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X Congresso Estadual da FEVASC
reúne delegados de todas as regiões

N

os dias 17, 18 e 19 de março, mais de
150 delegados participaram do X Congresso Estadual da FEVASC, em Lages. Os
delegados representaram quase a totalidade dos
Sindicatos de Vigilantes, de Trabalhadores de Asseio e Conservação e de Transporte de Valores.
Na pauta, discussões sobre as negociações salariais da Vigilância e Asseio e Conservação e sua
avaliação. Claudiomir da Silva Brum, presidente
da FEPSP-RS, falou dos projetos da CONTRASP.
José Moacyr Malvino Pereira falou dos projetos da Confederação Nacional do Asseio e
Conservação, recém registrada no Ministério do
Trabalho. A chefe de Relações do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE/SC), Maria Angélica Michelin, trouxe informações a respeito das atualizações do sistema
mediador, entre outros assuntos.
Uma das surpresas do Congresso foi a palestra motivacional, com a palestrante Miriam Burlani Regianini, que chamou os presentes à reflexão
sobre diversos temas e alegrou o evento com seu
humor inteligente.
Contribuiu com o evento também o técnico
Maurício Mulinari, do Dieese, que falou de negociação salarial e também sobre doenças que mais
acometem a categoria. Estiveram presentes ainda alguns assessores jurídicos das entidades filiadas, eles abordaram o andamento dos processos
nas bases e participaram de um espaço para os
delegados tirar dúvidas sobre direito do trabalho.
Foi realizada a Prestação de Contas do Exercício 2015 e a Previsão Orçamentária para o Exercício de 2017, que foram apresentadas e aprovadas por unanimidade.
O Dr. Valter Túlio Amado Ribeiro, Juiz da 2ª
Vara do Trabalho de Florianópolis fez um breve
resgate histórico da classe trabalhadora e deixou
todos a par do processo envolvendo os trabalhadores terceirizados, além de esclarecer muitas
dúvidas dos delegados presentes, numa importante intervenção.
Um momento que ficará marcado foi a homenagem ao presidente Luiz Carlos da Silva, que

tem histórico de luta em favor da categoria, por
sempre priorizar a unidade entre todos para que
a classe trabalhadora se fortaleça cada vez mais.
Para finalizar o Congresso foi realizada a
Eleição e Posse da Diretoria, que com chapa
única foi eleita para o quadriênio 20/04/2016 à
19/04/2020.

A diretoria da FEVASC agradece a todos que
estiveram presentes, contribuindo e compartilhando experiências e conhecimentos para enriquecer a caminhada de entidade sindical. Um
agradecimento especial foi feito à Central Sindical
UGT, que contribuiu e esteve presente representada pelo professor Carlos Magno.

Nova Diretoria:
s Presidente: Neucir Paskoski
s Vice Presidente: Silvio Kammer
s 1º Secretário Geral: Luiz Carlos da Silva
s 2º Secretária Geral: Maria Neckel
s 1º Secretário de Finanças: Matias José Ribeiro
s 2º Secretária de Finanças: Maurília Martins
s Secretário de Formação Sindical: Vanderlei
Michelon
s Secretário de Imprensa e Comunicação: Jodecir
Pedroso de Souza
s Secretário de Patrimônio: Serafim Medeiros
Aguilera
s Secretário de Assuntos Jurídicos: Adilson Grando
s Conselho Fiscal Efetivo: Ademir Edson Fernandes

s Conselho Fiscal Efetivo: Maria das Dores
Fortunato
s Conselho Fiscal Efetivo: Bento Acelino de Freitas
s Conselho Fiscal Suplente: Dair José Padilha
s Conselho Fiscal Suplente: Telmo Vieira Satiq
s Conselho Fiscal Suplente: Nelso Weber
s Delegado Repr. junto à Confederação Efetivo:
Lídio Augusto Ignácio Filho
s Delegada Repr. junto à Confederação Efetiva:
Rosa Maria P. da Silva Gomes
s Delegado Suplente junto à Confederação: Risoli
de Jesus Ferreira de Lima
s Delegada Suplente Junto à Confederação:
Salete Szostak dos Santos
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Campanha Salarial do Transporte
de Valores 2016/2017
Assembleias foram realizadas
em todo o estado de Santa Catarina, com grande participação dos
trabalhadores de Transporte de
Valores. “A vontade demonstrada
pela categoria é de lutar por melhores condições de salários”, afirmou o presidente do SINTRAVASC,
Vilson Soares dos Santos.
A principal reinvindicação dos
trabalhadores de Transporte de
Valores catarinenses é a equiparação salarial com o Paraná. Para
atingir esta meta, os trabalhadores
decidiram ir à luta para diminuir a
diferença que hoje é de aproxima-

damente R$ 600,00 em relação ao
estado vizinho.
As negociações com o Sindicato
Patronal iniciam no final de abril;
as propostas serão encaminhadas à
categoria até o final de maio. “Esperamos poder avançar por meio
das negociações, pois nas últimas
decisões de Dissídios Coletivos, julgados através do Tribunal, foram
repassados apenas os índices do
INPC, sem nenhum ganho real”,
lembrou Vilson Soares dos Santos, que alertou aos trabalhadores
sobre o risco de perder direitos já
conquistados através da Convenção

