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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 realizou nova rodada 
de visitas em locais de trabalho 
nas regiões do Ceará

JUNTOS SOMOS FORTES

A Diretoria do SEEACONCE rea-
lizou uma nova rodada de visitas 
em locais de trabalho em diver-
sas regiões do Ceará, incluindo as 
Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) da Cagece em vários muni-
cípios, dialogando com os trabalha-
dores e as trabalhadoras. 

As visitas são feitas por integrantes 
da Diretoria do SEEACONCE (Sindi-
cato dos Empregados em Empresas 
de Asseio e Conservação, Locação 
e Administração de Imóveis Comer-
ciais, Condomínios e Limpeza Públi-
ca do Estado do Ceará), distribuindo 
as edições mais recentes do Infor-
mativo do sindicato, debatendo so-

EQUIPES QUE
REALIZARAM 
AS VISITAS

CARIRI
Josenias Gomes, presidente
do Seeaconce

Ronaldo de Araújo,
representante do
Seeaconce na região

Alex Cândido, Paulo Braga
e Jeremias Gonzaga (ETAs)

TIANGUÁ
João Batista e Neuma Ferreira

SOBRAL
Amadeus Paixão e
Penha Mesquita (ETAs)

Cícero e Paulo Roberto

CRATEÚS
Maury Maia e
Clauber César (ETAs)

RUSSAS
Cleison e Lucilene
Rodrigues (ETAs)

FORTALEZA
Marinete Mesquita
e Robério Gadelha
Benedito Barbosa e Hirma Alves

bre salários e condições de trabalho, 
ouvindo demandas da categoria, dis-
cutindo soluções, fazendo filiações. 

No caso das visitas às ETAs da Ca-
gece, as equipes contam com técni-
cos em segurança do trabalho. Os 
técnicos vão elaborar laudos apon-
tando se os trabalhadores de cada 
unidade têm direito a adicional de 
periculosidade ou insalubridade.

O SEEACONCE solicitará audiên-
cias ao Ministério Público do Tra-
balho, à Cagece e as empresas 
contratantes, para, a partir desses 
laudos, defender que as empresas 
paguem os adicionais.
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EXPEDIENTE

O SEEACONCE e os trabalhadores 
por ele representados estão na luta 
contra a Medida Provisória 1045, da 
“minirreforma trabalhista”. Um novo 
pacote de maldades e retirada de di-
reitos, apresentado pelo desgoverno 
de Bolsonaro e Paulo Guedes, em 
prejuízo dos trabalhadores. 

A proposta foi aprovada na Câmara 
dos Deputados e segue para vota-
ção no Senado. A luta agora é para 
que seja derrubada pelos senadores. 
Caso eles aprovem a medida e façam 
mudanças no texto da MP, a proposta 
volta para nova votação na Câmara.

Você pode ajudar conversando com 
os colegas sobre os perigos da MP 
1045 e postando em suas redes so-
ciais mensagens contra a medida e 
em favor dos direitos trabalhistas. A 
mobilização é fundamental para que 
os senadores percebam que o povo 
brasileiro diz NÃO a essa proposta.

Riscos da MP 1045
aos trabalhadores

- Redução de renda

- Redução de direitos, com a pos-
sibilidade de “contratos civis” sem 
garantias trabalhistas e previden-
ciárias

- “Trabalhadores de segunda classe”, 
sem contrato e sem direitos como fé-
rias, FTGS, 13o. salário. Precariza-
ção dos vínculos trabalhistas

- Superexploração dos trabalhadores

- Queda do percentual do FGTS re-
colhido, dos atuais 8% para até 2%

- Dificuldade de acesso à justiça 
gratuita e desestímulo a entrar 
com ações trabalhistas

- Inclusão do Programa Primei-
ra Oportunidade e Reinserção no 
Emprego (Priore), “ressuscitando” 
pontos da MP 905, da chamada 
“Carteira de Trabalho Verde e Ama-
rela”. Com prejuízos para os traba-
lhadores de 18 a 29 anos e acima 
de 55 anos, como férias, 13o. sa-
lário e multa do FGTS em caso de 
demissão pagos parceladamente 
(multa caindo de 40% para 20%)

- Trabalho com “termo de compro-
misso”, com “Bônus de Inclusão 
Produtiva (BIP)” e “Bolsa de In-
centivo à Qualificação (BIQ)”, em 
vez de salário. Isso aconteceria 
para quem não tem vínculo com a 
Previdência Social há mais de dois 
anos, para trabalhadores de baixa 
renda beneficiados com progra-
mas federais e para jovens entre 
18 e 29 anos. Tudo pelo chama-
do “Requip” (Regime Especial de 
Trabalho Incentivado), um enorme 
perigo para os trabalhadores.

Para juízes e procuradores do tra-
balho, MP 1045 é inconstitucional e 
não vai gerar empregos

A Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Anamatra) 
e o Ministério Público do Trabalho afir-
mam que medidas que transformaram 
a MP 1045 em “minirreforma trabalhis-
ta” são inconstitucionais e não geram 
empregos. 

