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Plenária Estadual reúne representantes dos
seus sindicatos filiados
A FEVASC reuniu mais de 120 delegados
de seus sindicatos filiados em sua Plenária
Estadual no Maravilhas Park Hotel, em Maravilha, dos dias 27 a 29 de agosto.
A abertura teve a presença dos presidentes dos sindicatos filiados e companheiros de luta. Representando a UGT/SC,
o professor Carlos Magno parabenizou o
trabalho que a Fevasc realiza e falou que a
UGT estará sempre disposta em contribuir
para manter a categoria organizada. Estiveram presentes Moacyr Pereira, presidente
da FENASCON, e João Soares, presidente da
CONTRASP. Também prestigiou o evento o
deputado estadual Valduga, que colocou à
disposição o trabalho do seu gabinete para
discussão de projetos que envolvam a categoria.
Na abertura, a FEVASC prestou homenagem a companheiros de lutas dedicadas
à categoria no Oeste Catarinense. Foi um
momento bonito que refletiu a importância da entidade reconhecer aqueles que se
dedicam a uma causa comum: o bem dos
trabalhadores!
Na sua palestra, o presidente da CONTRASP repassou informações sobre os projetos que estão tramitando no congresso
nacional e de outros projetos que estão
sendo debatidos na categoria, assim como

o ESTATUTO DO VIGILANTE. Já o
presidente da FENASCON trouxe o tema polêmico da PL 4330
para sua palestra. O projeto
trata da terceirização e em seu
texto final traz avanços e retrocessos de direitos. Ele ressaltou
que devemos ser contra a PLC
30/2015 da forma que está, porém lutar e ser favorável a uma
regulamentação dos direitos dos trabalhadores terceirizados que garanta respeito e
dignidade.
Para esclarecer sobre o posicionamento do Judiciário a respeito da terceirização,
o Desembargador do TRT/SC, José Ernesto
Manzi, e o doutor Divaldo Luiz Amorim,
apresentaram o tema mostrando que não
se trata de ser contra o terceirizado e sim
contra aqueles que o exploram, por isso é
urgente a necessidade de se ter uma regulamentação.
Outra palestra de interesse para a categoria foi sobre as condições de Trabalho,
Saúde e Assédio Moral, ministrada pelo
ergonomista Paulo Roberto Cervo, auditor
do Ministério do Trabalho. Um assunto tão
pouco debatido nos locais de trabalho e
de grande importância para os trabalhadores. Os agentes da Policia Federal Sandro

Esperândio de Lima e Marcos André Aroldi
também estiveram presentes na Plenária.
O objetivo foi apresentar o trabalho da Polícia Federal junto à Segurança Privada, assim como as leis que a regem. Outro ponto
importante é buscar trabalhar em conjunto,
Policia Federal e Sindicatos.
Para fechar com chave de ouro, o companheiro Nilton Martins de Quadros falou
sobre o cenário atual e mudanças na legislação trabalhista e medidas provisórias,
tendo como parceiros na apresentação os
advogados presentes.
No último dia foram aprovadas a Prestação de Contas do Exercício de 2014 e a
Previsão Orçamentária para 2016. Essa é
a maneira transparente e objetiva da FEVASC mostrar aos Delegados da Plenária as
finanças da Federação. Também foram debatidas e definidas as Estratégias e Eixos da
próxima negociação coletiva de trabalho.
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INVIOSAT é
campeã em
reclamações
Os vigilantes reclamam que a
empresa Inviosat desrespeita os
direitos trabalhistas de seus empregados e também a própria Convenção Coletiva da categoria. As
principais reclamações são: atraso
no pagamento; falhas no depósito
do FGTS; atraso do pagamento de
férias; demissão sem homologação
e sem pagamentos; atraso no crédito do Vale Refeição, entre outras.
A FEVASC e seus sindicatos filiados
estão ao lado dos vigilantes apoiando suas reivindicações, lutando para
que essa empresa regularize seus
débitos e não continuem com práticas anti-sindicais, prejudicando os
trabalhadores. Informamos que todas as medidas jurídicas possíveis
foram tomadas, assim como foram
notificados os órgãos trabalhistas
competentes para que tomem as
medidas cabíveis a essa situação irregular de pagamentos.

