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Desemprego para os vigilantes,
insegurança para a população
Sistema integrado de transporte da capital reduziu número de vigilantes
A redução dos vigilantes
em 90% do efetivo nos terminais do sistema de transporte coletivo de Florianópolis eleva os índices de atos
contra a vida e contra o patrimônio, e aumenta a falta
de segurança aos trabalhadores e usuários do sistema.

Os terminais dos bairros,
que em sua maioria tinham
quatro vigilantes por plantão, contam hoje com apenas um vigilante por plantão, o que torna impossível
as ações do vigilante, uma
vez que nos terminais circula um número muito grande

de pessoas.
E as ocorrências são as
mais variadas, como: assaltos e tentativas de assaltos,
atos contra a vida e o patrimônio.
Situações como estas nos
terminais comprometem a
atuação dos vigilantes e ex-

põem os usuários do sistema integrado de transporte
à insegurança.
O Sindvig Florianópolis
está atuando nos terminais
e demais postos de trabalho
para fiscalizar as condições
de trabalho e tomar as devidas providências.

Trabalhadores de todo o país unem forças no Dia Nacional de Luta
Trabalhadores e trabalhadoras vigilantes intensificam luta contra o calote
No dia 11 de julho, vigilantes de todo o país se uniram a milhares de pessoas, das mais
diversas categorias e de todas as regiões, para participar do Dia Nacional de Luta. Idealizado pelas centrais sindicais, o movimento serviu para cobrar algumas das importantes
pautas da classe trabalhadora, como a redução da jornada de trabalho para 40 horas
semanais, sem redução de salários; fim do fator previdenciário; recurso para educação e
saúde e, principalmente, a reforma política para acabar com a corrupção. Além disso, na
pauta dos vigilantes está também a luta contra o calote e o estatuto do vigilante.
“O movimento sindical está dando continuidade ao processo de mobilização que já
iniciou há muitos anos. Nesse momento, para nós, trabalhadores e trabalhadoras vigilantes, essa questão da terceirização tem um significado muito importante. Por isso a categoria teve participação ativa nos atos com um contexto de unidade considerável”, declarou
Luiz Carlos, presidente do SINDVIG/ Fpolis.

Importância da luta sindical na vida dos trabalhadores
Quando começou o trabalho
renumerado, começou também
a luta contra a exploração. Os
patrões, desde sempre, tentam
alcançar lucros exorbitantes à
custa da mão de obra.
Se não fosse a luta, a organização e a mobilização dos
trabalhadores em sindicatos e
movimentos sociais, hoje estaríamos vivendo em situação
muito parecida com os tempos
da escravidão. Não teríamos
acordo coletivo, as empresas
não pagariam salário mínimo,
não respeitariam os trabalhadores, não teriamos vale alimentação e nem seguro de vida. As
empresas certamente não reco-

nheceriam a nossa organização.
Conquistas que temos graças aos
companheiros que tiveram a coragem de lutar por dias melhores
para os trabalhadores. Esta é a razão da luta sindical em prol dos
trabalhadores ser tão importante!
No Dia Nacional de Luta
(11/07) o movimento sindical
foi às ruas, jovens trabalhadores e trabalhadoras exigindo dos
governos municipais, estaduais
e Federal melhores condições
de saúde, educação, tarifas mais
baratas e o fim da corrupção.
Entre as bandeiras ainda o fim
do fator previdenciário e a redução da jornada de trabalho sem
redução de salários.

Com a nossa luta conseguimos muitas vitórias, uma
história construída com suor e
sangue das gerações anteriores.
Precisamos conquistar mais e
também é preciso que os jovens, trabalhadores e trabalhadoras vigilantes, procurem conhecer a história do movimento
sindical da nossa categoria e
percebam que tudo foi
arrancado com muita
luta. Nada foi dado de
graça, muito pelo contrário, diariamente os
patrões tentam atacar
direitos e conquistas
dos trabalhadores e,
se não fosse a nossa

firme resistência, certamente
estaríamos em situação muito pior. Por isso, conheçam a
nossa história, desde a Associação dos Vigilantes, em 1994,
conversem com seus colegas,
venham conversar conosco no
Sindicato, vamos lutar juntos.
Unidos somos mais fortes!

Jantar Dançante pelo Dia Nacional
dos Vigilantes e pela conquista do
Adicional de Periculosidade
Participação da categoria garantiu o
sucesso do evento
Aconteceu dia 22 de junho,
no CTG os Praianos – Churrascaria Gaitaço, o Jantar Dançante de confraternização dos
trabalhadores e trabalhadoras
associados do Sindvig de Florianópolis e do Sindvig de São
José, em comemoração ao Dia
do Vigilante (20 de junho) e
pela conquista dos 30% de Adicional de Periculosidade.
Após uma deliciosa janta foram sorteados prêmios, como
televisores 32 polegadas, celulares, aquecedores e muitos
outros. Na sequência os(as)
trabalhadores(as) puderam dançar ao som do grupo musical
Pega Fogo. Esse foi o primeiro
Jantar Dançante realizado pelo
sindicato e certamente entrará
para a história, pois contou com
a presença de mais de 300 trabalhadores. “Um grande sucesso!”, assim definiu o presidente
do Sindvig São José, Vanderlei
Michelon.
Mais uma vez funcionários e
diretoria não mediram esforços
para que tudo desse certo. O
reconhecimento dos presentes
se traduziu nos elogios recebidos. “Agradecemos a confiança
depositada pelos trabalhadores
nas diretorias de Florianópolis e
São José e principalmente a participação dos que puderam vir
ao jantar”, concluiu o presidente do Sindvig Florianópolis, Luiz
Carlos da Silva.

Contas aprovadas

No dia 13 de junho de 2013, às 19h30,
foi realizada a Assembleia Geral para
a prestação de contas do exercício de
2012 do Sindvig Florianópolis, na sede
do sindicato. A categoria presente à Assembleia aprovou as contas por unanimidade.
O presidente do Sindvig/Fpolis Luiz
Carlos da Silva assinalou a importância
do Sindicato ser transparente e mostrar
como Sindicato investe nas lutas e atendimento aos associados. Confira o Balanço Patrimonial do exercício de 2012 com
todos os gastos e receitas do Sindvig:

Trabalhadores(as) vigilantes foram
homenageados(as) no evento

A conquista do Adicional de
Periculosidade também foi um dos
motivos da comemoração

Jantar reuniu grande público para
comemorar as lutas eos dirietos
conquistadis pelos Vigilantes

Parabéns trabalhadores
e trabalhadoras!
Os presidentes dos Sindvig
de Florianópolis e de Saõ José
também fizeram um agradecimento especial às entidades
que doaram brindes para a festa: Sindlimp/São José, Sindlimp/
Fpolis, Letra Editorial, Thadeu
Ótica, Direcional Contabilidade, Dr. Leonardo Advogados.

Vários brindes foram sorteados
pelos sindicatos de Florianópolis e
São José
Os associados presentes
participaram do sorteio

Os presidentes Vanderlei Michelon
(Sindvig/SJ) e Luiz Carlos da Silva
(Sindvig/Fpolis) agradeceram à
organização e aos presentes.
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