DEZEMBRO DE 2011

Trabalhadores participam do
debate sobre Campanha Salarial
No dia 10 de novembro de 2011 foi realizado
a Assembleia Geral com os trabalhadores, no auditório do Sindicato, para discutir a pauta salarial
para elaboração da nova Convenção Coletiva de
Trabalho - 2012/2013. Na ocasião foram debatidas as perspectivas da campanha em relação às
cláusulas sociais e econômicas, um debate fundamental para a categoria.

Diversos trabalhadores presentes tiveram a
oportunidade de se manifestar sobre a pauta e
se mostraram dispostos a realizar manifestações
caso os patrões não atendam as nossas reivindicações. O Presidente do Sindvig Florianópolis, Luiz
Carlos, colocou em votação as reivindicações
apresentadas, montando-se assim a pauta de reivindicações que será entregue aos empresários,
dando início às negociações.
A diretoria do Sindicato manifestou alegria
com a participação dos trabalhadores vigilantes
nas Assembléias. “Um sindicato forte se faz com
discussões e a participação de cada trabalhador”,
lembrou Luiz Carlos, que completou: “Parabéns a
você trabalhador que vem junto com o Sindicato
lutando pelos seus direitos; a assembleia foi um
verdadeiro sucesso”.

Não à violência contra a mulher
No dia 25 de novembro, Dia
da Não Violência Contra a
Mulher, o Sindvig realizou
um ato com os trabalhadores
terceirizados no Kobrassol, em
conjunto com a UGT e Fevasc.
Durante muito tempo, a violência foi considerada um problema do mundo privado, interno, da família. Há quase 30 anos, o movimento de mulheres
no Brasil tem trazido essa questão para o espaço público, como um tema político, que deve ser tratado
pelas Políticas Públicas.
Foi a partir dessa ação do movimento que ficou
conhecida a frase “o silêncio é cúmplice da violência”. Hoje, já cresceu muito o número de denúncias,
mas sabemos que ainda é difícil denunciar. Diante
da violência, os sentimentos das mulheres são de
vergonha, humilhação, e muitas vezes, medo. Por

isso, é muito importante encorajar as mulheres a denunciar e buscar apoio o mais cedo possível. Esse
apoio pode ser buscado no serviço de saúde, no
sindicato, em um grupo de mulheres ou em amigas
próximas.
Denunciar as situações de violência pelas quais
as mulheres passam é fundamental para se conhecer
essa realidade e garantir o fim da impunidade dos
agressores. As mulheres que sofrem violência devem
não apenas procurar as Delegacias, mas também
tornar pública a situação, para buscar a punição aos
agressores e também inibir novos atos de agressão.

Para que serve o Sindicato? Expediente no
Sindicato é uma associação
correção dos salários, melhores
de uma classe de indivíduos
condições de trabalho e de saúfinal do ano
profissionais, para defesa dos
de, segurança e outros.
interesses trabalhistas. O sindicato é composto por certo número de diretores eleitos para
defenderem a sua categoria,
esses diretores são a linha de
frente dos trabalhadores. E tudo
é discutido e aprovado em assembleias.
A Diretoria não faz nada sozinha, tudo é comunicado à
categoria através de informativos mensais, e nas assembleias,
que são soberanas. É na assembleia, que é a reunião dos trabalhadores, que são escolhidas
as reivindicações que os trabalhadores irão apresentar aos patrões em relação ao aumento ou

Portanto, caro trabalhador,
seja mais participativo, unindo-se aos seus colegas no Sindicato que representa a sua categoria. Compareça nas assembleias
quando for convocado e ajude a
lutar, porque nada vem de mão
beijada: 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.

Ministério da Previdência promove campanha para que
donas de casa se inscrevam na Previdência Social
A peça publicitária incentiva as donas de casa de baixa renda
a contribuir com 5% do salário mínimo, o que equivale hoje a R$
27,25. Para se inscreverem as donas de casa precisam se dedicar
exclusivamente ao trabalho doméstico, ter renda familiar de no máximo dois salários mínimos (R$ 1.090) e estar inscrita no Cadastro
Único para Programas Sociais (Canônico). Em 1º de janeiro de 2012
o salário mínimo sobe para R$ 623,00. A preocupação é garantir a
proteção social da Previdência para essas pessoas. Ao se inscrever,
ela passa a ter direito a benefícios como o salário maternidade e o
auxílio doença. Com isso, ela pode também se aposentar por idade;
nesse caso, são exigidos 15 anos de contribuição e 60 anos de idade.
A orientação para as donas de casa que se interessarem em fazer a
inscrição é ligar para o número da Previdência, o 135, para receber
as orientações e fazer seu cadastro no Regime Geral de Previdência
Social. (Fonte: Agência Brasil)
Mais um ano chega ao fim, mas os problemas
enfrentados pelos trabalhadores durante o ano
inteiro não acabarão.
No ano que virá teremos que redobrar a nossa luta.
A esperança não é um sonho, mas é a maneira de
traduzir os sonhos em realidade. Vamos somar nossas
ações pela paz, solidariedade e fé. Continuaremos juntos
para enfrentar as dificuldades que nos são impostas.
Queremos desejar a todos os trabalhadores e
trabalhadoras um Feliz Natal e Boas Festas!
A Direção e Funcionários do SINDVIG FPOLIS

Comunicamos a todos
que não haverá expediente no Sindicato a partir do dia 26 de dezembro
de 2011, retornando ao
atendimento normal no
dia 9 de janeiro de 2012.

Kits com material escolar
para filhos de associados
O Sindvig Florianópolis vai
disponibilizar gratuitamente um Kit de material escolar
para cada filho de associado
entre 6 e 18 anos. Para recebê-lo, o associado deve realizar seu recadastramento entre os dias 9 e 31 de janeiro,
na sede do Sindicato.
A entrega dos kits será feita do dia 1o de fevereiro até o
dia 29 de fevereiro.
ATENÇÃO: o material será
concedido para os filhos de
associados que estejam regularmente matriculados em
uma instituição de ensino.
Para retirar o Kit, é preciso
trazer: comprovante de matrícula e registro de nascimento
para comprovação da filiação
dos beneficiados. Sem a realização do recadastramento, o
associado não receberá o Kit.
Qualquer dúvida entre em
contato com o Sindvig Florianópolis – (48) 3223.4636.
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