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Dever cumprido
em mais uma etapa

No ano passado, o Sindilimp 
aliou as lutas pelos direitos dos traba-
lhadores com as comemorações e ativi-
dades dos 25 anos do sindicato.

Foi um momento importante 
para recordar a nossa história e todas 
as conquistas que já alcançamos, além 
de destacar o papel social que o 
sindicato desempenha, contribuindo 
com a democracia no país e com o 
avanço da qualidade de vida para a 
classe  trabalhadora. 

Em 2015, o Sindilimp mobilizou 
a categoria contra a terceirização de 
todas as atividades, contra o assédio 
moral e em favor dos direitos das mu-
lheres e jovens. 

Três momentos do ano foram 
especiais e diferentes: a Festa do Dia 
do Gari, o lançamento do Sindilimp 
Saúde e a Primavera Lilás.

Apesar de ter sido um ano muito 
difícil para os trabalhadores, a lem-
brança de 2015 ficará na memória 
como um período em que o Sindilimp 
fez muita diferença.

- Mantenha a caixa d’água bem fechada

- Remova folhas que possam impedir a água de 
correr nas calhas

Henrique Silva
Presidente do 
Sindilimp

Agora, no início de 2016, o 
Sindilimp concluiu as negociações da 
Campanha Salarial. 

Você pode acompanhar neste 
folheto: considerando o momento 
econômico, tivemos um resultado 
positivo, garantindo algum aumento 
real e o pagamento de reajuste em 
uma única parcela. Muitas categorias, 
infelizmente, não conseguiram essas 
conquistas. 

É muito importante que você 
leia e tire as dúvidas sobre todos os 
pontos, para ajudar o sindicato a 
fiscalizar o cumprimento do acordo. 

Em caso de dúvida, procure o 
Sindilimp. 

Com a certeza do dever cum-
prido em mais uma etapa, aprovei-
tamos para desejar a todos os traba-
lhadores e trabalhadoras da categoria 
um ótimo ano, com a realização dos 
anseios de cada família. 

Um grande abraço!

Palavra do 
presidente

Sindilimp

presente na

campanha

- Não deixe água da chuva acumulada sobre a laje

- Guarde as garrafas de cabeça para baixo

- Evite água acumulada em pneus velhos

- Não coloque lixo em terrenos baldios

- Mantenha as lixeiras bem fechadas

- Encha de areia os pratinhos dos vasos de plantas

- Lave semanalmente com escovas e sabão, baldes,
 tanques ou vasos que servem para armazenar água. 
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Salário normativo
por função

Motociclista no transporte de documentos e
pequenos volumes

Faxineiro(a), Limpador, Auxiliar de Limpeza, 
Servente de Limpeza.

1.112,50

934,93

1.115,30

926,27

926,27

926,27

926,27

972,51

926,27

926,27

926,27

1.031,62

1.128,74

1.176,95

926,27

1.030,88

1.030,88

1.115,30

1.115,30

1.133,55

1.047,20

1.047,20

1.015,90

1.075,00

1.018,81

1.031,92

1.092,95

1.047,20

4141

5141

4141

5135

5199

5143

7842

5174

Controlador de Pragas, Aplicador de produtos,
Desinsetizador

Cozinheiro(a) Geral, Cozinheiro(a), 
Merendeiro de Escola/Creche

Leiturista, Leiturista de medidores de água e luz

Limpador alpinista

Preparador de materiais hospitalares

Salário 
2016 - R$

984,005143Monitor de creche ou albergue infantil

desde 1º de janeiro de 2016

O aumento dos salários é de 11,68% sobre os salários de janeiro de 2015 e será 
pago em parcela única. Esse reajuste garante um ganho real, ou seja, um aumento 
acima da inflação de 0,36%. O percentual também é repassado à insalubridade, 
calculado sobre o salário da função do trabalhador.

Para algumas funções foi obtido um reajuste maior:

- Monitor / atendente creche / albergue = 13%

- Porteiro / vigia / guarda patr. de cond. residenciais / comerciais = 13,6%

O valor mínimo diário do auxílio-alimentação passa a 
ser de R$ 14,50. As empresas que já pagam um valor 
superior deverão reajustar o auxílio em 11,5%.

O Sindilimp conquistou dois dias a mais de faltas abonadas para buscar o boletim 
escolar. Agora são oito dias no ano que o(a) trabalhador(a) pode faltar para 
acompanhar os filhos menores de 14 anos: seis dias para consultas médicas e 
dois para recebimento do boletim. 

O Sindilimp conquistou junto ao sindicato patronal a continuidade de todos os 
outros direitos estabelecidos pela Convenção Coletiva de 2015. Entre eles: 

Todos os valores do Benefício Social Familiar foram 
reajustados, conforme a tabela abaixo: 

AUXÍLIO FUNERAL 
NO FALECIMENTO 
DE MARIDO OU ESPOSA
Quando ocorrer o falecimento do 
cônjuge ou companheiro(a) de 
união estável do trabalhador(a) 
será garantido o auxílio funeral 
para o sepultamento até o limite 
de R$ 2.440,00. Esse benefício 
vale a partir de 01/02/2016. 

SALÁRIOS AUMENTAM 11,68%

REAJUSTE MAIOR 

AMPLIAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
CRESCE

OITO DIAS PARA 
ACOMPANHAR OS FILHOS

OUTROS DIREITOS 
CONTINUAM VALENDO

horas

NOVO

BENEFÍCIO

BENEFÍCIO 2015 2016 CRESCIMENTO

Natalidade R$ 400,00 R$ 443,00

-

Benefício funeral R$ 2.200,00 R$ 2.400,00 9,1%

Apoio à renda familiar R$ 5.280,00 R$ 5.820,00 10,2%

10,8%

Cartão Farmácia* R$ 200,00 R$ 200,00

*O Cartão Farmácia é um benefício concedido à família exclusivamente em caso de falecimento do trabalhador(a)

INSALUBRIDADE DE 40% PARA QUEM 
LIMPA BANHEIROS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO

AUXÍLIO-LANCHE

DIA CERTO PARA PAGAR OS VALES

Veja a Convenção Coletiva completa 
no site do Sindilimp: www.sindilimp.com.br

AJUDE A FISCALIZAR O 

CUMPRIMENTO DOS DIREITOS


