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Fique por dentro de todas as ações e 
informações seguindo o Seeaconce no 
Instagram (@seeaconce) e no Facebook 
(www.facebook.com/seeaconce). 

Na defesa dos seus 
direitos, conte sempre 
com o Seeaconce! 

Você sabia 
que o auxílio 
emergencial 
seria de 
apenas 
R$ 200,00?
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Na pandemia, Seeaconce 
se  mantém atuante e 
presente na defesa do/a 
trabalhador/a

Ao longo de mais de cinco meses de combate 
à pandemia e a suas consequências, o See-
aconce se manteve forte, atuante e presente 
ao lado do/a trabalhador/a. 

Orientando os companheiros sobre seus direi-
tos, fi scalizando as relações de trabalho com 
as empresas, disponibilizando a Assessoria 
Jurídica, participando de inúmeras audiências 
virtuais com empresas, com o Governo do Es-
tado e com o Ministério Público do Trabalho, 
o Seeaconce esteve atento à defesa dos direi-
tos dos trabalhadores.

O Seeaconce cobrou respeito aos trabalha-
dores e condições de trabalho adequadas, 
incluindo a disponibilização, pelas empre-

sas, dos equipamentos de proteção individu-
al (EPIs) e álcool-gel, o distanciamento entre 
pessoas nos ambientes de trabalho e nos re-
feitórios e banheiros, o cuidado especial com 
os trabalhadores que integram os grupos de 
maior risco para a Covid-19, como hiperten-
sos, diabéticos e idosos.

O Sindicato também manteve muita atenção 
às mudanças nas relações trabalhistas, pro-
vocadas pelo Governo Federal, com medi-
das provisórias que trouxeram riscos para as 
categorias representadas pelo Seeaconce. 
Suspensão do contrato de trabalho, diminui-
ção de jornada e de salário, estabilidade pelo 
mesmo número de meses no retorno após 
suspensão. 

O Seeaconce prestou orientações aos tra-
balhadores, pelas redes sociais, por tele-
fone e através das lives realizadas toda 
segunda-feira, 19h, e abertas à participa-
ção do público em geral, com a participa-
ção de sindicalistas do Ceará e de outros 
estados, além de advogados para tirar dú-
vidas na hora.

O Sindicato orienta todos os trabalha-
dores a seguirem tomando os devidos 
cuidados, para prevenção ao coronaví-
rus. A pandemia não acabou. Valorize 
sua vida e a da sua família. Use más-
cara, lave as mãos, mantenha distan-
ciamento. Na luta, conte sempre com o 
Seeaconce.

Seeaconce esteve presente dialogando com a base de trabalhadores/as dos hospitais, da limpeza pública, 
da Cagece, entre vários segmentos
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Seeaconce realiza novas ações 
beneficiando trabalhadores
e garantindo direitos
Conquistas importantes para as tra-
balhadoras e os trabalhadores! Firme 
na luta, o Sindicato dos Empregados 
em Empresas de Asseio e Conser-
vação, Locação e Administração de 
Imóveis Comerciais, Condomínios e 
Limpeza Pública do Estado do Ceará 
(SEEACONCE) segue realizando di-
versas ações na defesa dos direitos e 
na busca de avanços em benefício de 
cada trabalhador.

A Diretoria do SEEACONCE segue 
atuante todos os dias, visitando locais 
de trabalho em Fortaleza e em vá-
rios municípios do Interior, realizando 
atendimentos aos associados, parti-
cipando de reuniões com represen-
tantes de empresas e conseguindo 
audiências com o Ministério Público 
e a Justiça do Trabalho. Um sindica-
to forte, construído diariamente pelos 
trabalhadores, com benefícios con-
cretos aos associados.

100 ATENDIMENTOS REMOTOS (à distância, online) foram realizados pelo 
Jurídico do SEEACONCE em 2021, no momento mais grave da pandemia

200 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS foram realizados pelo Jurídico do 
Sindicato, com todos os cuidados de prevenção à Covid-19

55 AUDIÊNCIAS ONLINE foram realizadas, a pedido do SEEACONCE, de-
fendendo os direitos dos trabalhadores com Ministério Público e/ou Justiça 
do Trabalho.

