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Plenária Estadual da FEVASC faz resgate
histórico da luta dos trabalhadores
Delegados dos Sindicatos filiados participaram da Plenária Estadual,
realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em Araranguá, Santa Catarina
Em Santa Catarina, são 29 anos de
história de luta, escrita pelos companheiros e companheiras vigilantes, do
asseio e conservação e do transporte de
valores. Foi pensando em resgatar um
pouco dessa história, que levou a tantas
conquistas, que foi organizada a Plenária Estadual de 2014. “Não podemos nos
esquecer da história, precisamos resgatar e aprender com ela, para que nossa
luta seja mais vitoriosa e significativa,
agora e no futuro”, destacou o presidente da FEVASC Luiz Carlos Silva.
Para contribuir com este resgate histórico, foram convidados como plaestrantes o presidente da CONTRASP, João
Soares e o professor Roberto Nolasco,
Assessor da Fenascon. João Soares fez
um resgate sobre o surgimento da categoria dos vigilantes no Brasil e o professor Roberto Nolasco contou como foi
o início da organização da categoria do
asseio e conservação.
Aos dirigentes catarinenses Luiz

Carlos Silva, Telmo
Vieira Saticq e Neucir Paskoski coube
a tarefa de contar
como se deu a organização destes
trabalhadores em
Santa Catarina. Eles
falaram para os delegados e dirigentes, que assim poderão
usar a história como um grande incentivo. “Não foram poucos os sacrifícios daqueles e daquelas que iniciaram o movimento sindical da nossa categoria, para
defender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras em Santa Catarina”,
lembrou Neucir Paskoski.
Uma importante palestra sobre Leis
trabalhistas foi realizada pelo assessor
jurídico da FEVASC Sergio Neves e pelo
assessor jurídico do Sindlimp de Florianópolis e o de São José, Leonardo Ávila.
O diretor da Fevasc Jodecir de Souza falou sobre a importância do movimento

sindical e o papel dos dirigentes.
No último dia de Plenária o secertário
de Finanças da FEVASC, Neucir Paskoski,
apresentou a Previsão Orçamentária
para 2015, Ele também realizou a prestação de contas da Federação, referente
a 2013, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Por fim, foram organizadas as comissões de negociação
para as próximas campanhas salariais,
com intuito de uma boa preparação
para que mais uma vez nossa categoria
saia vitoriosa e com grandes conquistas,
como é o objetivo dos dirigentes e certamente dos trabalhadores da base.
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Não fique só, fique sócio!
É importante ter claro que é através da luta coletiva
e do Sindicato que garantimos nossos direitos e avançamos em nossas conquistas. Precisamos fazer parte e
somar na luta do conjunto dos trabalhadores.
O Sindicato tem um papel fundamental na construção da consciência de classe e na organização e
fortalecimento da democracia. É um instrumento de
combate às desigualdades e de fortalecimento dos
trabalhadores.
Cada trabalhador e cada trabalhadora que se sindicaliza soma mais forças para o Sindicato lutar pelos
direitos da categoria. E o Sindicato, por sua vez, se une
a outros sindicatos, na Federação, para somar forças
com outras categorias e lutar pelos direitos de todos
os trabalhadores e trabalhadoras.

• Sindicalizar-se significa participar de ações que valorizam o ofício de cada trabalhador.
• É participar da luta para manter direitos já conquistados e para ampliá-los.
• Os sindicatos organizam, representam e defendem os interesses dos trabalhadores.
• Lutam por direitos sociais, participando e influenciando nas decisões e processos políticos para uma
melhor distribuição de riqueza, com garantia de dignidade ao trabalhador, inclusive na aposentadoria.
• É um importante instrumento de solidariedade.

Alguns bons motivos para se sindicalizar
• Apesar de não ser obrigatória, a sindicalização é
um direito do trabalhador e um verdadeiro exercício
de cidadania.
• Os sindicatos são os legítimos representantes dos
trabalhadores junto aos empregadores.
• Os sindicatos prestam assessoria jurídica aos trabalhadores, em busca de seus direitos.

