ESPECIAL
Retrospectiva 2009

Assembleia Geral
prepara pauta para 2010
Dia 26 de novembro,
às 18h30.
A participação de todos
é muito importante!
O Sindicato dos Empregados
em Empresas de Vigilância e
Segurança Privada Prestadoras
de Serviços no Município de
Florianópolis
(Sindvig/Fpolis)
convoca todos os trabalhadores
pertencentes à categoria profissional a participarem da Assembleia
Geral Ordinária, no dia 26 de
novembro, às 18h30, no Centro
Social e Cultural da Catedral.
A Assembleia terá a seguinte
Ordem do Dia:
1) Discussão e aprovação das
cláusulas para a elaboração das
propostas visando à celebração da Convenção coletiva de
Trabalho 2010/2011, unificada

com a FEVASC e demais sindicatos da categoria no estado a
ser firmada com os sindicatos
Patronais.
2) Outorga de poderes à
Diretoria para negociar e firmar
Convenção Coletiva de Trabalho,
com os sindicatos patronais e/ou
Acordos Coletivos de Trabalho
diretamente com os empregadores nos termos do Inciso XXVI, do
artigo 7º, da CF, e artigo 611 e
seguintes da CLT.
3) Outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato para no
caso de mal-sucedida as negociações, suscitar o Dissídio Coletivo
perante o Tribunal Regional do
Trabalho.
4) Deliberar sobre o desconto da contribuição assistencial
estendido a todos os trabalhadores beneficiados pela Convenção
Coletiva de Trabalho, firmada
por esta entidade de acordo com

o artigo 8º, inciso IV, da CF, combinado com o artigo 513, alínea
“e” da CLT, objetivando manter o
custeio do Sindicato e dos benefícios prestados.
5) Deliberar sobre a conveniência de dar caráter permanente
à Assembleia Geral, enquanto
perdurar a campanha salarial,
autorizando que futuras convocações sejam feitas através de
comunicado por informativo da
entidade.

Anote:

Assembleia Geral
Ordinária

Dia: 26/11/2009
Horário: 18h30
Local: Rua Arcipreste Paiva,
110, Centro, Florianópolis
(em frente ao Hotel
Cecomtur e Justiça Federal)

Tempo de Reflexão
Estamos chegando ao fim de mais um ano e nesta edição fazemos
a retrospectiva das principais ações do Sindvig/Fpolis. Além de avaliar as
conquistas e dificuldades, precisamos olhar pra frente e planejar o ano de 2010.
Lembramos que a participação de todos é o que fortalece e possibilita os avanços.
Aproveitamos o momento para agradecer o empenho de cada um, o esforço dos
colaboradores e diretores, e desejar a todos os vigilantes um ano cheio de realizações.

Desejamos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo!

Marcha reúne dois mil vigilantes em Brasília
Cerca de dois mil
vigilantes do país
reuniram-se no dia 21
de outubro, em Brasília,
para mostrar sua força
na defesa dos direitos da
categoria, que reivindica
a aprovação, pelo
Congresso Nacional,
dos projetos que
tratam do adicional de
periculosidade de 30%
sobre o salário e da
aposentadoria especial
por conta da atividade de
risco que desempenham.
Também entre as
bandeiras dos vigilantes
estão a defesa dos direitos
trabalhistas contra as
empresas caloteiras e a
luta contra projetos que
precarizam as condições
de trabalho da categoria.

O Sindvig/Fpolis esteve presente junto com os demais sindicatos que lotaram a Esplanada
dos Ministérios. Desde cedo,
caravanas chegavam de todo os
estados e se reuniam na Tenda
do Trabalhador, ao lado do
Ministério da Agricultura. A cada
ônibus que estacionava, uma saudação. Entre os mais animados,
o presidente da Confederação
Nacional dos Vigilantes (CNTV),
José Boaventura, que dava boas
vindas às caravanas e o diretor da
CNTV e do Sindicato do Distrito
Federal, Chico Vigilante.
Os deputados federais Paulo
Pimenta, Eduardo Valverde e
Geraldo Magela e distrital Érika
Kokay fizeram a recepção dos
vigilantes. Todos se colocaram
a favor das reivindicações da
categoria.“Aqui em Brasília as
coisas só funcionam com muita
mobilização e muita pressão”,
anunciou, no início da manhã,
o deputado Paulo Pimenta, que
enfatizou o direito dos vigilantes
ao adicional pelo Risco de Vida.
“Outras categorias recebem e
correm muito menos risco que

