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Vitória do Sindvig

Liminar proíbe empresas de
contratar controladores de acesso
No dia 15 de setembro o juiz
Valter Tulio Amado Ribeiro,
da 2º Vara do Trabalho de
Florianópolis, expediu liminar
contra as empresas integrantes
do sindicato patronal e do
grupo Orsegups, em respostas
a uma ação do Sindvig/Fpolis.
O Sindvig ingressou na justiça
contra os patrões por burlarem
a legislação trabalhista e adotar
a contratação de controladores
de acesso no cargo de
vigilantes. Fazendo isso, os
patrões pagavam salários e
demais direitos bem mais
baixos do que os conquistados
pelo Sindivig.
Além de impedir a
continuidade dessa falcatrua
para explorar os trabalhadores,
a sentença do juiz também
impõe uma multa de R$
1.000,00 por trabalhador e
por empresa, por dia, caso
continuem contratando
controladores de acesso.
De acordo com o presidente
do Sindvig, “o Sindicato dos
Trabalhadores, verdadeiro
representante e defensor dos
direitos dos vigilantes, atuou
com sua assessoria jurídica, na
pessoa do dr. Leonardo Ávila,
e conseguiu garantir o respeito
aos profissionais, na justiça”.
Veja parte da Liminar do juiz:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
2ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS
RTOrd 0001449-34.2016.5.12.0014
RECLAMANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
DE VIG E SEGUR PRIVADA PRESTADORA DE SERV NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS SC
RECLAMADO: SIND DAS EMPR DE SEG PRIVADA DO EST SC,
ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA
PRINCESA DA SERRA LTDA
DECISÃO
A Entidade sindical requerente informa que empresas de vigilância
patrimonial e segurança integrantes do Sindicato Requerido, especialmente a ORSEGUPS, vêm dispensando diversos de seus empregados vigilantes e porteiros objetivando, assim, sua posterior substituição por novos contratados sob o cargo de controlador de acesso
- sendo que estes últimos, na prática, desempenham rigorosamente
o mesmo feixe de atribuições do Obreiros dispensados, com uma
única diferença: perceber remuneração substancialmente inferior.
Documentos foram juntados. Requer em tutela de urgência que a
ORSEGUPS e empresas de vigilância patrimonial e segurança associadas ao Sindicato patronal seja impedidas de admitir controladores de acesso até que seja proferida decisão de mérito no presente
feito.
Sendo assim, diante do exposto, determina-se que a empresas integrantes do Sindicato Requerido e a ORSEGUPS abstenham-se de
contratar empregados controladores de acesso sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 por contratado e por empresa.
Intime-se o Requerente.
Cite-se o Requerido por Oficial de Justiça dando ciência da presente
decisão.
VÁLTER TÚLIO AMADO RIBEIRO
Juiz do Trabalho
Em 15 de Setembro de 2016.

Reforma trabalhista de Temer ameaça direitos dos trabalhadores
“Vamos perder direitos conquistados eu um século de lutas”, alerta o presidente do Sindvig/Fpolis

Desde que o golpe no governo brasileiro - e portanto, na Democracia - começou a ser arquitetado, os dirigentes do Sindvig/
Fpolis vem afirmando que o alvo
principal é a classe trabalhadora. “Querem retirar todos os
avanços que conquistamos com
a nossa luta, nas ruas, nos locais
de trabalho, e querem aprofundar ainda mais a exploração dos
trabalhadores brasileiros”, afirmou o presidente do Sindcig/
Fpolis Luiz Carlos da Silva.
Instalado, o governo ilegítimo de Michel Temer já fez vários anúncios que causaram reação dos brasileiros. O governo
anuncia, depois volta atrás, em
várias tentativas de retirar direitos. Mas, enquanto Temer usa
estes anúncios como balões de
ensaio, o Congresso continua
encaminhando projetos que
acabam com direitos dos trabalhadores.
Estes projetos ameaçam o 13º
salário, as férias, o adicional noturno e a licença-paternidade. A
indexação do salário mínimo e
a aposentaria também são benefícios que podem ser atingidos.

