Congresso fortalece categoria no Estado

Nos

dias 3, 4 e 5 de setembro ocorreu o 8º
Congresso da Federação dos Vigilantes, Asseio e Conservação e Transportes de Valores do Estado
de Santa Catarina (FEVASC). Realizado
em Itapema, na sede da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Estado
de SC (Fetiesc), o Congresso foi de grande importância para toda a categoria.
Estavam presentes treze sindicatos de
Vigilantes e sete sindicatos de Asseio e
Conservação do Estado.
As palestras foram enriquecedoras,
como as que foram ministradas pelos representantes da Policia Federal, os delegados Adelar Anderli e Ildo Rosa, da Delegacia de Segurança Privada (Delesp).
Os temas discutidos foram vários, entre
eles a segurança clandestina e o Estatuto
do Vigilante. O delegado Ildo Rosa enfatizou a necessidade de uma atuação mais

Presidente da Confederação Nacional dos
Vigilantes José Boaventura comentou sobre
o projeto de adicional de risco de vida

Companheiro Risoli Lima (SINDVIG/Fpolis)
no 8o Congresso da FEVASC

próxima entre os
sindicatos da categoria de vigilantes e a Policia
Federal. Ele disse
que a Delesp estará sempre com
as portas abertas
e à disposição
para auxiliar nas
demandas da categoria. Segundo ele, em Santa Catarina são
cerca de 60 mil
vigilantes cadastrados e registrados na PF.
Estiveram presentes no Congresso o
presidente da Confederação Nacional
dos Vigilantes, José Boa Ventura dos
Santos, o presidente do Sindicato dos
Vigilantes de Brasília (DF), Jervalino
Bispo, e o presidente da Federação dos
Vigilantes do Paraná, João Soares. Eles
falaram sobre negociação coletiva de
trabalho, sobre adicional de risco de
vida e ainda contaram um pouco da
mobilização para a MARCHA NACIONAL A BRASILIA que ocorrerá nos dias
20 e 21 de outubro de 2009.
Esteve presente também José Álvaro,
economista do DIEESE, que abordou as
estatísticas e o crescimento da categoria em nosso Estado. Para tratar sobre direitos iguais no trabalho, estiveram no Congresso a presidente
da Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs), Lucilene Bensfeld, que é do
Extremo Oeste de Santa Catarina, e
Djalma Sutero da Silva da Contracs
de São Paulo.
Outros assuntos foram tratados
no Congresso, incluindo ainda a
mobilização para escolhermos um
representante que concorra à Assembléia Legislativa, devido às dificuldades que temos enfrentado
para ter voz na defesa dos projetos.

Grupo do SINDVIG marcou presença no Congresso

Congratulações
O SindVig de Florianópolis e o SindVig
de São José querem parabenizar a Diretoria
da Fevasc pela brilhante forma que foi organizado e conduzido o Congresso. Registram
aqui os cumprimentos a todos os presidentes de sindicatos de vigilantes, asseio e conservação e transporte de valores que, junto
com os seus diretores, não mediram esforços
para marcar presença neste grande evento
de grande valia para os trabalhadores catarinenses da categoria.
NESTA UNIÃO CONQUISTAREMOS
NOSSOS OBJETIVOS!

Público prestigiou e acompanhou várias palestras
informativas

SINDVIG agora com site para
deixar a categoria mais próxima
Atender sempre melhor, cumprir
seu papel na luta pelos direitos e por
melhores condições de trabalho, estar cada vez mais perto dos associados. Esses são objetivos da diretoria
do Sindvig, que tem trabalhado intensamente para cumpri-los.
Um dos resultados disso é o site
do Sindicato, que vai permitir o
acesso dos associados e de qualquer pessoa que quiser buscar informações através do endereço www.
sindivigfpolis.com.br. Na página da
internet os trabalhadores poderão

Lotéricas e Correios
Um projeto de Lei de autoria
do deputado Renato Hinnig, que
já foi sancionado, obriga que as
Agências Lotéricas e Correios
contratem Vigilantes armados.
A regra começa a valer a partir
do dia 17 de setembro de 2009.
O deputado Darci de Matos
(DEM) entrou com projeto alterando esta lei, propondo que a
contratação de vigilantes ocorra
somente nas casas lotéricas onde
tiver mais de quatro caixas operando, ou seja, as lotéricas com
menor número de caixas ficam
sem nenhuma proteção, a mercê da bandidagem. Trocados em
miúdos, esse deputado fragilizou
o nosso projeto.
Para Luiz Carlos, presidente
do SINDVIG de Florianópolis, o
deputado Darci de Matos desfigurou a Lei que obriga as casas
lotéricas e agências de Correios a
terem serviços de segurança.
Para Risoli Lima, diretor do
SINDVIG de Florianópolis, a
VIDA e a SEGURANÇA do cidadão estão em primeiro lugar,
e isto não foi visto com carinho
pelos deputados que votaram e
aprovaram esta emenda do deputado Matos.
DE QUE LADO ESTÃO ESTES
PARLAMENTARES?
SEGURANÇAS NAS CASAS
LOTÉRICAS JÁ!

encontrar informações sobre direitos trabalhistas, jornal online, banco
de emprego, relação dos convênios,
Convenção Coletiva e outros.
EM BREVE todos poderão conhecer a página do nosso Sindicato. Lá você vai encontrar também
um link específico para mandar sua
mensagem para o Sindvig, fazendo
perguntas, dando sugestões, apresentando suas críticas ou elogios.