Vigilantes catarinenses participaram
da marcha em defesa do
adicional de periculosidade
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vocês”, endossou o parlamentar,
que recebeu aplausos dos presentes.
Também presente, o deputado Eduardo Valverde lembrou
que a luta dos vigilantes não é
fácil. “Sabemos do interesse econômico por trás da vigilância;
isso é gente que tem cadeira no
Congresso Nacional”, explicou.
DEPOIMENTOS - João Soares,
do Paraná, lembrou que os vigilantes arriscam a vida na porta
dos bancos .”Nós defendemos o
patrimônio e não temos sequer o
direito a um adicional por colocarmos em risco nossas próprias
vidas”, disse, lembrando que parte dos companheiros que trabalham com transporte de valores
já obteve o benefício, “mas isso
precisa ser garantido para todos”.
Feitas as saudações, a Marcha seguiu para o Congresso Nacional e
coloriu o gramado. Uma caravana, capitaneada por Boaventura
e Chico Vigilante seguiu até a
Primeira Vice-Presidência da
Câmara, onde reuniu-se com o
deputado Marco Maia.

Alguns fatos de 2009

Reunião no Ministério da Justiça em Brasília para protestar
contra o uso de malotes de tinta que causam desemprego
Luta por reajuste salarial promoveu estado de greve em
fevereiro de 2009 e conseguiu avanços importantes no
dissídio da categoria

Em Joinville foi feita uma passeata para defender as medidas
de segurança com contratação de vigilantes nas casas lotéricas

Participação do Sindvig/Fpolis na votação do Projeto
que prevê a obrigatoriedade de vigilantes nas casas
lotéricas e nas agências de correio

Congresso da
Fevasc, em Itapema

O Projeto do Adicional de periculosidade de 30%
foi discutido em várias reuniões em Brasília, como
esta com o presidente do Senado, José Sarney

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 Fetiesc (Federação
dos Trabalhadores nas
Indústrias do Estado de SC),
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.

Categoria esteve reunida com o Ministro do
Trabalho Carlos Lupi para discutir a atuação de
fiscalização das empresas clandestinas
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Vigilantes seguem na luta pela
regulamentação da profissão
Além da batalha pelo adicional de periculosidade, os
vigilantes também buscam a regulamentação da profissão. Na Marcha realizada em outubro, o Deputado Beto
Albuquerque (PSB–RS) se comprometeu em requerer urgência nas votações do projeto de lei 039/99, que prevê a
regulamentação da profissão dos trabalhadores que atuam
no setor de segurança privada. A expectativa é que a situação seja regulamentada até o fim deste ano.

Sindvig na Marcha
pelas 40 horas semanais
Trabalhadores de todo o Brasil realizaram no dia 11 de novembro a 6ª Marcha da Classe Trabalhadora a Brasília para reivindicar a
aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 231/95, que
reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. O Sindvig/Fpolis
mais uma vez esteve presente para mostrar a força da categoria dos
vigilantes e defender essa importante e justa condição a todos os
trabalhadores.
A Marcha foi realizada pelas centrais sindicais: Força Sindical,
CUT, CTB, CGTB, UGT e NCST. Nos últimos anos, os trabalhadores
usaram a Marcha para obter grandes conquistas como a política de
valorização do salário mínimo que irá vigorar até 2023 e o aumento
real para os aposentados que ganham acima do mínimo.

SINDVIG/
FPOLIS NA
INTERNET

Vigilantes
ganharam ação
Os trabalhadores vigilantes da Empresa Ondrepsb,
que eram lotados na Caixa
Econômica Federal ou mesmo os que já saíram, terão
direito a receber uma indenização referente a ação trabalhista pelo recebimento do
vale alimentação. Veja quem
tem direito a receber na lista
abaixo.
Entre em contato com Luiz,
no Sindvig/Fpolis pelo telefone (48) 3223-4636.
Amauri Rosa Filho
Antenor R. Barbosa
Leo Berto Leal Gonçalves
Malaquias Batista
Marcelo Adriano
Marcio Luiz da Costa
Marcelo Silva
Marcelo M dos Santos
Maria Marta Leite
Nilton Cesar Vicente
Oscar dos Santos Neto
Rafael A. Tolentino
Sandra Mara Comicholi
Peterson R. Bancera
Valdir Gomes Amaral

O site do Sindvig/Fpolis está pronto e vai ajudar na
comunicação entre o Sindicato e os associados, além
de oferecer informações para toda a categoria.
Frequentemente, o site vai ser atualizado e aperfeiçoado, de acordo com as necessidades da instituição e
dos usuários.
Participe do seu Sindicato!
Acesse
www.sindvigfpolis.com.br
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