NOVEMBRO DE 2013

Sindvig e Fevasc se reúnem com Ministro e esperam
regulamentação do adicional para todos os vigilantes
No dia 30 de agosto de 2013 a
direção do Sindvig Fpolis esteve reunida com o Ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias, para exigir a
regulamentação da Lei 12.740/2012,
que trata do adicional de periculosidade. Isso porque os empresários
estão tentando ganhar o jogo no tapetão, ao tentarem convencer o Ministério do Trabalho a regulamentar
esta Lei só para vigilante que trabalhem armados. O Sindvig entende

que o adicional é devido, pela atividade de risco, à toda a categoria. Em
conversa com o Ministro, os dirigentes deixaram claro que a categoria
não vai abrir mão desta conquista.
Depois de ouvir os argumentos,
Manoel Dias se comprometeu a regulamentar o adicional para todos
os trabalhadores, conforme definido
na Lei 7.102/1983, onde não há diferenciação entre vigilantes armados e
vigilantes não armados.

O Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias conversou
com dirigentes da Fevasc e dos sindicatos de vigilantes

GTT aprova texto de 30% aos vigilantes
O Grupo Tripartite de Trabalho (GTT) formado por representante do governo, trabalhadores e empresários, aprovou
a redação final da Lei 12.740/2012, realizada no dia 15 de
outubro. O texto seguiu para a Comissão Tripartite Paritária
Permanente (CTPP), com reunião ordinária marcada para os
dias 27 e 28 de novembro. Nesta data, o Ministro do Trabalho
e Emprego, Manoel Dias, já pode assinar o texto junto com a
portaria, publicando depois no Diário Oficial da União e tornando o texto legal, com obrigatoriedade de cumprimento por
parte de todas as empresas.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes
e coordenador da bancada dos trabalhadores, José Boaventura Santos, “além da importância sob o aspecto financeiro,
conquistamos também o reconhecimento sobre o risco do trabalho e a valorização da profissão”, afirma. “Mesmo que o

patronato tenha tentado virar o jogo nos minutos finais, conseguimos grandes vitórias: 100% dos trabalhadores receberão
o adicional de 30%; não será necessário o laudo e não haverá
parcelamento do benefício como os patrões queriam”, conclui Boaventura. O deputado distrital e secretário de Assuntos
Parlamentares e de Classe da CNTV, Chico Vigilante, destaca:
“Lutamos há mais de 20 anos para que os vigilantes brasileiros
sejam contemplados com esse benefício”, afirma. Chico declarou que a união da categoria fez a diferença para atingirem
o objetivo maior. O Presidente do Sindvig Fpolis, Luiz Carlos,
lembrou: “O Sindvig Fpolis e a Federação estiveram presentes
em todas as manifestações exigindo o adicional para todos,
é importante que a categoria permaneça organizada e mobilizada para avançar ainda mais na conquista das reivindicações
da classe”

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

O Sindicato dos Vigilantes de Florianópolis convoca todos os trabalhadores da categoria profissional para participarem de Assembleia Geral
Ordinária, com a seguinte ordem do dia:
s Discussão, deliberação e aprovação da pauta
salarial do ano de 2014.

O Sindicato dos Vigilantes de Florianópolis convoca todos os trabalhadores da categoria profissional
para participarem de Assembleia Geral Ordinária,
com a seguinte ordem do dia:
s Apresentação, discussão e aprovação da previsão
orçamentária para o ano de 2014.

Dia: 13 de novembro de 2013
Horário: 19 horas
Local: sede do Sindicato (Rua Vidal Ramos,
53 – sala 105 - Centro - Fpolis)

Dia: 13 de novembro de 2013
Horário: 17 horas
Local: sede do Sindicato (Rua Vidal Ramos,
53 – sala 105 - Centro - Fpolis)

Para que serve o Sindicato?
O Sindicato dos Trabalhadores é
uma entidade de classe criada para defender os interesses de todos que são
explorados pelo capital. O Sindicato
é composto por todos os associados,
que elegem um número determinado
de diretores. A diretoria é composta
por esses companheiros eleitos, que
são a linha de frente dos trabalhadores. Tudo o que a diretoria propõe é
discutido e aprovado em assembleias,
portanto, os associados ajudam a definir as ações do Sindicato.
A categoria é informada através de
informativos e carro de som nos locais
de trabalho, e é nas assembleias que
são discutidas e aprovadas as nossas
bandeiras de luta e as ações para conquistarmos melhores condições de
trabalho, saúde, salários etc.
O Sindicato que tem a participação
dos trabalhadores é forte. Por isso é
importante que você seja mais participativo! Venha para a assembleia
quando for convocado, afinal, nada
vem de graça. Somente com a sua participação e com muita luta conquistaremos nossos objetivos. Lembre-se:
não existe conquista
sem luta! A força de
cada companheiro
da diretoria depende
da participação dos
trabalhadores. Seja
participativo, fortaleça o seu Sindicato!
Luiz Carlos,
Presidente do
Sindvig Fpolis