Outro importante tema em
discussão é a
aprovação do
negociado sobre o legislado,
que significa
que tudo poderá ser decidido nas negociações, sem
que o mínimo
(como o piso
da categoria,
ou o salário mínimo, por exemplo) seja garantido pelo fato de
estar assegurado em Lei. Atualmente, só se pode negociar mais
do que a Lei já assegura, nada
abaixo disso.
O alerta do presidente do
Sindvig é para o fato de que esses direitos não foram “dados”
aos trabalhadores, eles foram
duramente conquistados com
muita luta, por mais de cem anos
de mobilização das categorias e
seus sindicatos. “Hoje, os conservadores têm maioria consolidada no Congresso, e nós, trabalhadores, estamos correndo um
risco enorme: qualquer proposta

encaminhada pode ser aprovada”, afirmou Luiz Carlos.
Para a diretoria do Sindvig/
Fpolis, a classe trabalhadora
precisa despertar antes que seja
tarde. “O único caminho para
barrar as propostas que virão de
Temer é a rua, temos que parar
o Brasil. Somente uma greve geral pode fazer esse governo ilegítimo recuar dessas medidas.
Esta não é uma luta de uma categoria, é uma luta de classe”,
finalizou o presidente do Sindvig. As centrais sindicais definiram o dia 22 de setembro como
o Dia Nacional de Mobilização
em Defesa dos Direitos Sociais e
Trabalhistas.

Seja um Vigilante sindicalizado
O Sindicato sempre se preocupou em
garantir aumento real de salários e mais
benefícios aos trabalhadores da base. Por
isso, convocamos os vigilantes a participar
de forma efetiva do Sindicato, fazendo parte do quadro de associados.
Além de ter acesso a muitas vantagens,
como assistência jurídica e convênios,
você vai fortalecer sua entidade de classe
na hora de negociar melhores salários e
condições de trabalho.
Precisamos cada vez mais nos unir para
defender nossos direitos e garantir melhores condições de trabalho e salários mais
dignos.

Solicite a sua ficha de sócio!
Seja mais uma força
do nosso lado!
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Consequência da oposição à
contribuição de solidariedade sindical
Em matéria publicada no site
do Sinthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes,
Bares, Lanchonetes e Similares
de São Paulo), o presidente desta entidade, Francisco Calasans
Lada, falou sobre a oposição ao
desconto da Contribuição Assistencial, contando uma história
que vale a pena conhecer:
“Um patrão estimulou seus
empregados a se oporem ao
desconto da CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL estipulada pela
assembleia geral da categoria.
Posteriormente, um desses trabalhadores foi despedido da empresa e abriu processo na Justiça
do Trabalho alegando diferenças

salariais e outras vantagens conquistadas por seu Sindicato. O
patrão contestou alegando que
o empregado não quis ser representado pelo Sindicato, juntando
como prova a cópia de sua carta
de oposição ao desconto. O juiz
entendeu que neste caso o empregado não poderia pleitear tais
vantagens, pois ele próprio achou
por bem não contribuir para o
Sindicato que assina a Convenção Coletiva de Trabalho que lhe
garantiria esses direitos. Quem
desejar pode conferir no Processo nº 0619-2009-030-00-9, da
30ª Vara do Trabalho de São Paulo. Os romanos já nos deixaram
o ensinamento de que “o direito
é arte do bom e do justo” – JUS
EST ARS BONI ET AEQUI – e, re-

almente, não se pode conceber
como justa a atitude de alguém
pretender usufruir de direitos sem
querer cumprir os deveres que os
ensejam, quais sejam, os deveres
de SOLIDARIEDADE. Não se diga
que o Inciso V, do Art. 8º, da CF,
ou mesmo o Art.544, da CLT, poderiam contrariar o entendimento
do juiz prolator da sentença, Dr.
Eduardo Rockenbach Pires, pois
ninguém está obrigando o trabalhador a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. O juiz está correto! Portanto, amigos, cuidado
com os LOBOS vestidos de CORDEIROS: no caso, aqueles que se
intitulam defensores dos trabalhadores, mas, o que desejam é o enfraquecimento de suas trincheiras
de luta que são os sindicatos.”

