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QUEM REPRESENTA QUEM REPRESENTA QUEM REPRESENTA QUEM REPRESENTA 

OS TRABALHADORES (AS) DA TERRACOM????OS TRABALHADORES (AS) DA TERRACOM????OS TRABALHADORES (AS) DA TERRACOM????OS TRABALHADORES (AS) DA TERRACOM????    
 

O  SINDILIMPEZA REPRESENTA E 
C O N T I N U A R Á  R E P R E S E N T A N D O 
LEGALMENTE TODA A LIMPEZA URBANA 
ABRANGIDA PELA SUA BASE TERRITORIAL. 
 

 A representação sindical dos trabalhadores e 

trabalhadoras brasileiras se dá pela categoria 

profissional e pela abrangência (municipal, estadual 

ou interestadual). São os Sindicatos que devem 

representar os trabalhadores. Somente se os 

sindicatos não existirem, as federações ou 

confederações poderão representar os trabalhadores.  
 

 

      A TERRACOM NÃO PODE DECIDIR QUAL ENTIDADE 
REPRESENTA SEUS TRABALHADORES (AS). A EMPRESA DEVE APENAS SE PREOCUPAR COM 
O SINDICATO PATRONAL, QUE REPRESENTA OS SEUS INTERESSES.  
 
 

 

 

 A TERRACOM, SIEMACO E FEMACO se uniram 

para derrubar tudo o que já foi conquistado pela classe 

trabalhadora. Eles querem a redução do pedido 

salarial e benefícios e tentam de toda forma excluir o 

direito conquistado dos 2,5% a maior, na Campanha 

Salarial de 2014, mas o SINDILIMPEZA, mesmo com 

as ameaças que sua direção vêm sofrendo diariamente, 

entrará com as medidas políticas e jurídicas 

necessárias. 

Maio de 2015  BAIXADA SANTISTA 

NEGOCIAÇÃO  
 

A TERRACOM não paga os acordos negociados. Na 
última negociação em 2014, a categoria do 

SINDILIMPEZA conquistou 12,5% de reajuste, mas 
até hoje a Empresa só repassou 10%, ou seja, o 

mesmo percentual do Siemaco.  A Empresa entrou 
com ação judicial contra o acordo negociado, mas a 

justiça decidiu a favor dos trabalhadores. E se 
negando mais uma vez a pagar a diferença salarial 
aos trabalhadores a empresa recorreu  novamente, 
alegando que só vai pagar a diferença depois de 

decisão judicial final.  
ISTO É UM ABSURDO! A CATEGORIA 

CONQUISTOU,  
A CATEGORIA TEM QUE LEVAR! 

 
CAMPANHA SALARIAL  

DA LIMPEZA URBANA 2015 
 

2,5% faltante (2014) + 12,5% de reajuste real 
Convênio Médico / Gratuito 

VR + Cesta Básica (Separados)  
Melhorias nas condições de trabalho 

Melhorias nos locais de trabalho para as 
mulheres 

DIA DO GARI = 1 dia de VR a mais e luta pelo 
recebimento de 100% de pagamento neste dia 

 

DIREITO NÃO SE REDUZ, 
SE AMPLIA! 

DENUNCIAS 
A TERRACOM não respeita o trabalhador. A Empresa desrespeita regras e normas de saúde e segurança, 
expondo os trabalhadores a riscos constantemente. Fique ligado. Denuncie a falta de equipamentos de 

proteção individual, falta de condições de trabalho e outros riscos a que estão sujeitos.  



SINDILIMPEZA PARTICIPA DO 9º CONGRESSO DA CONTRACS 
 

O SINDILIMPEZA  Baixada Santista 
participou do 9º Congresso Nacional da 
C o n f e d e r a ç ã o  N a c i o n a l  d o s 
Trabalhadores no Comércio e Serviços 
da CUT (Contracs/CUT) nos dias 25 a 
27 de março, em Guarapari. 
 
A presidente do sindicato, Paloma dos 
Santos, foi eleita Secretária de Mulheres 
da confederação e deverá representar a 
categoria de asseio e conservação 
assim como as mulheres, negras e 
jovens junto à direção da entidade. 
 
Paloma destaca a importância em 
assumir esta secretaria, já que a 

categoria que representa é 80% de mulheres. Somente a direção do SINDILIMPEZA, 70% são 
mulheres. 
 
O Congresso ainda discutiu as próximas bandeiras de luta da entidade e aprovou uma moção em favor 
da nova direção do Sindilimpeza, que tem sofrido ataques constantes desde a última eleição. 

BAIXADA SANTISTA S INDILIMPEZA 

CAMPANHA SALARIAL 2015 
 

Confira algumas assembléias com os trabalhadores das empresas que também 
estão em CAMPANHA SALARIAL – DATA BASE 1º DE MAIO 

 
 
 
 

DIREITO  
NÃO SE 
REDUZ,  

SE AMPLIA! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

JUNTOS 
SOMOS 

FORTES. 
JUNTOS 

SOMOS MAIS! 
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VETOR PROACTIVA 

CURSAN 
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PL 4330 – AFINAL, O QUE É ISSO? 