Resolução DPF nº 70 ameaça
emprego dos vigilantes
Sindvig/Fpolis vai atuar pela revogação desta Resolução da Polícia
Federal, que contraria a Lei que regulamenta a profissão
A Policia Federal baixou a Resolução DFP nº 70, que dificulta muito o exame
psicotécnico anteriormente realizado pelos vigilantes. A profissão de vigilante é regulamentada pela Lei 7.102, que determina que a formação necessária é de quarta
série do primeiro grau, mas o exame psicotécnico instituído pela nova resolução
apresenta um grau de dificuldade que reprova até mesmo graduados em nível superior. Para o presidente do Sindvig/Fpolis, Luiz Carlos, esta resolução vai gerar um
grande número de demissões, pois os profissionais reprovados ficarão impedidos
de exercer sua profissão. “Não podemos permitir que uma Resolução contrarie a
própria Lei e vamos atuar para que o teste aplicado aos vigilantes tenha o nível de
exigência que sempre teve”, afirmou o presidente do Sindvig. O Sindicato entrará
com um mandato exigindo a reformulação do psicotécnico.
A
reivindicação do Sindvig/Fpolis já foi
apresentada ao
Agente Especial
do Departamento da Polícia
Federal,
Edgar
Lopes da Costa
Neto,
durante
a realização da
Plenária Estadual da Fevasc, em
agosto deste ano.
O Agente apreO Agente Especial do Departamento da Polícia Federal, Edgar Lopes da Costa
sentou palestra
Neto (em pé, à frente), na Plenária Estadual da Fevasc
na Plenária e, na
ocasião, o presidente do Sindvig/Fpolis e da Fevasc, Luiz Carlos, questionou sobre
a situação insustentável criada pela Resolução DPF nº 70 da Polícia Federal. Edgar
Lopes da Costa Neto colocou-se, então, à disposição para conversar com o Sindicato sobre o assunto.

Aproveite as oportunidades e descontos oferecidos através dos CONVÊNIOS mantidos pelo Sindicato
O Sindvig mantém
diversos convênios
que disponibilizam
para os associados
serviços de médico
e cabelereiro,
além de descontos
em diversos
estabelecimentos.
Conheça o que
está disponível aos
associados:

THADEU ÓPTICA - Oferece para os associados do Sindvig/Fpolis até 30% de
desconto. Seu endereço, no Centro de
Florianópolis, é: R. Vidal Ramos, 110,
fone: (48) 3225-7362.
Personal Card - Através desse convênio, o
associado recebe o Cartão da Personal Card,
e pode ganhar descontos, em alguns casos,
e antecipar compras cujos valores serão descontados da folha de pagamento. Os usuários
do Cartão Personal Card têm acesso a uma
ampla rede de farmácias, clínicas, supermercados, postos de gasolina, óticas, vestuários,
material de construção e outros. São dezenas
de estabelecimentos nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. No site do
Sindvig está disponibilizada a lista dos estabelecimentos: www.sindvigfpolis.com.br.

CLINICA MÉDICA DR. HAYLOR - Rua Jerônimo
Coelho, no 389, sala 1, térreo, Centro, Florianópolis,
fones: 3222-3881 e 3225-0606. Para receber atendimento, os associados deverão passar no Sindicato
para requerer autorização.
SÃO GERÔNIMO LABORATÓRIO - Oferece
para os associados do Sindvig/Fpolis 30% de
desconto nos exames. Possui unidades no Centro de Florianópolis, no bairro Estreito e nas cidades de Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu,
Antônio Carlos, Águas Mornas e São José. Saiba
mais no site: www.labsaogeronimo.com.br
SONIA CABELEREIRA - Cabelereira unissex. Rua Felipe Schmidt, 303, edifício Dias Velho, sala 308, fones: (48) 3222-4495 e 9913-3965. Os associados deverão passar no sindicato para requerer autorização.

Fale com o SINDVIG: www.sindvigfpolis.com.br contato@sindvigfpolis.com.br Fone: (48) 3223 4636

