 14 faltas no período 24 dias corridos de férias 
De 15 a 23 faltas no período 18 dias corridos de férias 
De 24 a 32 faltas no período 12 dias corridos de férias
Acima de 32 faltas no período O empregado perde o direito a férias

LGBT é Superlegal - No trabalho, na rua, em casa...
Em todo lugar a diversidade sexual deve ser respeitada. H O M O FO B I A É  C R I M E

PALOMA SANTOS 
Presidenta
( 7813-2400 - 113*1954

CLEIDE DOS SANTOS BARBOSA 
Coordenadora  da Subsede de São Vicente
( 7815-3252 - 113*82215

LINDINALVA PEREIRA 
Diretora de Relações Trabalhistas
(7813-8868 - 113*1956

DuLCINEA MOREIRA 
Tesoureira
( 7813-5556 - 113*2967

EDERSON CARLOS (Deco)  
Coordenador  da Subsede de Guarujá
( 7815-1130 - 113*70890

RAFAEL PEREIRA 
Diretor da área social
( 7813-2481 - 113*1955

JOSÉ JOAQuIM 
Secretário Geral
( 7815-9934 - 113*58222

ATENDIMENTO JURÍDICO
Sempre das 15 às 17 horas. Com horário marcado 
antecipadamente por telefone ou pessoalmente.

CUBATÃO - Terça-feira
SÃO VICENTE - Quarta-feira

gUARUJá - Quinta-feira