Consequência da oposição à Contribuição de Solidariedade Sindical

FORTALEÇA

SEU

SINDICATO

Um patrão estimulou seus empregados a se oporem ao desconto da
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL estipulada pela assembleia geral da categoria.
Posteriormente, um desses trabalhadores foi despedido da empresa e abriu
processo na Justiça do Trabalho, alegando diferenças salariais e outras vantagens conquistadas por seu Sindicato.
O patrão contestou alegando que o
empregado não quis estar representado pelo Sindicato, juntando como prova
cópia de sua carta de oposição ao desconto. O Juiz entendeu que neste caso
o empregado não poderia pleitear tais
vantagens, pois ele próprio achou por
bem não contribuir para o Sindicato e
que assina a Convenção Coletiva de Trabalho que lhe garantiria esses direitos.
Quem desejar pode conferir no Processo nº 2009-030-00-9, da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo. Os romanos já

nos deixaram o ensinamento de que “o
direito é arte do bom e do justo” (Jus
est ars boni et aequi) e, realmente, não
se pode conceber como justa a atitude
de alguém pretender usufruir de direitos sem querer cumprir os deveres que
os ensejam, quais sejam, os deveres de
SOLIDARIEDADE. Não se diga que o Inciso V, do Art.8º, da Constituição Federal,
ou mesmo o Art. 544, da CLT, poderiam
contrariar o entendimento do juiz prolator da sentença, Eduardo Rockenbach Pires, pois ninguém está obrigando
o trabalhador afiliar-se ou manter-se
filiado a sindicato. O juiz está correto!
Portanto, amigos, cuidado com os LOBOS em pele de CORDEIROS: é o caso
daqueles que se intitulam defensores
dos trabalhadores, mas o que desejam
é o enfraquecimento de suas trincheiras de luta, que são os sindicatos.
Fonte: www.stthfi.com.br
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Um pouco de nossa história...

FEVASC 29 anos
de CONQUISTAS
Há 29 anos a Federação dos
Vigilantes, Asseio e Conservação
e de Transporte de Valores de
Santa Catarina - FEVASC representa os trabalhadores destas
categorias, na luta incansável
pela defesa dos seus direitos, por
melhores condições de trabalho
e de vida.
Foi a partir desta força de mobilização que muitas conquistas
foram alcançadas, impulsionan-

do os dirigentes desta entidade
a perseverar na missão de atingir
os demais anseios dos trabalhadores.
Hoje a FEVASC acolhe mais de
noventa e dois mil trabalhadores no estado e encontra nestes
profissionais a disposição para ir
mais longe. A trajetória de luta,
que está baseada inteiramente
na confiança e na parceria entre
entidade e seus representados,

está sendo escrita com muito
compromisso de classe.
As vitórias e conquistas alcançadas até aqui são o resultado de
anos de muito trabalho e de persistência diante das dificuldades.
As conquistas dos trabalhadores
de Santa Catarina e do Brasil só
foram possíveis graças à participação desses trabalhadores unidos com seu Sindicato e unificados em torno da FEDERAÇÃO.

Informes da Campanha Salarial 2014
A campanha salarial é o momento mais importante do ano
para conseguirmos uma boa
Convenção Coletiva, isso significa
reajuste de salário digno e a melhores condições de trabalho. “É
neste momento que reivindica-

mos e mostramos nossa capacidade de mobilização, para exigir
da classe patronal valorização do
nosso trabalho.” Falou o Presidente da FEVASC, Sr. Luiz Carlos
da Silva. Por isso reforçamos a
importância do compromisso e

participação de todos nas Assembleias em toda a Região de SC.
Somente assim conseguiremos
avançar na nossa negociação. O
resultado vai depender de cada
um de nós, pois sem luta não há
conquistas!

