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Trabalhadores participam da
discussão sobre campanha salarial
No dia 4 de novembro de 2010, no
auditório do Sindicato dos Vigilantes, foi
realizada Assembleia Geral com os trabalhadores para discutir a pauta salarial. Este
debate culmina na elaboração da nova
Convenção Coletiva de Trabalho para
2011/2012.
Durante a Assembleia foram discutidas
as perspectivas da campanha em relação
ao aumento de salário e vale alimentação,
cláusulas importantes para a categoria.
Depois de apresentados os assuntos, os
trabalhadores foram ouvidos.
Vários trabalhadores tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a pauta
e inclusive deram a opinião sobre a
forma que o Sindicato deve se dirigir
aos empresários caso eles não

atendam as reivindicações.
O presidente Luiz Carlos colocou em
votação as reivindicações dos trabalhadores, sendo aprovadas. Assim foi montada
a pauta para as negociações, que será encaminhada aos empresários.
A direção do Sindicato agradece os
participantes da Assembleia, pois um sindicato forte se faz com discussões, e a
participação de cada trabalhador é fundamental.
Parabéns a você trabalhador que vem
junto com o sindicato lutando pelos seus
direitos. A Assembleia foi
um verdadeiro
sucesso!

Palavra do presidente

Para que serve
o Sindicato?
Sindicato é uma associação de uma classe de indivíduos profissionais, para defesa dos interesses trabalhistas.
O sindicato é composto por
número determinado de diretores eleitos para defenderem a sua categoria, são esses
diretores que são a linha de
frente dos trabalhadores. E
tudo é discutido e aprovado
em assembleias. Ou seja, a
Diretoria não faz nada sozinha, tudo é comunicado para
a categoria através de informativos e também nas assembleias que são soberanas,
onde são aprovados pedidos
de reajustes de salários, melhores condições de trabalho,
saúde, etc. Portanto, caro trabalhador, é importante que
você seja mais participativo,
unindo-se ao seu sindicato o
qual te representa, vindo para
as assembleias quando for
convocado.
Ajude a lutar, afinal nada
vem de graça, sem esforço.
Somente com muita luta e
com a sua participação amigo vigilante, que vamos com
toda a certeza conquistar nossos objetivos
Lembre-se: não existe conquista sem luta! Compareça
às assembleias e faça a diferença. A força de cada sindicato depende da participação
do trabalhador nas lutas da
categoria. Seja participativo.
Luiz Carlos,
presidente do Sindvig

Previsão Orçamentária
para
2011

Confederação Nacional dos
Vigilantes tem nova diretoria
Santa Catarina
tem dois representantes na
direção nacional
A eleição da nova diretoria da Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV)
ocorreu em Salvador (BA) entre os dias
21 e 24 de julho de 2010. Santa Catarina
foi contemplada com duas vagas na nova
diretoria: os companheiros Risoli Lima,
diretor do Sindvig - Fpolis ficou como Secretário de Assuntos Jurídicos, e o companheiro Bento Acelino de
Freitas, diretor do Sindvig –
Criciúma, ficou como diretor representante da Região
Sul.
A posse dos eleitos aconteceu no dia 19 de novembro de 2010 em Belo Horizonte (MG).
PARABÉNS E SUCESSO
À NOVA DIRETORIA
ELEITA!

ATENÇÃO
VIGILANTES!

Rua Vidal Ramos, 53
Sala 104 - Centro
Florianópolis/SC
Fone: (48) 3223-4636
Site: www.sindvigfpolis.com.br
E-mail: contato@sindvigfpolis.com.br

Os trabalhadores vigilantes da Empresa
Ondrepsb, que eram lotados na
Caixa Econômica Federal ou já
saíram, terão direito a uma indenização de uma ação trabalhista referente ao vale alimentação.
Entre em contato pelo telefone
3223.4636, com Luiz ou Fátima.

Profissionais que têm
direito a receber:
Antenor R. Barbosa
Nilton Cesar Vicente
Marcelo M. dos Santos
Oscar dos Santos Neto
Malaquias Batista
Peterson R. Barbosa
Rafael Toletino
Marcio Luiz da Costa
Amauri Rosa Filho

Brasil tem pela primeira vez uma
mulher na presidência
Pela primeira vez na história
do Brasil, uma mulher vai ocupar
o cargo mais alto da Republica
Brasileira. Dilma Vana Rousseff
foi eleita com mais de 55% dos
votos dos eleitores brasileiros
uma diferença de 11 pontos percentuais sobre o seu adversário,
o tucano José Serra.
Em seu primeiro pronunciamento após a vitória, Dilma disse
que estava feliz. “Eu estou muito feliz. Agradeço aos brasileiros
e brasileiras por esse momento.
Prometo honrar a confiança depositada em mim”, afirmou. A
história política de Dilma começou nos anos de chumbo da
ditadura militar. Ela fez parte da
Vanguarda Armada Revolucionária dos Palmares (VAR Palmares),
que combateu os militares. Foi
presa e torturada quando tinha
19 anos. Filiada ao PDT, Dilma
foi secretária da fazenda no Rio

Grande do Sul nos anos 90. Em
2001, filiou-se ao PT.
No governo Lula, assumiu o
Ministério das Minas e Energia.
Em 2005 substitui José Dirceu na
Casa Civil. A partir do segundo
mandato de Lula, ganhou mais
notoriedade. O presidente Lula
lançou um programa de obras
públicas, o PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento - e
colocou Dilma como gerente
nacional da vitrine do governo.
Para aproximá-la da área social,
o PAC passou a incluir obras de
infra- estrutura urbana, como saneamento básico.
Ao mesmo tempo Dilma participou de outra iniciativa de
grande apelo popular, o projeto
habitacional Minha casa, Minha
vida. A proposta concede subsídios para famílias que financiam
suas residências.
Os trabalhadores brasileiros

confiam que
a vitória de
Dilma vai
representar o
avanço das
conquistas
já
obtidas
no governo do
presidente
Lula. Para o diretor do SindvigFpolis, Risoli Lima, a eleição de
Dilma representa a certeza do
prosseguimento das políticas
sociais que garantiram avanços
para os trabalhadores. Agora é
continuar lutando para que o
congresso atenda nossas principais reivindicações, como a lei
que vai garantir o adicional de
risco de vida para todos os vigilantes.