A sua participação é que faz
o Sindicato forte!

20 de junho é o
Dia do Vigilante
A profissão de vigilante foi regulamentada no Brasil em 1983,
com a criação da Lei 7.102/83. Através dela foi estabelecida a
função do profissional nas organizações empresariais. A partir da
promulgação desta lei, instituiu-se o dia 20 de junho como Dia
Nacional do Vigilante. Agora, este dia também foi estabelecido como o Dia do Vigilante
em Santa Catarina, a partir da Lei Estadual Nº
14.792, promulgada em julho deste ano.
Esta data é um reconhecimento da importância desses trabalhadores e dos valiosos serviços que prestam para a sociedade.

Lutando por um Salário Mínimo
Estadual
No último dia 9 de setembro
a Assembleia Legislativa aprovou por 27 votos a favor e 4
votos contra o Projeto de Lei
Complementar (PLC) nº 30/09,
que institui o salário mínimo
regional para Santa Catarina.
O Sindicato dos Vigilantes de
Florianópolis participou junto
com as centrais sindicais, federações e outros sindicatos de trabalhadores nessa luta.
Outros estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e
São Paulo já tem salário mínimo estadual. A instituição de pisos salariais pelos Estados está assegurada pela Lei complementar nº 103/00.
Assim, os estados têm legitimidade para legislar dentro de seus limites geográficos e a população residente tem que obedecer ao piso
regional (exceção feita aos aposentados e pensionistas do INSS que
seguem legislação federal).

Porta giratória e ação de vigilante evitaram assalto
A constatação de que a porta
giratória é uma segurança para os
clientes, vigilantes, e bancários
foi mais uma vez reforçada num
assalto que ocorreu no dia 13 de
agosto na agência do Sicredi, na
Praça XV, centro de Florianópolis. O assaltante entrou na agência com uma chave de fenda com
a qual rendeu a caixa e ao passar pela porta giratória o vigilante Vilton H. Gonçalves deteve o
criminoso. Ele imobilizou o me-

liante e acionou a Polícia Militar,
que chegou ao local depois da
Guarda Municipal ter algemado
o assaltante.
O assalto não foi efetivado
graças à ação rápida e precisa do
vigilante Vilton H. Gonçalves e
porque a agência possuía a porta detectora de metais, que é um
bem necessário. PARABÉNS AO
COMPANHEIRO VILTON, pela
sua sábia atuação na hora do fato
ocorrido.

Jornada de 40 horas semanais
Por unanimidade, a Comissão Especial da Jornada Máxima de Trabalho, da Câmara Federal,
aprovou a redução de 44 para 40 as horas trabalhadas na semana. De autoria dos deputados e
hoje senadores Inácio Arruda (PC do B/CE) e Paulo Paim (PT/RS) a proposta de Emenda Constitucional PEC 231/95 foi relatada pelo deputado Vicentinho (PT/SP) que deu parecer favorável,
sendo acompanhado por todos os integrantes da Comissão.
Foi aprovado também o aumento do valor da hora extra trabalhada, de 50% para 75% do valor da hora normal. Aprovada na Comissão, a PEC terá que ser votada em dois turnos no plenário da Câmara, sendo necessários 308 votos. O mesmo procedimento será exigido no Senado.
O presidente do SindVig Florianópolis, Luiz Carlos, que participou da mobilização na Câmara, afirma que “os trabalhadores devem mobilizar milhares de pessoas para acompanhar o
processo e garantir a vitória da proposta”.

Adicional de
periculosidade
continua em debate
O Projeto de Lei 387/08, de
autoria do Senador Paulo Paim
(PT/RS) foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). O projeto altera a redação do caput do art. 193 da
Consolidação das Leis do trabalho (CLT) ao justificar que existem várias profissões que trazem
risco à vida e à integridade física
dos que as exercem. O senador
mencionou especificamente os
vigilantes entre os beneficiados.
Paim já havia se comprometido
com a categoria em apresentar
este Projeto, como desdobramento da audiência pública que
tivemos por ocasião da 1º Marcha Nacional dos Vigilantes, no
final do ano passado.
O projeto segue agora para
tramitação na Câmara dos Deputados. A categoria prepara-se
para esta nova etapa, a 2º Marcha Nacional dos Vigilantes, que
tem previsão para ser realizada
nos dias 20 e 21 de outubro, em
Brasília.
Vale ressaltar então que vencemos uma primeira batalha,
mas só com a união de todos
venceremos a guerra pela garantia de nossos direitos. Contamos
com você!!!

