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INFORMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companheiras e companheiros a classe trabalhadora vem sofrendo diversos ataques no 
último período, sobre os direitos em geral. A classe dominante neoliberal, patrões e 
governos querem acabar com tudo que conquistamos ao longo dos anos, através de muitas 
lutas. Nós domésticas somos parte dessa classe trabalhadora e o que o estamos sofrendo 
hoje é um desrespeito total a nossa dignidade. A nossa categoria é formada pela grande 
maioria de mulheres e muitas sustentam suas casas sozinhas. 
Nossos direitos estão todos ameaçados: o direito a aposentadoria e todos os demais. Esse 
governo que tá aí quer a gente trabalhando até morrer. O governo do Estado de São Paulo 
do PSDB há mais de um ano não dá reajuste sobre o piso mínimo. Nós trabalhadoras temos 
direito à moradia digna, saúde e educação de qualidade, transporte bom e barato, etc.  
Há um ano estamos sofrendo com essa doença que é invisível e perigosa, que atacou o 
mundo inteiro. Todas nós sabemos que aqui no Brasil, a primeira vítima foi uma 
trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro, a patroa chegou de viagem contaminada e não 
avisou a trabalhadora, vimos isso se repetir por diversas vezes. Nesta pandemia o governo 
implantou várias medidas provisórias para nos prejudicar ainda mais. Por isso temos que 
ficar atentas, o Sindicato continua fazendo os plantões de atendimento em Campinas, 
Valinhos e Sumaré, mantendo todos os cuidados de distanciamento com equipamentos 
de proteção. Estamos também com um número de whatsapp para te atender, por isso 
qualquer dúvida nos procure! Venha se informar, juntas somos mais fortes! 
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM CONGRESSO 
DA CLASSE TRABALHADORA? 

Todos os sindicatos da classe trabalhadora 
realizam de tempos em tempos o congresso 
da sua categoria. 

Para nós, domésticas, não é diferente. 
Companheiras, fiquem atentas esse ano 
teremos Congresso Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas e também o 
nosso Congresso Municipal. Este é um 

momento muito rico e importante de troca, 
de conversa e de fortalecimento das nossas 
lutas! 

Se tudo correr bem, nós vamos realizar o 
nosso Congresso em outubro, torcemos 
para que possa ser presencial, queremos 

estar todas juntas construindo uma 
sociedade justa somando forças para 

conquistarmos grandes vitórias para nós e 
toda a classe trabalhadora. Venha! 
 

Em Campinas e Região somos mais de 30 mil 
trabalhadoras domésticas! E uma pesquisa 
nacional mostra que somente 30% das 
domésticas da nossa região tem registro em 
carteira, ou seja, (9) nove mil 
trabalhadoras registradas e (21) vinte e uma 
mil trabalhadoras não tem  registro e sofrem 
todos os tipos de exploração.  A trabalhadora 
deve denunciar ao ministério do trabalho ou 
no Sindicato toda vez que se sentir lesada 
tanto nos direitos como outros tipos de 
violência. 

 

Você sabia que o registro em carteira para 
trabalhadora doméstica é lei desde junho de 
1973? Agora existe a carteira digital, então o 
patrão pode te registrar sem pedir sua 
carteira de papel. Para saber se realmente 
você está registrada, se os recolhimentos 
estão sendo efetuados, ele deve te fornecer 
todos os meses uma cópia da guia de 
arrecadação, esta é a prova que o seu INSS e 
o seu FGTS estão sendo recolhidos em dia. 
Ou seja, além do holerite de pagamento e da 
folha de pontos, você tem que pegar a guia 
de arrecadação paga pelo seu empregador. 
Companheiras, carteira registrada sem os 
devidos recolhimentos, não vale nada. 
Quando você precisa de um afastamento por 
problema de saúde tem que estar em dia, e o 
que estamos assistindo hoje é muitas 
trabalhadoras registradas sem 
recolhimento, por isso fiquem atentas e 
qualquer dúvida procure o seu sindicato. 
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FIQUE ATENTA E GARANTA OS  DIRETOS:
  

