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A Plenária da Fevasc deste ano de 2017 aconteceu na cidade de Itajaí

nosso Presidente Neucir Paskoski.

No dia 31/08 foi realizada a abertura da Plenária com a presença dos Sindicatos Filiados à Fevasc e seus delegados, assim como dos Companheiros convidados: Waldemar Schulz
Júnior, o Mazinho, presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado de Santa Catarina (UGT-SC), João Soares
Presidente da CONTRASP, Companheiro Professor Carlos
Magno: UGT Macro Regional de Florianópolis, Claudiomir
da Silva Brum - Federação dos Vigilantes do Rio Grande do
Sul, Henrique Silva – Representando o Sindlimp de Caxias
do Sul, FEEAC e CONASCON, e os companheiros anfitriões
da Cidade de Itajaí, que nos receberam na Plenária Estadual.
Adilson Grando – Presidente do Sinvac Itajaí e Vilson Soares
dos Santos- Presidente do Sintravasc que saudaram as delegações presentes.
Cada convidado fez uso da palavra, com uma breve reflexão
do momento atual em que estamos vivendo, principalmente
no que tange as questões das reformas, trabalhista e previdenciária. Momento difícil que exige de nós união e força
para tomar novos rumos.
No Segundo dia, 01/09 tivemos palestras importantíssimas
com representantes da nossa Confederação CONASCON e
CONTRASP. Drª Amanda Maister de Caires Advogada, Assessora Jurídica FETRAVISPP e Sindicato dos Vigilantes de
Curitiba e Região. A Excelentíssima Drª Andrea Cristina de
Souza Haus Bunn (Juíza do Trabalho, 2º Vara de Lages SC e
Presidente da AMATRA). Excelentíssimo Drº Acir Alfredo
Hack - Procurador do Trabalho PRT12.
“Em todas as palestras a Fevasc buscou trazer as Entidades
Filiadas maiores esclarecimentos acerca da Reforma Trabalhista que já é uma realidade e que exigirá do movimento
Sindical uma atitude de ir ao encontro de novas oportunidades e de se refazer com unidade e organização” Concluiu

Queremos agradecer a todos e todas que participaram e fizeram desta Plenária, um verdadeiro momento de
unidade, reflexão e formação, pois é somente neste caminho que poderemos nos FORTALECER NA LUTA
POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E GARANTIA DE DIREITOS.

Reforma trabalhista é aprovada.

O 11 de julho de 2017 entra para a história brasileira como o “dia da vergonha.” Ao aprovar o Projeto
de Lei nº 38 aprovado na Câmara Federal (PLC 38), da reforma trabalhista, sem um debate com o
trabalhador brasileiro, sem que a vontade de mais de 90% da população fosse considerada, o Senado
Federal aprovou um conjunto de regras que, em vez de modernizar a legislação trabalhista, impõe um
retrocesso jamais visto antes, que vai reforçar em nosso país condições próximas a escravidão da classe
operaria!!!
Infelizmente, a minoria formada por entidades sindicais, não conseguiram barrar os ataques sofrido
por esta PLC 38. Assim, o projeto foi aprovado sem mudanças favoráveis aos trabalhadores, e sancionado pelo Michel Temer, presidente este, que responde à uma série de crimes.
Essa reforma foi feita sob medida, atendendo anseio da classe patronal e diminuir direito aos trabalhadores, precarizando os direitos e condições de trabalho. Não há um item sequer pra beneficiar a
classe trabalhadora. Pelo contrário, não garante a criação de empregos, vai fragilizar, enfraquecer os
sindicatos e a Justiça do Trabalho, no qual os trabalhadores recorrem em busca de seus direitos. É o
maior retrocesso trabalhista da história do nosso país”.

Veja aqui, algumas afrontas direta aos direitos dos trabalhadores:
Fonte: http://www.esquerdadiario.com.br

Antes

Depois

Acordado sobre o legislado

A lei dizia que representantes dos trabalhado- As empresas podem negociar diretamente com
res e das empresas poderiam ter negociações os trabalhadores, onde os acordos coletivos
sobre as condições de trabalho
tenham força de lei, ficando acima, por exemplo,
daquilo que a CLT pode ou não dizer.

Férias

A CLT condiciona as férias a um período de
30 dias corridos. Mas admite que “em casos excepcionais” onde as “férias sejam concedidas
em dois períodos, um dos quais não poderá ser
inferior a 10 dias corridos”.

Poderá ser fragmentada em 3 períodos, de acordo com o que for acordado, sendo que um deles
não pode ser menor que 14 dias e os demais não
poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada
um.

Mulheres Grávidas

Pelas regras atuais a mulher gestante/lactante O texto da reforma prevê o afastamento somente
eram automaticamente afastadas de qualquer em caso de insalubridade máxima, como frigoríatividade ou local insalubre.
ficos e áreas hospitalares sujeitas a infecção e com
testados médicos.

Jornada de trabalho e Intervalo
A jornada de trabalho estabelecida pela CLT é
de 44 horas semanais com oito horas diárias.
Sendo que os intervalos durante essa jornada
não podem ser negociados e precisam ser de
uma hora. E era garantindo 15 minutos de intervalo antes da hora extra.