Asseio e
Conservação

As entidades do Asseio e Conservação já iniciaram as discussões para compor a pauta de reinvindicação, que será construída com a participação dos/as trabalhadores/as do Asseio
e Conservação. Por isso, participe das Assembleias na sua região! Informe-se! Sua presença é muito importante!

Vigilância

As entidades da Vigilância se reunirão em outubro para
iniciar o debate sobre as negociações salarias deste ano.
Trabalhador/a, fique atento às datas das Assembleias de seu
Sindicato. Faça sua parte na construção de uma pauta de reivindicação bem elaborada que defenda os seus interesses.
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Informes dos Sindicatos filiados
Ações do Sinvac Lages asseguram
direitos aos trabalhadores
O SINVAC ingressou na Justiça com ação para
requerer o pagamento correto dos Pisos Salariais
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho para
as companheiras que prestam serviços na empresa
Conservadora Vitória. Após ganho da ação e realização de cálculos, em maio foi realizado acordo para
pagamento dos créditos devidos às trabalhadoras.
Outra ação que o Sindicato ingresso na Justiça
com sucesso foi contra a empresa Adminas. Esta
ação foi de substituição processual, para não disponibilizar o repasse da CEF para a empresa, garantindo assim o pagamento para os trabalhadores. Mais
uma sentença favorável que aguarda a individualização de valores de cada empregado.
Em andamento está o processo do Sinvac Lages,
que requer a representatividade dos trabalhadores
da empresa Reviver Administração Prisional, já julgado favorável em primeira instância ao Sindicato,
sendo que a empresa recorreu da sentença do juiz.
Vitórias da diretoria do Sindicato juntamente
com os trabalhadores.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2015

Datas e locais das assembleis do
Sindascon Jaraguá do Sul e Região
A presidente do Sindascon Jaraguá do Sul e Região, Salete S. dos Santos, informa a todos os trabalhadores que o Sinddicato está elaborando a pauta
de Negociação Coletiva 2015. As assembleias com
toda a categoriajá estão marcadas. Venha participar
e traga suas sugestões. Confira o local mais próximo
e compareça: sua presença é muito importante, não
só para você mas para toda a categoria. Lembre-se:
A UNIÃO FAZ A FORÇA.

s Dia 14/10/2014, às 15h, na sub sede de
São Francisco do Sul - Rua Francisco Mascarenhas, 1949, sala 01, Bairro Paulas, São Francisco
do Sul.

s Dia 16/10/2014, às 15h, no Sinvac SBS e
Região - Estrada Cruzeiro, 398, sala 03, Bairro
Cruzeiro, São Bento do Sul.

s Dia 18/10/2014, às 16h, na Sede do Sindascon - Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira,
1189, sala 02, Vila Lenzi, Jaraguá do Sul.

Jornada de Trabalho 12X36 horas
Na mesa de negociação, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso
é defendida com muita garra pela FEVASC e SINDICATOS FILIADOS
Além de um avanço na relação de trabalho, a escala 12 por 36 horas garante mais qualidade dos serviços e mais satisfação dos trabalhadores. Antes da
fundação da FEVASC e dos SINDICATOS FILIADOS, os
trabalhadores vigilantes, de asseio e conservação e do
transporte de valores trabalhavam seis dia por semana, não tinham folga e as suas jornadas lembravam a
condição de trabalho escravo, pois os trabalhadores
ficavam trabalhado às vezes dia e noite sem que as
empresa pagavassem horas extras. Os salários pagos
eram abaixo do mínimo, até porque não existia organização. Em 2012, o TST republicou a súmula 444, que
valida a escala de 12 por 36 horas em caráter excepcional. Ainda de acordo com o texto, o trabalhador tem
assegurado o direito à remuneração em dobra quando
desempenha sua atividade nos feriados.

Esta vitória foi alcançada por meio das negociações,
reforçada pela persistência da FEVASC e dos Sindicatos
Filiados. A nossa organização é a nossa força!