TRABALHADOR,
NÃO SE DEIXE ENGANAR!
INFORME SEU SINDICATO
CASO NÃO ESTEJA
RECEBENDO SEUS DIREITOS
CORRETAMENTE

CONTRASP tem Registro CONCEDIDO e código sindical
No dia 6 de janeiro de 2014, com a UNIÃO de todas as federações
dos trabalhadores do segmento de segurança privada e seus sindicatos
filiados, fundamos nossa tão sonhada CONFEDERAÇÃO CONTRASP.
Com muita luta, coragem e união vencemos todos os obstáculos
que foram surgindo.
Foi a dedicação, motivação, visão, talento, diálogo e trabalho de
cada filiado (Federação e Sindicato) que fez a diferença para nossa
VITÓRIA. Com isso temos certeza que podemos transformar e melhorar
a realidade dos trabalhadores da segurança privada no Brasil.
Parabéns a todos, essa vitória é coletiva!

25 de novembro: Dia da
Não Violência Contra a Mulher
O dia 25 de novembro foi declarado Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, no primeiro Encontro Feminista da América
Latina e Caribe realizado na cidade
de Bogotá em 1981, como justa
homenagem a “Las Mariposas”,
codinome utilizado em atividades
clandestinas pelas irmãs Mirabal,
heroínas da República Dominicana
brutalmente assassinadas em 25

de novembro de 1960.
A notícia do assassinato escandalizou e comoveu a Nação. A memória converteu-se em símbolo de
dignidade, transcendendo os limites da República Dominicana para
a América Latina e o mundo.
A FEVASC apoia esse dia e difunde o assunto para ressaltar a importância da igualdade entre gêneros e o respeito à diversidade.

Fevasc apoia campanha
Novembro Azul

Com o objetivo de alertar aos homens sobre a importância do exame para detectar o câncer de próstata e outras
doenças, a campanha batizada de Novembro Azul mobiliza
entidades, grupos e empresas em todo o mundo. A FEVASC
mais uma vez apoia a causa e ajuda a divulgar a necessidade de conscientização dos homens.
Pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que
entrevistou cinco mil homens em 2013, revelou que 47%
dos entrevistados nunca realizaram exames para detectar o
câncer de próstata, 44% jamais se consultaram com o urologista e 51% nunca fizeram exames para aferir os níveis
de testosterona (hormônio masculino) no sangue.
Diante desses números, não é de se assustar que o
câncer de próstata, hoje, seja o segundo que mais acomete
homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.
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Categoria negocia reajuste salarial
A FEVASC está trabalhando em mais uma Negociação Salarial, hora de os trabalhadores se mobilizarem
nas bases e unirem forças ao Sindicato na luta por um
bom acordo coletivo e isso só é possível com a participação dos trabalhadores nas assembleias onde são
debatidas e definidas as reivindicações da pauta, que
é entregue ao Sindicato Patronal.
Somente com união e participação é possível garantir um bom reajuste salarial, mais benefícios e melhorar as condições de trabalho.
A atual conjuntura econômica do país nos mostra
que 2016 será um ano de muitos desafios, porém segundo dados do DIEESE, a segurança é um dos
setores de serviços que mais cresce no país.
Com um efetivo superior ao das forças policiais,
é hoje o quarto maior setor empregador, ficando atrás somente da construção civil, serviços
domésticos, limpeza e zeladorias. A arrecadação pelos cofres públicos por conta dos encargos trabalhistas da Segurança Privada já supera
o montante recolhido por esses segmentos.
Em 2002 o faturamento desse segmento foi
de R$ 7 bilhões, com um crescimento significativo e atraente aos investidores, atingindo no
ano de 2013 a cifra de R$ 43,5 bi e, no ano
passado, R$ 46 bi. A expectativa para este ano
é de um faturamento de R$ 50 bi, com um
efetivo de aproximadamente dois milhões de
trabalhadores formados pelas escolas especializadas e regularizados com as exigências do
Ministério da Justiça.
Já no setor de Serviços existem no Brasil
11.048 empresas de asseio e conservação,
que faturam R$ 20 bilhões por ano; registra
R$ 7,6 bilhões em folha
de pagamento; recolhe
R$ 650 milhões de Fundo de Garantia; R$ 1,52
bilhão de INSS; paga R$
2,35 bilhões de impostos
federais e R$ 720 milhões
de impostos municipais.
Portanto, fará sucesso
a empresa que valorizar
o seu quadro de funcionários, pagar salários
adequados e conceder
benefícios que atraiam o