Nossa homenagem para todas as

Mães,

Coletiva de Trabalho (CCT).
Certamente, estas palavras de
ordem acompanharão a campanha
dos trabalhadores de Transporte
de Valores: Nossa luta é por mais
respeito e segurança à vida dos
trabalhadores que representamos! Por salário e por vale alimentação dignos! O SINTRAVASC
é a entidade porta voz dos trabalhadores das empresas em Transporte de Valores de Santa Catarina
na luta por dignidade nas condições de trabalho e respeito aos direitos conquistados e estabelecidos
na CCT.

as que estão por perto, as que estão

longe, as que olham por seus filhos em outra dimensão.
Nosso especial carinho às

Mães Trabalhadoras,

que encaram o desafio diário de educar os filhos e estar no mercado de
trabalho, com competência e amor!
8 de maio - Feliz Dia das Mães!
Em cada profissão encontramos seres humanos dispostos
a ganhar a vida honestamente, sempre com o intuito de
oferecer o melhor de si em cada trabalho realizado.
A FEVASC parabeniza todos os
trabalhadores e trabalhadoras de Santa
Catarina e do Brasil neste

1º de maio!

De forma especial, queremos
homenagear a força, a energia e a
dedicação de cada trabalhador e de
cada trabalhadora Vigilante, do setor
de Asseio e Conservação
e do Transporte de Valores!
Vocês são uma grande
força na sociedade!
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Empresários articulam extinguir
jornada 12x36 dos vigilantes
Mais uma tentativa de retirada
de direitos vem sendo orquestrada
pelos empresários para extinguir a
jornada de trabalho de 12x36 horas dos vigilantes de todo o Brasil.
Reunidos na Federação Nacional
das Empresas de Segurança (FENAVIST), os empresários decidiram
criar uma comissão para estudar
uma forma de extinguir a jornada.
Esta comissão tem o claro propósito de suprimir direitos e diminuir

rendimentos dos vigilantes diante
de mais este ataque aos trabalhadores.
A Fevasc e seus Sindicatos filiados já se posicionaram contrários
a esta ação. “Vamos impedir esse
retrocesso aos vigilantes articulando frentes de luta junto com as
entidades” convocou o presidente da FEVASC Luiz Carlos da Silva,
convidando todos os companheiros para mais esta luta.

Informe jurídico sobre a Inviosat por Leonardo Ávila
Estimados(as) companheiros(as) vigilantes,
Passado o trabalho de protocolizar mais de 600 ações contra a
empresa Inviosat, a fim de minimizar o abandono dos contratos de
trabalho sofrido pela grande maioria dos trabalhadores da referida
empresa, conseguimos entregar na semana passada os alvarás para
liberação do FGTS e Seguro-Desemprego para a maioria dos trabalhadores. Alguns alvarás saíram com pequenas falhas ou incorreções,
que estamos diligenciando junto a Justiça do Trabalho para retificar
o mais breve possível. O próximo passo será a liberação (rateio) dos
valores bloqueados entre os trabalhadores, estando previsto para
acontecer na segunda quinzena do mês de maio, ou seja, se tudo der
certo, até o final do mês de maio os trabalhadores terão acesso aos
valores parciais das suas verbas rescisórias. Frise-se, parciais, eis que
o valor bloqueado não é suficiente para pagar as verbas rescisórias
integrais de todos os trabalhadores, sendo que posteriormente, cada
trabalhador, poderá ingressar com a sua ação individual para cobrar
os valores faltantes dos seus créditos trabalhistas. Por fim, só temos a
agradecer a confiança depositada pela federação e sindicatos no trabalho que vem sendo desenvolvido, bem como a paciência que todos
os vigilantes estão tendo. A luta continua!!
Mais informações: leonardo.v.avila@gmail.com

16 de maio - Dia do Trabalhador e da
Trabalhadora de Asseio e Conservação

Parabéns pelo seu dia, nossa
gratidão e homenagem!

Redução de
custo afeta os
mais necessitados
As medidas para a redução
de custos continuam a colocar
vidas em perigo e a causar
danos ao patrimônio público
e privado em Santa Catarina.
Segundo a FEVASC, os danos ocorridos nos colégios
e em outras repartições do
Estado com a falta de segurança vem trazendo insegurança para os pais e alunos.
De acordo com presidente do
FEVASC, Luiz Carlos, dentro
dos colégios os alunos viviam
seguros pela prestação dos
serviços de segurança.
Sabemos que essa redução de custos é feita sempre
em cima da mão de obra formada por vigilantes, pois retiram os profissionais cursados
e substituem por controladores de acesso. O governo e os
patrões estão brincando com
a situação, e a sociedade fica
à mercê dos marginais.
“Tiraram todos os vigilantes e substituíram por
segurança eletrônica e controladores de acesso. Vamos
continuar lutando até que reponha os vigilantes nos seus
locais de trabalho”, afirma o
presidente da Fevasc.