Cada trabalhador e trabalhadora 
das categorias representadas pelo 
SEEACONCE sabe que pode contar 
com o Sindicato. Diálogo direto com 
os diretores e as diretoras, também 
por telefone ou whatsapp, publica-
dos nas redes sociais do Sindicato. 
Essa atuação conjunta entre sindi-
cato e base também acontece nas 
visitas aos locais de trabalho, nos 
atendimentos, reuniões e audiên-

cias. Daí nossa palavra de ordem: 
“Na luta conte sempre com o Seea-
conce. Juntos somos fortes”.

Nesta edição do Informativo SEE-
ACONCE você confere muita infor-
mação sobre as ações do Sindicato 
nos últimos meses. Fique por den-
tro da atuação da entidade e confi-
ra o trabalho realizado em defesa 
das categorias.



Vamos à luta: povo na rua e frente ampla em defesa do 
emprego, dos salários, da vacina, do “Fora, Bolsonaro”

Chegamos à metade de 2021 ultra-
passando as criminosas marcas de 
530 mil mortos pela Covid-19 e de 15 
milhões de desempregados. Vivemos 
todos os dias consequências graves 
dessa realidade extremamente dura. 
Com um auxílio emergencial muito 
baixo, bem distante dos R$ 600,00 por 
mês, com a precarização/”uberização” 
do trabalho e com a vacinação seguin-
do em ritmo lento, enfrentamos uma 
realidade muito difícil para as trabalha-
doras e os trabalhadores.

É justamente nestes momentos que 
precisamos nos unir e nos fortalecer, 
cada vez mais. O SEEACONCE atua 
todos os dias na defesa dos trabalhado-
res e de seus direitos. Lutando por mais 
empregos, melhores salários, melhores 
condições de trabalho, mais equipa-
mentos de proteção individual (EPIs), 
mais medidas de prevenção à Covid-19, 
por vacina no braço de cada colega tra-
balhador, o mais rápido possível.

As categorias representadas pelo 
SEEACONCE foram incluídas na 

4ª fase da vacinação, e com isso, 
além da vacinação por idade, para 
a população em geral, muitos con-
seguiram tomar a primeira dose da 
vacina. Uma vitória, diante de to-
dos os perigos da pandemia e da 
lentidão do Brasil nesse processo. 
Mas é preciso continuar mantendo 
todos os cuidados, até a segunda 
dose e mesmo depois. 

A vacina tem alta efi cácia, ajudando a 
diminuir muito os casos da forma grave 
da Covid-19, reduzindo o número de 
internações em hospital. Mas é preciso 
seguir se cuidando, até que a grande 
maioria da população esteja vacinada e 
haja uma nova avaliação das autorida-
des de saúde pública sobre o cenário da 
pandemia. Até lá, manter distância de 
outras pessoas, evitar lugares fechados, 
usar máscara adequadamente e lavar 
bem as mãos são medidas essenciais 
para salvar vidas.

Seguindo esses cuidados, o SEEA-
CONCE tem participado das manifesta-
ções de rua como as realizadas em 29 
de maio, 19 de junho e 3 de julho, pelo 
“Fora, Bolsonaro”, por mais empregos, 
melhores salários, por auxílio emergen-
cial de R$ 600,00 e por mais respeito 
aos trabalhadores. É hora de fortalecer 
a frente ampla em defesa da democra-
cia e do trabalho, para virar esse jogo. 
Só com o povo na rua vamos conseguir 
uma mudança de rumo para melhor. 
Como está não dá pra continuar. A luta 
de cada um de nós, todos os dias, é fun-
damental para construir essa mudança. 
Vamos juntos!

Na luta, conte sempre com o SEEA-
CONCE. Juntos somos fortes!