Estabelece a possibilidade de jornada de 12 de
trabalho diárias, chegando ao absurdo de 60 horas semanais. Além disso, o tempo de intervalo
ou almoço, durante a jornada, pode ser reduzido
para 30 minutos. O trabalhador não terá mais
direito a hora extra.

Acordos individuais
A CLT estabelece uma série de leis que garantem condições mínimas e direitos básicos aos
trabalhadores, como férias, jornada de trabalho, intervalo de jornada, plano de cargos e salários, teletrabalho e regime de sobreaviso, remuneração por produtividade, troca de dia de
feriado, enquadramento do grau de insalubridade, participação do lucro ou resultados das
empresas, entre outros.

A reforma flexibiliza todos esses direitos, permitindo atraves de acordos possam se sobrepor
aquilo que foi conquista em base a muita luta
dos trabalhadores nas convenções. Na prática
dá mais condições aos patrões de aumentar o
grau de exploração sobre os trabalhadores que
não terão a garantia da lei na hora de reivindicar seus direitos.

Tempo de deslocamento
A CLT contabiliza como jornada de trabalho
o deslocamento fornecido pelo empregador
para locais de difícil acesso ou não servido por
transporte público. Neste caso, a empresa precisa fornecer um transporte alternativo.

O tempo despendido pelo empregado até o local
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer
meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho.

Demissão
Hoje as demissões previstas pela CLT são nas
seguintes situações: solicitada pelo funcionário,
por justa causa ou sem justa causa. Apenas no
último caso, o trabalhador tem acesso ao FGTS,
recebimento de multa de 40% sobre o saldo do
fundo e direito ao seguro-desemprego, caso tenha tempo de trabalho suficiente para receber
o benefício.

Incluiu a previsão de demissão em “comum
acordo”, onde é possível encerrar um contrato
de trabalho, sendo que o patrão é obrigado a
pagar somente metade do aviso prévio, e, no
caso multa do FGTS será apenas de 20% calculado sobre o saldo do FGTS. O trabalhador
poderá movimentar 80% do FGTS depositado
e não terá direito ao seguro-desemprego.

Redução da responsabilidade dos patrões
O patrão tem responsabilidade para cumprir e Cabe ao empregador somente “instruir” seus
custear os cumprimentos das normas de saúde, empregados sobre os riscos de doenças e acihigiene e segurança dos trabalhadores.
dentes de trabalho. Ou seja, nenhuma garantia
de segurança mínima aos trabalhadores, isentando totalmente os patrões das responsabilidades

Ações trabalhistas

O trabalhador não arca com custos que são co- O trabalhador que entra com ação contra empresa fica responsabilizado por arcar com as
bertos pelo Poder Público.
custas do processo, caso perca a ação. A reforma permite que trabalhadores e patrão assinem
um “termo de quitação anual de obrigações
trabalhistas”, o que teria o potencial de tirar a
decisão sobre questões trabalhistas da Justiça
do Trabalho, e tira a condição do funcionário
brigar legalmente contra seus patrões.

F E VA S C a p o i a M o v i m e n t o
Outubro Rosa e Novembro azul

No mês de outubro inicia o movimento popular internacionalmente conhecido como “Outubro Rosa”
para difundir a prevenção do câncer de mama.
Em 2013, o movimento virou Lei em Santa Catarina e o Outubro Rosa é o mês em que serão intensificadas ações preventivas à saúde da mulher, como campanhas de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, às doenças sexualmente
transmissíveis e às afecções ginecológicos mais comuns.
A Campanha novembro azul, é uma campanha de conscientização
realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à
sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Núm ero s d a d o enç a

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de
mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22 dos
novos casos a cada ano. Já a segunda maior causa de morte no País é o câncer de próstata entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Mas, se diagnosticado e tratado oportunamente, o
prognóstico pode ser controlado. Por isso nossa campanha é pela prevenção.

Tempo de prevenção e combate ao câncer!
NEGOCIAÇÕES 2018

A FEVASC dará inicio as reuniões e assembleias de preparação das pautas das negociações das categorias do Asseio e Conservação e Vigilância, num contexto politico que
envergonha nossa nação, sem a participação democrática da população,
foi aprovada a maior reforma trabalhista e sindical já feita em nosso
País e de agora em diante poderemos sentir o grande impacto negativo
sobre as relações de trabalho, sobre os Sindicatos e sobre a proteção do
trabalho.
O contexto não nos anima, porém a história do movimento sindical de
lutas nos faz pensar, nos meios e caminhos que podemos trilhar, transformando os desafios em oportunidades. Nossa resposta exige de nós movimento Sindical e trabalhadores, preparação, unidade e organização, compreendendo o momento presente e traçando estratégias
de luta por aqueles que representamos. Porém só sairemos vencedores se a classe trabalhadora estiver
unida ao movimento e participar de maneira efetiva das assembleias e fortalecer seu sindicato. Nossa
Federação estará a frente das trincheiras, dando suporte e apoio aos seus Sindicatos Filiados para que
não nos detenhamos frente aos desafios. Juntos somos mais fortes concluiu o Presidente da FEVASC,
Neucir Paskoski.

Só com um Sindicato forte vamos impedir
retrocessos em nossos direitos trabalhistas...
Juntos Somos mais fortes!