20 de Junho - Dia do VIGILANTE

É por confiar no vigilante
que a gente se sente
mais seguro! Parabéns!
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Manifesto em favor da democracia
O cenário de incertezas da política
brasileira só tem reforçado os problemas que o país sempre enfrentou em
relação à corrupção. A FEVASC vem
a público manifestar sua indignação
às tentativas coordenadas de mudar
o resultado das urnas, colocando em
risco a democracia no Brasil e em
todo o continente.
É preciso deixar claro que há críticas em relação ao governo federal,
assim como há contra os governos
estaduais e municipais. Mas não podemos aceitar que um impeachment
sem crime de responsabilidade seja
aceito. Precisamos reconhecer os
avanços sociais e políticos conquistados pelos últimos governos, com
grande atenção aos trabalhadores e
o acesso das classes mais baixas à
informação, aos serviços mais especializados e às universidades, entre
tantas outras ações.
Queremos aqui externar nossa

preocupação em ver a democracia
ameaçada no Brasil.
A fonte única da legitimidade
numa democracia é a soberania popular. Portanto os vencidos devem
dialogar, fazer oposição e criticar, mas
aguardar as novas eleições em 2018.
O mandato constitucional dessa gestão pertence ao povo e não
é trocando a presidenta pelo vice-presidente que solucionaremos os
problemas. Ao contrário, estamos temerosos de ver assumir um governo
que já anuncia acordos fisiológicos e
cortes em projetos sociais. Os direitos
dos trabalhadores estão ameaçados
com o empresariado à frente desse
processo.
A votação na Câmara dos Deputados demonstrou como é frágil nossa
representação, com a maioria dos
deputados federais tendo sido eleitos
por legenda e não pelo voto popular.
E ainda, uma Câmara presidida por um

Baixa na contribuição
Negocial de 2016
A FEVASC comunica a todos os Trabalhadores do Asseio
e Conservação e Vigilantes que, no período entre o dia 16
de março e 16 de junho, os Sindicatos de sua base de representaçaõ estão recebendo as cartas para o não desconto
da Contribuição Negocial de 2016. Este desconto foi aprovado na Assembleia de Campanha Salarial 2016/2017 pela
uninimidade dos trabalhadores presentes.
Caso não queira ter a Contribuição descontada, o trabalhador deverá reproduzir a carta de próprio punho, em duas
vias, e entregar no Sindicato até o prazo final (16 de junho).
A diretoria da FEVASC registrou seu reconhecimento aos
trabalhadores que comunicaram à entidade que não apresentarão a referida carta por entenderem que o Sindicato
precisa deste recurso. “Para estar no dia a dia da categoria
passando informações, realizando paralizações e visitando
os locais de trabalho onde os trabalhadores estão sendo
prejudicados, precisamos dessa sustentação”, destacou o
presidente Luiz Carlos da Silva. Ele relatou ainda que vários
trabalhadores têm destacado que o Sindicato vem desenvolvendo um papel importante em defesa da categoria.
“Para aqueles que decidirem entregar a carta do não desconto, a direção do Sindicato estará recebendo sem nenhuma critica ou restrição”, assinalou Luiz Carlos.

réu, alvo de inúmeras investigações
de lavagem de dinheiro e corrupção.
Na última década tivemos governos comprometidos com a justiça e a
igualdade, talvez características que
muito incomodam os vencidos. Nunca vivenciamos tantas histórias de
brasileiros que conseguiram fugir da
fome, da pobreza e da desigualdade.
Há que se respeitar as instituições,
esperar destas que cumpram suas
reais obrigações e respeitem o povo
brasileiro. A investigação seletiva é
uma afronta, assim como o monopólio da grande mídia que desrespeita
os cidadãos com notícias parciais.
Devemos defender sempre as
investigações que atinjam a todos,
independentemente de partido ou
ideologia. Como representantes de
milhares de trabalhadores do Asseio,
Conservação e Vigilância de Santa
Catarina, defendemos a verdade, a
democracia e o respeito à legislação.

Solicite a sua ficha de sócio!
Seja um trabalhador sindicalizado
O Sindicato sempre se preocupou em garantir aumento real de salários e mais benefícios aos trabalhadores da
base. Por isso, convocamos os trabalhadores a participar
de forma efetiva do sindicato, fazendo parte do quadro
de associados.
Além de ter acesso a muitas vantagens, como assistência jurídica e convênios, você vai fortalecer a entidade de classe na hora de negociar melhores salários
e condições de trabalho. Nós precisamos cada vez mais
nos unir, para garantir a nossas condições de trabalho e
salários mais dignos!