Por Josenias Gomes,
presidente do Seeaconce

EDITORIAL - FALA, SEEACONCE!
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Cagece: SEEACONCE 
fiscaliza adicional de 
30% de periculosidade

O SEEACONCE está atuando firme na 
fiscalização do cumprimento do direito a 
30% de adicional de periculosidade aos 
motoqueiros que trabalham para a Ca-
gece. O Sindicato apurou denúncias de 
que a empresa teria feito o pagamento 
apenas a uma parte dos trabalhadores.

Para esclarecer a situação e garantir 
que todos os trabalhadores que têm 
direito recebam o adicional, diretores 
e diretoras do SEEACONCE estão 
visitando os locais de trabalho, iden-
tificando quem ainda não recebeu e 
cobrando o pagamento. 

Diversas audiências online com a 
Procuradoria do Trabalho foram re-
alizadas para tratar dessa questão, 
além de reuniões referentes à situa-
ção dos trabalhadores atuantes em 
Quixadá, Russas, Acopiara, Tianguá, 

Trabalhadores da
limpeza pública de
Juazeiro do Norte
Acompanhando desde o início a situa-
ção dos mais de 400 trabalhadores de 
limpeza pública que prestaram serviço 
à Prefeitura de Juazeiro do Norte em-
pregados pela empresa MXM, o SEE-
ACONCE conseguiu na Justiça o blo-
queio de R$ 1,8 milhão da Prefeitura.

Esse valor seria pago à empresa MXM 
e foi retido para garantir o pagamento 
do FGTS, de verbas rescisórias e outros 
direitos dos trabalhadores, que enfrenta-
ram seguidos atrasos e problemas. Tan-
to que realizaram diversas paralisações, 
muitas vezes com apoio e presença de 
diretores do SEEACONCE.

O SEEACONCE participou de audi-
ência com juiz do trabalho no dia 9 
de julho e reforçou a necessidade do 
devido pagamento aos trabalhadores. 
O Sindicato também defende que os 
trabalhadores sejam recontratados, já 
pela nova empresa que virá a assumir 
esse contrato.

FIRME NA LUTA!

- O SEEACONCE realizou 250 res-
cisões de trabalhadores da empre-
sa Multiservice, lotados na Uece, 
garantindo os direitos e ressalvan-
do pendências existentes.

- O sindicato vem acompanhan-
do os procedimentos envolvendo 
a Multiservice e trabalhadores 
terceirizados que atuam na Pe-
rícia Forense (Pefoce) e na Es-
cola de Saúde Pública do Ceará 
(ESP), defendendo as garantias 
e os direitos.

- O SEEACONCE realizou homologa-
ções de 55 trabalhadores que presta-
ram serviço ao Banco do Brasil, pela 
empresa Cantina BB Central Ltda, de 
forma a atestar os valores pagos e tirar 
dúvidas dos trabalhadores.

- O Sindicato também acompanha a 
situação de trabalhadores da empresa 
Somos, que assumiu vários contratos 
com a Cagece, em diversos municípios, 
com seguidos problemas de atraso no 
pagamento do FGTS e de mudanças 
de operadora do vale-alimentação

Juazeiro do Norte, Sobral, região do 
Maciço de Baturité.

Horas extras nas ETAS da Cagece

O SEEACONCE também está na 
luta para garantir as 15 horas ex-
tras, previstas em lei, para os fun-
cionários que trabalharam na escala 
12 horas x 36 horas, no período no-
turno, além de garantir a intrajorna-
da para todos que trabalharam nes-
sa escala.

O Sindicato segue lutando pelo adi-
cional de insalubridade para quem 
trabalha nas mais de 300 Estações 
de Tratamento de Água (ETAS) da 
Cagece em todo o Ceará. São tra-
balhadores terceirizados de diversas 
empresas, entre elas Somos, Criart, 
Solução, Fortal, entre outras.



