FEVEREIRO DE 2012

Definido reajuste salarial para o ano de 2012
Processo de negociação deixou claro que
a categoria precisa se mobilizar mais
A negociação salarial que determinou o
reajuste para a categoria dos Vigilantes em
2012 foi bastante difícil. Como sempre, a posição patronal foi muito dura e faltou pressão
por parte do conjunto da categoria. Após três
rodadas de negociação se conseguiu chegar a
um acordo.
A inflação acumulada nos últimos 12 meses,
que é medida pelo INPC/IBGE, contabilizou

5,63%. Com muita briga, realizada por aqueles trabalhadores que participaram das assembleias e atividades convocadas pelo Sindicato,
foi possível arrancar uma proposta de índice
de reajuste de 9,5% mais o vale alimentação
que foi para R$ 11,00 e assiduidade que ficou
em 6%, totalizando um índice de reajuste de
11,60%. No dia 4 de fevereiro os trabalhadores em Assembleia aprovaram a proposta.
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Editorial

Uma RESPONSABILIDADE de todos
“Nossa conquista é do tamanho da nossa luta.” O reajuste salarial que conquistamos, mais uma vez, refletiu
a mobilização dos vigilantes.
Há aqueles que estão insatisfeitos com o reajuste, mas estes, em sua maioria, não participaram da luta. Da próxima
vez, use a energia usada para
reclamar e participe! A participação vai resultar numa conquista maior.
Aqueles que sempre participaram das Assembleias entendem o trabalho dos representantes dos trabalhadores. Eles
acompanham as negociações,

têm informações sobre a posição dos patrões e percebem
a necessidade de todos os trabalhadores pressionarem para
arrancar melhores acordos.
Tem outros que não fazem
nada - só cobram depois - e são
beneficiados com o resultado
da luta de seus companheiros.
A força do Sindicato está na
participação dos trabalhadores, portanto, “não pergunte o
que o sindicato pode fazer por
você, mas o que você pode fazer pela sua categoria”.
Também devemos tirar lições daquilo que é ruim: serviu como aprendizado para

Vigilantes irão atuar em
presídios de todo o Estado
Os presídios regionais
contratarão vigilantes para atuar
na segurança interna, como
forma de reforçar o efetivo de
agentes penitenciários

É uma promessa da secretária da Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania, Ada Faraco De Luca, feita em agosto
do ano passado, quando assumiu o cargo. Uma empresa privada foi contratada
pelo Estado para fornecer os serviços.
Agora, a vigilância ocorre efetivamente nas 24
horas, o que possibilita aos agentes penitenciários
dar mais atenção às revistas e escoltas. Entre as
atividades dos novos integrantes nas equipes dos
presídios está a responsabilidade de observar e comunicar a movimentação suspeita de presos e de
objetos jogados para o interior do presídio. Eles
não terão contato direto com os presos, atividade
que é restrita aos agentes penitenciários.
A contratação dos vigilantes representa uma vitória para todo o Estado, que foi obtida depois de
muita luta, e servirá para evitar motins e rebeliões,
já que o efetivo contará com reforço em todos os
plantões, além da Polícia Militar que continuará
atuando na segurança do local.

todos a não participação de
grande parte da categoria nas
assembleias. E quem compareceu percebeu o quanto isso
dificulta as negociações.
A diretoria do SINDVIGFpolis, no papel de representação, cumpriu invariavelmente com o seu trabalho.
Trabalho esse que, infelizmente, não teve o respaldo de
alguns companheiros e companheiras, que nem sócio são.
São estes os que mais cobram
da diretoria do Sindicato e esquecem de fazer a sua parte.
Diretoria do SINDVIG-Fpolis

Edital de Convocação – Eleição Sindical*
Pelo presente edital – e em confirmação ao disposto no Pré-Edital publicado na data de 29/11/2011, no Jornal A Notícia,
e assembléia realizada no dia 05/12/2011, o Sindicato dos
Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança Privada,
Prestadoras de Serviço no Município de Florianópolis/SC, observado o disposto no Estatuto Social da Entidade no Regimento
Eleitoral, convoca eleições sindicais para renovação da composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes
junto à Federação, efetivos e suplentes, as quais serão realizadas nos dias 27 e 28 de março de 2012 por intermédio de 01
urna fixa na sede social da entidade, à Rua Vidal Ramos nr. 53
1º. Andar sala nr. 104 - Edifício Cristal Center – Centro - Florianópolis/SC que funcionará nos dias 27 e 28 de março das
09:00hs às 17:00hs e 05 urnas itinerantes nos diversos locais de
trabalho que funcionarão das 09:00hs às 23:00hs do dia 27 de
março e das 09:00hs às 17:00hs do dia 28 de março . O registro
de chapas, acompanhado dos respectivos documentos, deverá ser efetuado na Secretaria do Sindicato, no endereço acima
mencionado, no horário de seu expediente normal, ou seja, das
08:00hs às 12:00 hs e das 14:00hs às 18:00hs, no prazo de 05
dias conforme definido pelo artigo 26 do estatuto social, onde
estarão à disposição dos interessados pessoas habilitadas para
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentos e fornecimento de
recibos. Em caso de não obtenção do quorum legal de 1/3 (um
terço) dos eleitores ou de empate entre as chapas mais votadas, nova eleição realizar-se-á no prazo de 10 (dez) dias após
a primeira convocação com quórum de 20% (vinte por cento)
dos eleitores, no mesmo horário e locais estabelecidos para a
primeira convocação, e em caso de não obtenção do quórum,
será realizada uma terceira eleição no prazo de 10 (dez) dias
após a segunda convocação com quórum de 15% (quinze por
cento dos eleitores, no mesmo horário e locais estabelecidos
nas convocações anteriores.
Florianópolis/SC 16 de Fevereiro de 2012 – Comissão Eleitoral
* Publicado no Jornal A Notícia de 16/2/2012, página 26 - Publicações Legais
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