DEZEMBRO DE 2015

Negociação unificada de Santa Catarina é instalada

A

FEVASC e mais 16 sindicatos de Santa Catarina
participaram das discussões
das propostas da pauta unificada. Engajados em fortalecer cada vez mais a luta dos
vigilantes e dos trabalhadores
em asseio e conservação, a
FEVASC e os sindicatos de
vigilantes e asseio de Florianópolis, São José, Tubarão,
Criciúma, Lages, Joaçaba,
Chapecó, Joinville, Jaraguá,
Blumenau, São Bento do Sul,
São Francisco do Sul e Itajaí
participaram nestes meses de
novembro e dezembro das
reuniões onde foram tiradas

propostas nas assembleias de
cada região para a campanha
unificada de Santa Catarina.
O encontro estadual ocorreu na FEVASC e já começou
com uma vitória: a criação
de um cronograma a ser seguido nas negociações e definição das comissões que
irão para a negociação. O
presidente da FEVASC, Luiz
Carlos da Silva, elogiou a
iniciativa de unir forças em
defesa dos trabalhadores.
“Pudemos constatar que os
sindicatos
encaminharam
tudo conforme o combinado, incluindo a preparação

Sindicalize-se

Participe das decisões do Sindicato
As conquistas dos trabalhadores só são alcançadas
com muita luta. A história
do movimento dos trabalhadores mostra que é a força da mobilização que faz
avançar e defender os direitos. E com o Sindvig não
é diferente, afinal tudo que
conquistamos até hoje foi
com a luta dos companheiros e companheiras.
Itens como vale alimentação, adicional de periculosidade, aumento acima da
inflação e a própria Convenção Coletiva de Trabalho são exemplos concretos
do resultado de nossa luta.
É pelo Sindicato também
que temos acesso ao cartão

Personal Card, com descontos em ampla rede de farmácias, clínicas, supermercados, postos de gasolina,
óticas, vestuários, material
de construção e outros, em
Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. No site do
SINDVIG você encontra a
lista dos estabelecimentos:
www.sindvigfpolis.com.br.
Organizamos nossa categoria e conquistamos talvez
um dos mais importantes
direitos, que é o respeito e
a dignidade do nosso trabalhador.
Para alcançar nossos objetivos, precisamos de sua
participação! Seja sócio e
participe!

da pauta e as propostas definidas nas assembleias, assim
como a entrega das reivindicações. Agora, os sindicatos

devem acompanhar a agenda e manter o compromisso
de apoiar todas as negociações”, orientou o presidente.

Que seja esta
uma época de reflexões
um momento de fazer o bem
um tempo de alegrias
Que seja agora
uma oportunidade para mudanças
um período de construção
uma forma de estarmos
mais próximos dos nossos!
O SINDVIG/FPOLIS deseja a todos e todas
um Natal de paz e um próspero Ano Novo!
Avisamos que o Sindicato entra em recesso a partir
do dia 18/12/2015, ao meio dia, e volta com
atendimento normal no dia 04/01/2016.

Em assembleia, os trabalhadores aprovaram a Previsão
Orçamentária para o exercício de 2016 do Sindvig/Fpolis

Quem é o Vigilante?
É aquele que:
• Está de pé quando todos estão sentados.
• Está acordado quando todos estão a dormir.
• Está sujeito às noites frias, quando a sua família está no aconchego do lar à lareira.
• Está a zelar por património alheio, enquanto
todos estão tranquilos.
• Expõe se ao risco enquanto os outros estão
seguros.
• Vê a realidade enquanto os outros continuam a sonhar.
• Está desprezado enquanto os outros estão a
curtir e a sentir prazer das coisas boas da vida.
• Fala consigo próprio por não ter ninguém
para lhe ouvir.

• Ignora o sono quando todos desfrutam dele.
• Está consciente quando todos estão inconscientes.
• Vigia a casa dos outros, enquanto a sua própria casa está sem vigia.
• Protege vidas enquanto a sua está desprotegida.
• Tem um livro de ocorrências, telefone, e lanterna como seus defensores.
• É humano mas não tem o direito de errar.
• Faz da sua observação uma ferramenta para
a sua proteção.
Por acaso alguém lhe agradece quando o dia
amanhece?
Não… sabe por quê? Ele é só um vigilante!

Uma mensagem para refletir a importância e valorizarmos nossos vigilantes.

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