TENHA DIREITO A VÁRIOS BENE-
FÍCIOS. FILIE-SE AO SEEACONCE

Por uma pequena contribuição 
mensal, você tem direito a vários 
serviços e benefícios, além de 
passar a contar com o Sindicato na 
defesa dos seus direitos:

- Assessoria Jurídica, com advoga-
dos à sua disposição para processos 
trabalhistas e de Direito de família

- Auxílio para calcular corretamente 
qual valor você deve receber da 
empresa contratante, em caso de 
rescisão/demissão

- Atendimento odontológico, em 
consultório na sede do Seeaconce, 
na Rua São Paulo, 1037, Centro de 
Fortaleza 

- Atendimento odontológico pela 
Odonto System, por valor mais bai-
xo. Conquista do Seeaconce para 
todos os trabalhadores

- Plano de saúde, com 50% pago por 
você e 50% pela empresa em que 
você trabalha. Conquista do Seea-
conce para todos os trabalhadores

- Desconto de 30% em duas redes 
de farmácias

- Descontos nas Óticas Viana, no 
Centro de Fortaleza

- Desconto no Plano Funerário Paz 
Eterna

- Colônia de Férias do Sintraorto

- Desconto no CEPEP Cursos Pro-
fi ssionalizantes/ Faculdade

- Desconto na Faculdade Fatene

-Desconto na Faculdade Ateneu
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SEEACONCE acompanha situação 
dos trabalhadores da Maternidade 
Escola e do Hospital das Clínicas
Mais de 460 trabalhadores terceiriza-
dos atuantes no Hospital das Clínicas 
e na Maternidade Escola Assis Chate-
aubriand, da Universidade Federal do 
Ceará, foram demitidos pela empresa 
Serval no mês de maio.

O Seeaconce está acompanhando o 
caso, na defesa dos direitos dos tra-
balhadores. As rescisões de contrato 
foram pagas. As homologações foram 

O Sindicato se posicionou contra a redução de salários de trabalhadores terceiri-
zados do Governo do Estado do Ceará, que vem adotando redução de jornada de 
trabalho de alguns grupos de trabalhadores, de 44 horas para 40 horas semanais. 

O sindicato ingressará com ação judicial para que não haja redução nos salários 
dos trabalhadores.

Na defesa dos seus direitos,
conte sempre com o Seeaconce! 

Fique por dentro de todas as ações e 
informações seguindo o Seeaconce 
no Facebook e no Instagram.

Acesse www.seeaconce.org.br e 
baixe o aplicativo do SEEACONCE 
Play Store e na Apple Store

118 trabalhadores da Servnac que atu-
avam na Habitafor estão sendo prejudi-
cados por seguidas ações da Servnac. 
A empresa perdeu o contrato que tinha 
com a Habitafor, tendo a obrigação de 
pagar os direitos desses trabalhadores. 
Em vez disso, chamou os ex-empre-
gados individualmente, exigindo que 
aqueles que “desejassem fi car na nova 
empresa que assumiria o contrato” as-
sinassem um acordo mútuo.

O SEEACONCE levou o caso ao Mi-
nistério Público, exigindo o pagamento 
dos direitos. A empresa alegou que não 
tinha dinheiro. O Sindicato então pediu 
o bloqueio de faturas da Servnac e con-
seguiu que fosse retido R$ 1,2 milhão, 
para garantir o pagamento dos direitos.

A empresa propôs novo acordo aos 
trabalhadores, mas exigiu desblo-
queio das faturas. O SEEACONCE 
levou o caso novamente ao MPT, 
gerando a determinação de que a 
Prefeitura fi zesse o pagamento direto 
aos trabalhadores. Porém, a Servnac 
não forneceu a folha de pagamento, 
com os dados para que o pagamento 
fosse feito.

O SEEACONCE lamenta o desres-
peito da Servnac com o MP e com os 
trabalhadores e seguirá cobrando que 
seja feita justiça a esses empregados.

O sindicato e o Ministério Público 
aguardam julgamento das ações 
que apresentaram.

Sindicato na defesa dos trabalhadores da
Habitafor, prejudicados pela empresa Servnac

feitas no próprio hospital, com acompa-
nhamento do sindicato. 

O Sindicato segue na luta também 
para que esses trabalhadores pos-
sam ser recontratados pelas empre-
sas Plansur e Clarear, que passarão 
a prestar esses serviços ao HC e à 
MEAC, continuando a contar com os 
mesmos direitos garantidos na con-
venção coletiva.