trabalhador, mantendo-o nos quadros das empresas.
Apesar do Brasil estar atravessando uma fase de baixo
crescimento, a tendência é o setor continuar expandindo, em função da demanda por esse tipo de serviço, que é crescente.
O presidente da FEVASC, Luiz Carlos da Silva, enfatizou que somente com a parceria de todos, trabalhadores e sindicatos, será possível enfrentar os
obstáculos e alcançarmos um bom resultado na Campanha Salarial. “Ao trabalhador nada vem de graça,
tudo passa pelo caminho da luta, da conquista e da
união”, disse ele.

Reunião com setores de Asseio e Conservação

Reunião com setor de Vigilância

4

4

A importância de ser associado
Os Sindicatos foram formados para
proteger os direitos dos trabalhadores. Como exigir, como reivindicar,
como ser respeitado, como fazer valer os direitos e as conquistas alcançadas?
O sindicato é o único representante com respaldo legal, que torna-se
legitimamente a voz do trabalhador,
é somente com a união da classe dos
trabalhadores que conquistas são alcançadas, e juntos sempre somos
mais fortes.
A sua participação é extremamente importante, associe-se ao sindicato da sua região, fortaleça uma
luta que é de todos.

Os sindicatos e Federação unidos
trazem mais conquistas para os trabalhadores. Os sindicatos defendem
os direitos, além de oferecer diversos
outros benefícios, reservando alguns

direitos aos que são filiados. Ao celebrar convênios, possibilitam uma boa
condição e estrutura de vida, nas áreas de saúde, laser, assessoria jurídica,
entre
Sindicalizar-se é mais que participar da sua entidade de classe,
é exercer sua cidadania, é valorizar sua profissão e seu trabalho, é
lutar por seus direitos já conquistados.
Filie-se e garanta seus direitos
de trabalhador.
A UNIÃO DE TODOS PELO MESMO PROPÓSITO GERA ACONTECIMENTO POSITIVOS E GERA CONQUISTAS.

Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Asseio e Conservação
A FEVASC em conjunto com as Federações do Asseio
e Conservação dos Estados do Paraná, São Paulo e Fenascon criaram a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio
e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes. No dia
9 de outubro de 2015 foi publicado o ato no Diário Oficial da União pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

REFLEXÕES DE FIM DE ANO
Chegamos mais uma vez no final de um ano. Momento
que sempre é bom fazer uma reflexão de toda a caminhada
que tivemos e da batalha que teremos pela frente no próximo ano.
Refletir sobre os erros e acertos nos fazem evoluir enquanto seres humanos que somos. Foram muitas as lutas que
travamos no decorrer deste ano em busca de melhorias para
nossa categoria, pensando sempre em prol da coletividade.
Agradeço a todos os diretores da FEVASC que, de forma coesa, estiveram presentes e
atuantes em nossas conquistas.
A todos os filiados, que fortalecem a nossa luta e os sindicato
que estiveram na nossa reunião
e, buscando em conjunto melhorias para a Convenção Coletiva de Trabalho.
A FEVASC deseja um Feliz
Natal e um Ano Novo cheio de
paz, saúde e prosperidade.

A categoria sentia falta de uma entidade de representação nacional para levar as bandeiras de luta. As
confederações tem papel importante no cenário nacional, principalmente na atuação junto ao Congresso
Nacional, para a defesa de nossos projetos de Leis que
ali tramitam. Com a Publicação pelo MTE, todos os trabalhadores e as trabalhadoras na área de Asseio e Conservação de SC saíram vitoriosos.

