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Sindicalistas homenageiam Ministro Manoel Dias
pela assinatura da NR-16
“A assinatura da NR-16, que
regulamentou o Adicional de
Periculosidade é uma vitória da
categoria depois de 17 anos de
luta, e é um orgulho para nós o
Ministro que efetivou este ato
seja catarinense”, afirmou o
presidente da FEVASC Luiz Carlos da Silva.
A Norma Regulamentadora
nº 16 (NR-16), que trata das
atividades e operações perigosas, foi assinada pelo Ministro
do Trabalho e Emprego, Manoel
Dias, no dia 25 de novembro. A
portaria que aprova o Anexo 3
na NR-16 vai melhorar as condições de trabalho para os profissionais da segurança pessoal
e patrimonial.
No dia 9 de dezembro o Ministro esteve em Florianópolis
e recebeu representantes da
UGT, FEVASC e sindicatos de Vi-

gilantes e do Asseio e conservação na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
de Santa Catarina. Manoel Dias
agradeceu e lembrou que “A
portaria é o fruto de um amplo
debate tripartite realizado no
âmbito do Ministério do Trabalho. Não há maneira melhor de
fazer um entendimento senão
pelo diálogo”, declarou.
Agora, a portaria assinada
define que as atividades que
expõem os profissionais a roubos ou violência física são perigosas e regulamenta o adicional de periculosidade, no
valor de 30%, para os vigilantes, aprovada pela Lei 12.740,
de 8 de dezembro de 2012. A
portaria foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 3, data
em que entrou em vigor.

“ Nosso reconhecimento à Vossa Excelência, Mi-

nistro do Trabalho e do Emprego Manoel Dias,
por sua ação decisiva para regulamentar um direito de fundamental importância para todos os
trabalhadores da área de segurança pessoal e patrimonial.
Nossa luta de 17 anos finalmente foi ouvida e,
com sua assinatura, V. Ex.ª fez valer a voz dos
Vigilantes brasileiros e valorizou nossa profissão.
Obrigado, Ministro!
Saudações da FEVASC e dos Sindicatos filiados..”

Conquista do Adicional de
Periculosidade é resultado
de muita luta
Para o presidente da Fevasc, Luiz Carlos da Silva,
esta é a concretização da luta
que mobilizou os vigilantes
em vários estados do país e
que ocorre há 17 anos. “Aqui
em Santa Catarina organizamos diversas mobilizações,
principalmente em 2013,
que alcançaram grande repercussão, a FEVASC e os sindicatos de vigilantes catarinenses estiveram nas ruas,
visitaram parlamentares, realizaram viagens e reuniões,
num esforço para termos o
adicional de periculosidade garantido”, lembrou Luiz

Carlos da Silva. No início de
2013 os vigilantes realizaram
uma paralisação e ocuparam
o Largo da Catedral, em Florianópolis, numa mobilização
que chamou a atenção para a
questão da periculosidade.

Paralisação da categoria no
dia 1o de fevereiro de 2013, no
Largo da catedral, centro de
Florianópolis

Na noite de Natal olhe para o céu e procure uma estrela. Na imensidão do céu, esta estrela
vai brilhar mais intensamente para você. Essa é a sua estrela guia. Olhe para ela e pense em
Jesus. Lembre-se que há mais de 2000 anos, uma estrela anunciou Sua chegada.
Se imagine cercado(a) de luz por sua estrela. Acalme seu coração. Esqueça os problemas do
ano que acaba. Concentre-se na luz. Concentre-se nas possibilidades que se abrirão com um
novo ano. Peça saúde e paz.
Que neste Natal e no ano novo seus olhos vejam mais do que um caminho e mostrem a direção correta. Que seus braços sirvam de amparo para os que caem pelo caminho. Que seus pés levem socorro
aos infelizes. Que seu sorriso seja mais constante e sirva de consolo aos que choram. Que suas palavras
continuem sendo doces e elevem as pessoas. Que seu coração se abra. Que a sua vida seja luz.
Que Deus te abençoe neste Natal e ano novo e por toda sua vida, dando paz, saúde e coragem para
seguir adiante e alcançar tudo que almeja.

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

Trabalhadores, em Assembleia no dia 13 de novembro,
aprovaram a previsão orçamentária do SINDVIG/FPOLIS para 2014

Inspirados pelo Outubro Rosa, que alerta a mulher sobre o
câncer de mama, foi
criado o Novembro
Azul, que chama a
atenção dos homens
para os riscos da próstata. O homem ainda
tem muito preconceito contra o exame que
detecta o câncer. Por
conta desta rejeição,
a incidência é alta. De
acordo com dados do
Ministério da Saúde
são registrados mais de
50 mil casos por ano,
com o número de mortes ultrapassando os 12
mil registros.

E não são só os países em desenvolvimento que registra alta
rejeição, os países desenvolvidos também
apresentam este tipo
de
comportamento.
Por esta razão foi criado na Austrália, o Novembro Azul em 2003
e o dia 17 de novembro passou a ser o Dia
Mundial de Combate
ao Câncer de Prostata.
De acordo com o
Instituto Nacional de
Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais
comum entre os homens (atrás apenas do

câncer de pele não-melanoma). E, segundo o médico, diretor-técnico do Instituto de
Oncologia e Hematologia da Bahia, Alberto
Nogueira, a incidência
do câncer de próstata
na Bahia é alta apesar de ser um câncer
comum que aparece
com a idade. “O ho-

mem deve começar a
se preocupar a partir
dos 40 anos. Quanto
mais cedo ele procurar
o médico mais estará
se prevenindo contra
a doença”, acentuou
Nogueira.
Em valores absolutos é o sexto tipo de
câncer mais comum no
mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de
10% do total de cânceres. O exame de próstata chamado de toque
retal e o PSA (Antígeno
Prostático Específico)
que é feito no sangue,
é de fundamental im-

portância para a saúde
do homem, por isso
os exames preventivos são importantes,
quanto mais cedo for
detectado o problema,
maiores as chances de
cura, já que alguns tumores podem crescer
de forma silenciosa,
espalhando-se
para
outros órgãos e podendo levar à morte.
O recomendável é
que todos os homens,
acima de 45 anos de
idade, ou mais, façam
um exame de próstata anualmente o que
compreende o toque
retal e o PSA.
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