Sindvig de Florianópolis
apoia a greve dos Bancários
O SINDVIG Florianópolis
orienta que cada vigilante que
presta serviço em bancos, colabore com a greve dos companheiros. A pressão será grande,
mas juntos somos mais fortes. Os
bancários e bancárias de bancos
privados e públicos entraram em
greve em todo o Brasil. A greve
nacional é a resposta da catego-

ria à proposta desrespeitosa da
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), apresentada no último dia 29 de agosto, apresentou
uma proposta de 6,5% no salário % para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para os
bancários.
Com data-base em 1º de setembro, a pauta de reivindica-

ções dos bancários foi entregue
aos bancos no dia 9 de agosto,
já foram cinco rodadas de negociação, mas até agora a Fenaban
não apresentou uma proposta
decente aos trabalhadores.

Outubro Rosa
Tempo de chamar atenção para a necessidade de
prevenção e de combate ao câncer de mama.
Previna-se o ano todo!
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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:

s PERSONAL CARD

s CONVÊNIO

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.

ODONTOLÓGICO
O Sindvig/Fpolis possui convênio odontológico com a Zacharjasiewicz Clínica Odontológica
e R&R Odontologia, situadas na
Rua Vidal Ramos, 53 - Edifício
Crystal Center (mesmo prédio do
Sindicato) no 3º andar. Os associados que desejam atendimento devem ligar para a Clínica e
agendar horário, e depois se dirigir ao sindicato para retirar autorização para consulta (avaliação
inicial) e tratamento. O valor do
tratamento (limpeza, aplicação
de flúor, extração, obturação,
tratamento de canal, etc.) é custeado pelo Sindicato, assim o
tratamento é GRATUITO, com
exceção de tratamento de estética como aparelho, próteses, e
outros, o trabalhador obtém desconto.

########

s PRÓ SAÚDE SERVIÇOS
MÉDICOS
Atende as seguintes especialidades: Ortopedista, Ginecologista,
Oftalmologista, Endocrinologista, Clinico Geral, Gas-troenterologista, Otorrinolaringologista,
Psicólogo, Nutricionista, Urologista, Cardiologista, Neurologista, Vascular, Reumatologista.
########

########

s SONIA
CABELEREIRA
Cabelereira unissex. Rua Felipe
Schmidt, 303, edifício Dias Velho, sala 308, fones: (48) 32224495 e 9913-3965. Os associa-

dos deverão passar no sindicato
para requerer autorização.
########

s Pro Saúde
Odontologia
Presta serviços a sindicatos a 15
anos e vem com satisfação anunciar a nova parceria com o Sindvig/Fpolis para atendimentos gratuitos aos seus associados.
########

s CONVÊNIO CLÍNICA
PRÓ SAÚDE
Serviços em odontologia para
os associados do Sindvig/Fpolis.
Endereço: Av. Presidente Kenedy, 1333 - Campinas, São José,
SC. Fone: 48 3035 2828. E-mail:
prosaude@prosaude.com.br
Site: www.prosaudevida.com.br
########

s CONVÊNIO CLÍNICA
DR. HAYLOR
Serviços médicos para os associados do Sindvig/Fpolis. Endereço:
Rua Jerônimo Coelho, 389, Centro - Florianópolis, SC. Fone: 48
30225 0606 - 3222 3881. E-mail:
hdclinica@gmail.com

Oração do Vigilante
Senhor, aqui estou para te agradecer e pedir tua proteção; a mim e minha família que
estão em casa, afastando para longe todos os perigos que por ventura venha rondar
nossa casa.
Peço que me guarde no trajeto do meu trabalho, para que eu possa ir e retornar a salvo
para o meu lar. Senhor, envia o teu anjo para nos guardar e nos livrar de todas as maldades que nos cercam. Senhor, que eu possa transmitir confiança a todos os semelhantes
que encontrar pelo caminho, que eu seja uma luz, que erradia de ti Paz e Alegria que o
mundo tanto precisa.
Senhor, seja o meu escudo e a minha Salvação contra todos os perigos. Peço todas essas
petições em nome de Jesus. Obrigado meu Deus, por me ouvires e me guiar.
Amém.

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