A Lei n.º 11.324/2006 alterou os artigos da Lei n.º 5.859/1972 e o/a trabalhador/a 
doméstico/a passou a ter os direitos: férias de 30 dias mais 1/3;  estabilidade para as gestantes; 
feriados civis e religiosos;  proibido descontar moradia, alimentação e produtos de higiene 
pessoal.  
1. Registro em carteira e recolhimento da previdência 
2. Aviso Prévio de 30 dias + 3 dias por ano trabalhado.  
3. 13º Salário (Décimo Terceiro Salário)  
4. Salário Mínimo capaz de atender as suas necessidades básicas 
5. Repouso Semanal Remunerado 
6. Jornada de 08 horas diárias e 44 horas semanais. 
7. Férias de 30 dias, com acréscimo de 1/3 do salário. 
8. Vale transporte 
9. Irredutibilidade de Salário 
10. Licença Gestante de 120 dias 
11.  Licença paternidade de 05 dias 
12. É contra a lei dispensar a trabalhadora doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o Parto 
13. Prazo para o pagamento das verbas do fim do contrato é de 10 dias após  o termio do aviso previo 

seja indenizado ou trabalhado. Se ultrapassar esse prazo, o patrão é obrigado a pagar uma multa. 
14. Hora extra com pagamento de 50% a mais. 
15. Proibido o trabalho noturno e insalubre para menores de 18 anos 
16.  O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O patrão pode procurar a Caixa 

Econômica Federal ou o E-Social para regularizar essa contribuição. Após 15 meses de 
recolhimento do FGTS é que a trabalhadora terá direito ao Seguro Desemprego de três 
parcelas de um salário mínimo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarista: Fique atenta! Você é trabalhadora e tem que valorizar a sua profissão. 

O seu trabalho é muito importante para a sociedade por isso tem que saber cobrar e se cuidar para não 

adoecer. A função da diarista não foi inventada por nós, e sim pelos empregadores sendo mais uma 

estratégia para que eles possam burlar a lei e pagar menos pelo nosso serviço. Você pode ter mais 

dinheiro nas mãos, mas o serviço é feito sem pagar encargos, ou seja,  nós ficamos sem segurança no 

trabalho e sem Previdência Social (aposentadoria). 

 

Para prevenir doenças EXIJA os materiais de 
proteção: luvas, álcool em gel, botas e máscara. 
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Você não está sozinha, fale com a gente! 

Facebook: Sinddomcampinas 
 

    (19) 994940919 

DOMÉSTICA SEJA SÓCIA DE SEU SINDICATO! 
Trazer o comprovante de endereço e duas fotos 3x4 para preencher a ficha e pagar 

mensalidade de R$ 10,00 (dez reais) por mês. 
O benefício oferecido é o informativo e a reunião do 3º sábado de cada mês. 

Todo 3º sábado as 15h, no Sindicato. 
Venha conhecer como negociar com seu patrão/a e valorizar a sua força de 

trabalho essa profissão é tão importante quanto qualquer outra. 

 
  
 DIAS DE ATENDIMENTO NO SINDICATO: 

CAMPINAS – Rua Ataulfo Alves, 396 - Vila Castelo Branco. 
Fone 19- 3229-1377. 

 Segundas, quartas e quintas-feiras das 14h às 17h. 
 Terças-feiras das 09h às 17h. 

 Todo segundo sábado do mês das 9h às 12h 
 

VALINHOS – Rua 11 de agosto, 860 – Centro. 
Terças-feiras das 9h às 11h. 

 
SUMARÉ - Rua Antonio Jorge Chebab, 1598 – Centro. 

Terças-feiras das 14h às 16h30. 

 
 

A negociação coletiva é um processo que acontece entre o Sindicato das Trabalhadoras 
Domésticos e Sindicato dos Patrões com o objetivo de realizar Acordo Coletivo de 
Trabalho ou a Convenção. 
O Sindicato das Domésticas de Campinas assinou agora em janeiro/21, a convenção 
existente estando valendo ate 1º de março/21.   

O MINIMO QUE VOCÊ PODE RECER É RS 1.239,09. 
Para dar continuidade a nova convenção ou acordo coletivo temos que apresentar uma 
pauta de reinvindicação com as questões sociais (melhoria de salário e condições de 
trabalho) para a patronal abrir nova negociação conosco. Por isso participe, se informe 
pegue uma copia e seja conjecedora dos direitos. 

             Fique informada! O zap do sindicato é (19) 994940919 

 


