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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

EDIÇÃO NOVEMBRO DE 2021

Lançada Campanha Salarial 2022: 
SEEACONCE e trabalhadores na luta

O SEEACONCE realizou no mês de 
outubro diversas assembleias lançan-
do a Campanha Salarial 2022, tanto 
em Fortaleza quanto no Interior do 
Estado. Foram momentos importantes 
para reforçar a luta das categorias de 
limpeza pública e de asseio e conser-
vação por melhores salários e condi-
ções de trabalho, em tempos mais do 
que desafi adores.

Enquanto a infl ação sobe cada vez 
mais, diminuindo o poder de compra 
do trabalhador, e o desemprego no 
Brasil de Bolsonaro cresce e difi culta 
as negociações salariais, o SEEA-
CONCE e os trabalhadores e trabalha-
doras estão fi rmes, unidos e dispostos 
para lutar por melhorias.

Essa coragem e essa energia foram 
ressaltadas nas assembleias realizadas 
em Fortaleza, Camocim, Crateús, Igua-
tu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixa-
dá, Sobral, Tianguá. Mais uma vez os di-
retores e as diretoras do SEEACONCE 
se dividiram percorrendo todo o Estado, 
além de contarem com a participação 
dos representantes do Sindicato nas re-
giões de Sobral e do Cariri.

As propostas de minuta (um esbo-
ço do texto a ser levado para ne-

ASSEIO E CONSERVAÇÃO:
Confi ra os principais pontos 
da proposta aprovada. Vamos 
à luta para conquistar
esses direitos!

Manter as cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021 e 
acrescentar os seguintes pontos:

- Reajuste do INPC (infl ação) + 2% 
nos pisos salariais, na ajuda de 
custo aos motoqueiros e nas diárias

- Reajuste de 15% na cesta básica, 
vale-alimentação e no auxílio-creche

- Proibir vale-alimentação parcelado 
e fornecimento de quentinha em vez 
do pagamento do vale-alimentação

- Garantir pagamento de 50% 
das diárias nos deslocamen-
tos acima de 50km

- Ajuda de custo ou vale-
combustível de R$ 150, para 
deslocamentos no Interior

- Duração da Convenção Co-
letiva de Trabalho por dois 
anos, com reajuste anual 
das cláusulas econômicas

- Inslubridade para 
manipuladoras de 
alimentos e para 
auxiliares

- Periculosidade para 
garupeiros e operadores 
de ETAs

gociação com o sindicato patronal, 
listando as reivindicações dos tra-
balhadores) foram aprovadas por 
unanimidade em todas as assem-
bleias, comprovando a forte ligação 
da base com o Sindicato, a sintonia 
entre os colegas das categorias e 
a direção do SEEACONCE. Direto-
res e diretoras da entidade sindical 

participaram em grande número das 
assembleias, que também contaram 
com forte presença dos trabalhado-
res e com os cuidados preventivos 
à Covid-19.

Vamos agora à luta para fazer valer 
essas reivindicações e construir a 
campanha salarial 2022.

letiva de Trabalho por dois 
anos, com reajuste anual 
das cláusulas econômicas

- Periculosidade para 
garupeiros e operadores 
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Limpeza pública: confi ra os principais 
pontos da proposta aprovada para a 
Campanha Salarial 2022

Eleição do SEEACONCE 
dias 6, 7 e 8 de dezembro

Novembro Azul: SEEA-
CONCE apoia campanha

Manter as cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021 e 
acrescentar os seguintes pontos:

- Reajuste salarial pelo INPC (infl a-
ção) + 2%

- Reajuste de 15% na Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), para 
os trabalhadores de varrição, os cole-
tores e os colegas de manutenção e 
administração

- Deixar claro na Convenção Coletiva de 
Trabalho que o colega que estiver do-
ente e apresentar atestado médico não 
perderá o direito à PLR, ou seja, esta 
falta não contará como falta injustifi cada

- Reajuste de 15% no vale-alimenta-
ção, também para os trabalhadores 

Os trabalhadores e as trabalhadoras 
representados pelo SEEACONCE par-
ticiparam em grande número das as-
sembleias da Campanha Salarial 2022. 
Sindicato e base partem fortalecidos 
para o desafi o de conquistar melhorias 
nos salários e nos diversos benefícios. 
Vamos à luta!”

Josenias Gomes
PRESIDENTE DO SEEACONCE

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro o SE-
EACONCE realizará a eleição de seu 
Sistema Diretivo, que inclui Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal, Conselho 
de Representantes junto à Federação, 
Conselho de Diretores Regionais, Con-
selho Consultivo e Corpo de Suplentes), 
para o quadriênio 2022/2026.

O prazo para a inscrição de chapas se 
iniciou em 26 de outubro e se encerra às 
17h do dia 9 de novembro. A inscrição 
de chapas acontece na secretaria do 
SEEACONCE.

A votação acontecerá de 7h às 18h, nos 
três dias de coleta de votos (6, 7 e 8 de 
dezembro). Serão designadas mesas 
coletoras noturnas, com horário defi nido 
pela Comissão Eleitoral, para coleta de 
votos em hospitais e supermercados 24 
horas ou, ainda, em outras empresas 
ou órgãos com funcionamento noturno, 
como preconiza o art. 99, § 6º do Esta-
tuto Social do SEEACONCE. 
 
Haverá urnas itinerantes, com a coleta de 
votos nos postos de trabalho que tenham 
eleitores aptos a votar na capital e no 
interior do Estado, nas Regiões Centro–
Sul, Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do 
Curu, Litoral Norte, Metropolitana, Maci-
ço de Baturité, Serra de Ibiapaba, Sertão 
Central, Sertão de Canindé, Sertão de 
Crateús, Sertão dos Inhamuns, Sertão 
de Sobral, Vale do Jaguaribe e Região 
do Cariri. Compete à Comissão Eleito-
ral, também escolhida através de eleição 
realizada no último dia 29/10, defi nir a 
quantidade e roteiro fi nal das urnas.

O SEEACONCE apoia a Campanha 
Novembro Azul, de prevenção ao cân-
cer de próstata. No Brasil. A cada 38 
minutos, um homem morre devido ao 
câncer de próstata, conforme o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca).

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

Siga o SEEACONCE nas redes sociais e fi que 
sempre por dentro das novidades quanto aos 
seus direitos. 

        Seeaconce             @seaaconce

Baixe o APP do SEEACONCE,
para iOS ou Android

        Seeaconce             @seaaconce        Seeaconce             @seaaconce

de varrição, os coletores e os cole-
gas de manutenção e administração. 
Também deixar claro que em caso de 
doença do trabalhador, com apresen-
tação de atestado, ele não terá seu 
vale-alimentação reduzido nas férias

- Reajuste de 15% no auxílio-creche

- Reajuste de 15% no valor do café 
da manhã

- Ajuda de custo ou vale-combustível de 
R$ 150, para deslocamentos no Interior

- Duração da Convenção Coletiva de 
Trabalho por dois anos, com reajuste 
anual das cláusulas econômcias