Legenda da imagem ou do 
elemento gráfico. 
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VAMOS LUTAR! 
 

  Lutar contra este projeto de lei 
deve ser o papel de todas as entidades 
sindicais e todos os trabalhadores/as. 
Precisamos buscar a igualdade de direitos 
entre os trabalhadores diretos e os tercei-
rizados. 
 
   O Sindilimpeza continuará sua 
luta contra as graves injustiças cometidas 
contra os trabalhadores terceirizados, 
exigindo direitos iguais. 

 
O Projeto de Lei 4330  – também conhecido como 
PL 4330 ou PL da Terceirização – é um texto que 
pode permitir que a terceirização   avance em         
diversas categorias, fazendo com que diversos     
trabalhadores/as sejam prejudicados. 
 
Hoje, as empresas só podem terceirizar atividades-
meio, ou seja, atividades que não sejam sua        
atividade principal como asseio e conservação e  
limpeza e vigilância. No entanto, o PL 4330 pode 
mudar esta realidade e autorizar que todas as       
atividades da empresa sejam realizadas por         
trabalhadores terceirizados. 
 
O maior problema é que no Brasil os trabalhadores 
terceirizados sofrem com diversos problemas,      
como: menores salários, maior jornada de trabalho, 
menos tempo no emprego, condições mais          
precárias de saúde e segurança e ainda sofrem com 
empresas que somem sem pagar os direitos         
trabalhistas. 
 
Em 2013 e 2014, diversas manifestações do         
movimento sindical feitas no Congresso Nacional, 
em Brasília, impediram que o projeto de lei fosse 
aprovado.  

Piores problemas 
 

O PL da Terceirização é muito ruim. Veja os pontos 
mais precários do projeto: 
 

1) Fim da responsabilidade subsidiária: Sabemos 
que as empresas terceirizadas costumam sumir sem 
deixar rastros, deixando diversos trabalhadores sem 
salários e sem direitos. Com o fim da responsabilida-
de subsidiária, os trabalhadores não conseguirão 
cobrar seus direitos nem da empresa que terceirizou 
os serviços. 

 
2) Fim da limitação da terceirização apenas em ativi-
dades-meio: Todas as atividades poderão ser terceiri-
zadas. Hoje, apenas asseio e conservação, limpeza e 
vigilância podem ser terceirizados. Assim, diversos 
trabalhadores terão seus direitos reduzidos. 
 
3) Enfraquecimento da representação sindical: Sem 
sindicatos por categoria, que possam representar sua 
base, os trabalhadores ficarão enfraquecidos e as 
empresas poderão escolher quais sindicatos repre-
sentará seus trabalhadores. 
 
4) Permissão da terceirização do serviço público: 
Com o fim dos limites à terceirização, o serviço públi-
co também poderá ser terceirizado. 
 
5) Ausência de igualdade de direitos entre contrata-
dos diretos e terceirizados: Reivindicamos para que 
trabalhadores terceirizados e trabalhadores diretos 
tenham os mesmos direitos, no entanto, se a empre-
sa puder terceirizar todos os seus trabalhadores, não 
haverá como igualar os direitos.  



 

DISCRIMINAÇÃO É CRIME! 
Toda e qualquer discriminação para diminuir ou limitar as oportunidades de conseguir ou 

manter um emprego é proibido na Constituição Federal. 
A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera discriminação 

toda distinção, exclusão ou preferência que altere a igualdade de oportunidade ou tratamento 
no emprego ou na profissão. 

A discriminação pode se dar pelo sexo, idade, cor (denominada racismo), estado civil, religião 
ou por porte de necessidades especiais. Discrimina-se por doença, orientação sexual, 
aparência e outros motivos que não tem relação com os requisitos necessários para o 

desempenho da função oferecida. 
A lei no Brasil considera crime o ato discriminatório (Lei 7.853/1989 – pessoa portadora de 

deficiência; Lei 9.029/1995 – origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade e sexo; Lei 
7.716/1989 – raça ou cor). 

O Ministério Público do Trabalho tem se dedicado a reprimir toda e qualquer forma de 
discriminação que limite o acesso ou a manutenção do emprego. Essa função é feita de forma 
preventiva e repressiva através de investigações e inquéritos civil públicos e podem acarretar 

na assinatura de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) em que o 
denunciado se compromete a não mais praticar aquele ato tido como discriminatório. 

Se você sofre ou sofreu discriminação, denuncie ao Sindilimpeza. O Sindicato poderá te ajudar. 
Recolha provas, testemunhas, fotos, gravações e ajude a combater este crime. 
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Esta é uma publicação do Sindilimpeza - Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente e Bertioga.  

Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 2500 exemplares 

ESTA É A DIREÇÃO QUE TE 
REPRESENTA! 

 