Eles destacam que a princípio a MP 
trataria apenas de suspensão de con-
tratos de trabalho e da possibilidade 
de redução de jornada e salário (como 
feito no começo da pandemia), mas o 
Governo Federal acrescentou, através 
do deputado relator, vários pontos re-
tirando direitos. A MP acabou virando 
uma “minirreforma trabalhista”.

O Ministério Público do Trabalho afir-
ma que a proposta tem o risco de ge-
rar insegurança jurídica.

SEEACONCE na luta contra a MP 
1045, da “minirreforma trabalhista”, 
e seus prejuízos aos trabalhadores
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Sindicato assegurou a mais 
trabalhadores os direitos
da convenção coletiva 
Mesmo com os atuais desafi os da 
pandemia, da crise econômica, da 
precarização e dos ataques aos di-
reitos trabalhistas, o SEEACONCE 
segue sempre presente, visitando 
os locais de trabalho, realizando 
audiências com Ministério Público 
e Justiça do Trabalho, atuando nas 
redes sociais e alcançando novas 
conquistas concretas em benefício 
dos trabalhadores. 

Exemplo dessa atuação foi a reu-
nião promovida no sábado, 21/8, 
em Fortaleza, com os trabalhadores 
e trabalhadoras da empresa F. De 
Sousa Batista, que prestam serviço 
na área da limpeza pública para a 
empresa Martins.

O SEEACONCE conseguiu fazer 
com que a Convenção coletiva da 
categoria seja cumprida também 
para esses trabalhadores, garan-
tindo que passem a ter direitos que 
antes não eram respeitados: café 
da manhã, alimentação, cesta bá-

sica, plano de saúde, plano odon-
tológico, participação nos lucros e 
resultados (PLR). Uma vitória do 
SEEACONCE e dos trabalhadores 
fortalecidos em seu sindicato.

O mesmo processo aconteceu 
com quase 300 trabalhadores 
“quarteirizados” por diversas em-
presas, que se reuniram com a 
Diretoria do Sindicato no sábado, 
14/8, em Fortaleza. Além dos di-
reitos já mencionados, passaram 
a contar com adicional de insalu-
bridade, quando devido. Muitos 
desses trabalhadores se fi liaram 
nesse dia ao Sindicato, agrade-
cendo pelo apoio.

O SEEACONCE realizou no dia 13/8, 
na Colônia de Férias do Sintrahortuh, 
reunião do Sistema Diretivo, contando 
com palestras e debates sobre a situ-
ação dos trabalhadores e das traba-
lhadoras no Brasil de pandemia des-
controlada e de ameaças com a nova 
“minirreforma trabalhista”.

O presidente Josenias Gomes e todos 
os diretores do Sindicato agradecem 
a todos que participaram desse mo-
mento importante de reforço de refl e-
xões e ações. Entre os palestrantes, 
a advogada trabalhista e sindical Dra. 
Jane Eire Calixto, vice-presidente da 
Comissão Nacional de Direito Sindical 
da OAB, e o professor doutor Fábio 
Zech Sylvestre, superintendente re-
gional do Ministério do Trabalho.

A Assembleia Geral de Mudança Es-
tatutária do SEEACONCE aconteceu 
no dia 12/8, na sede do Sindicato, no 
Centro de Fortaleza. O presidente Jo-
senias Gomes falou aos participantes 
do encontro, realizado com os devidos 
cuidados de prevenção à Covid-19. 

Agora o Sindicato prepara a realiza-
ção das assembleias específi cas dos 
trabalhadores de limpeza pública e 
de asseio e conservação. Em breve 
mais informações.

O SEEACONCE está realizando uma 
campanha de fi liação e recadastramen-
to dos trabalhadores já fi liados. A equi-
pe do Sindicato está entrando em con-
tato por telefone, perguntando sobre 
possíveis mudanças de empresa ou de 
posto de serviço.

Quando o SEEACONCE ligar, pode 
atender tranquilo. A equipe do Sindicato 

SEEACONCE realizou
reunião do Sistema Diretivo

Preparação para assembleias 
de limpeza pública e de
asseio e conservação

Quando o SEEACONCE ligar pra
você, pode atender tranquilo

não pede informações pessoais ou da-
dos sobre documentos.

Você também pode informar direta-
mente ao SEEACONCE se mudou de 
empresa ou de posto de trabalho, pelo 
fone 3453-8900. Mantendo seus dados 
sempre atualizados, o Sindicato tem 
mais facilidade em atuar da melhor for-
ma na defesa dos seus direitos.

Reunião dos trabalhadores da limpeza pública com
o SEEACONCE, no Clube da Caixa, em Fortaleza



Salário: R$ 1.159,76 / Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
Coleta: R$ 108,01. Valor apurado 
mensalmente e pago a cada seis 
meses. Requisitos: 1. ASO em dia 
conforme programação do SESMT / 
2. Assiduidade: uma ausência no mês 
perde 40%; duas ausências no mês 
perde 70%; três ausências no mês 
perde 100.

Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR): R$ 69,80. Valor apurado 
mensalmente e pago a cada seis 
meses. Requisitos: 1. Devolução de 
equipamentos em perfeitas condições 
de trabalho, baseado na média das 
checagens dos 5S’s no semestre / 2. 
ASO em dia conforme programação 
do SESMT/ 3. Assiduidade: uma 
ausência no mês perde 40%; duas 
ausências no mês perde 70%; três 
ausências no mês perde 100.

Vale-alimentação: R$ 19,00. Des-
conto mensal de R$ 0,82/ Vale-ali-
mentação Manutenção: R$ 20,00. 
Desconto mensal de R$ 0,82.

Vale-alimentação Férias. Requisitos: 
1. Até dois dias de faltas legalmente 
justifi cadas em cada mês/ 2. Zero 
ocorrência de procedimentos discipli-
nares/ 3. Zero reclamações das áreas 
limpas/ 4. ASO em dia conforme 
programação do SESMT.

Cesta básica. Requisitos: 100% de 
assiduidade no mês/ Duas faltas justifi -
cadas segundo a cláusula vigésima oi-
tava/ Comparecer a cada seis meses 
para realização de exames periódicos.

Cesta básica PLR: Nos meses de ju-
nho e dezembro o funcionário recebe 
uma cesta a mais. Café da manhã: 
R$ 3,80. Desconto de R$ 0,02. Insa-
lubridade Varrição: 20%. Insalubri-
dade Coleta: 40%. Plano de Saúde: 
100% custeado pela empresa. Des-
conto de R$ 0,11. Auxílio-creche: R$ 
181,00. Entre outros benefícios.
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Confi ra as ações do Jurídico do
SEEACONCE na defesa dos seus direitos

Limpeza pública: procedimentos 
contra empresas que descum-
prem convenção.

O SEEACONCE ingressou com diver-
sos procedimentos administrativos por 
descumprimento de convenção coleti-
va de trabalho dos trabalhadores de 
limpeza pública, contra as empresas:

Maciel Construções
e Terraplanagens S.A.

MJ da Silva Ferreira

F. de Sousa Batista Serviços

CM Prestador de
Serviços e Locação Ltda

Construtora Samaria 
Erandi Amorim de Araújo

WF Projetos, Cálculos
e Construções Ltda

Se você mudou de empresa ou se modifi cou algum dado da sua fi cha no Sindicato (endereço, telefone etc), LIGUE 
3453-8900 e informe. Fique sempre atualizado com o Sindicato, para estar sempre por dentro dos seus direitos.

SIGA O SEEACONCE no FACEBOOK e no INSTAGRAM. Acompanhe as LIVES DO SEEACONCE nas redes sociais. 
Acesse www.seeaconce.org.br e BAIXE O APLICATIVO do Sindicato na Play Store e na Apple Store

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS 
AOS TRABALHADORES DE 
LIMPEZA PÚBLICA:

O SEEACONCE ESTÁ EM CAMPANHA DE FILIAÇÃO E RECADASTRAMENTO

FIQUE POR DENTRO

Terceirizados do Estado: contra a 
redução de salários.

O SEEACONCE está na busca in-
cessante junto ao Ministério Público 
do Trabalho para garantir os direitos 
dos trabalhadores terceirizados que 
prestam serviços ao Governo do Es-
tado do Ceará. O governo Camilo 
Santana está realizando licitações re-
duzindo os salários desses colegas. 
São aproximadamente 65 mil traba-
lhadores prejudicados!

Luta em prol dos ex-trabalhadores 
da MXM em Juazeiro

O SEEACONCE acompanha o início 
dos trabalhos da empresa Revert 
Soluções Ambientais Ltda, que as-
sumiu a Limpeza Pública do municí-
pio de Juazeiro do Norte. A Revert 
substitui a empresa MXM Serviços 
e Locações Ltda, que teve muitos 
problemas de descumprimento de 
direitos e pagamentos dos trabalha-
dores. O SEEACONCE denunciou a 
situação e conseguiu na Justiça blo-
queio de recursos da Prefeitura para 
garantir o pagamento dos direitos 
garantidos na Convenção Coletiva 
de Limpeza Pública.

Cuidado com o “acordo 80/20”
ou “acordo mútuo”

O SEEACONCE orienta os traba-
lhadores e as trabalhadoras a não 
aceitarem o “acordo 80/20”, o chama-
do “acordo mútuo”, por ser extrema-
mente prejudicial ao trabalhador. “Um 
verdeiro conto do vigário”, destaca 
Josenias Gomes, presidente do SEE-
ACONCE. Se receber proposta para 
assinar acordo mútuo, procure urgen-
temente o Sindicato, pelo fone 3453-
8900 ou pelas redes sociais. Fale 
com o Jurídico e receba orientações.


