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Congresso reúne 158 dirigentes
de 20 sindicatos filiados à FEVASC
Nos dias 13 e 14 de abril,
mais de 150 delegados participaram do 9º Congresso Estadual da FEVASC, em Florianópolis.
Os delegados representaram
quase a totalidade dos Sindicatos de Vigilantes e de Trabalhadores de Asseio e Conservação,
e de Transporte de Valores.
Na pauta, discussões sobre
Terceirização, papel do Ministério Público do Trabalho,
a luta pelo Risco de Vida e as
lutas encaminhadas nacionalmente pelos vigilantes, prestação de contas e eleição da
nova diretoria da FEVASC – Federação Estadual.
O Presidente da CNTV, José
Boaventura, esteve presente
no evento e parabenizou os
catarinenses pelas conquistas
da nova Convenção Coletiva
e pelo espírito de unidade do
Congresso. Ele informou sobre
o estágio em que se encontra a

luta pelos 30% de risco de vida
no Congresso Nacional, bem
como os avanços do referido
adicional nas Convenções Coletivas, conclamando a todos e
todas a cerrarem fileiras para a
conquista definitiva desse importante pleito para todos os
vigilantes do Brasil.
José Moacyr Malvino Pereira, do Siemaco/SP, falou da
importância dos projetos da
terceirização e regulamentação da nossa categoria que
esta transitando em Brasília.
Carlos Magno da Silva Bernardo, representando a UGT, parabenizou os companheiros pela
organização da categoria e falou da importância da participação nas atividade da UGT.
Luiz Carlos da Silva foi eleito
o novo presidente da FEVASC
para os próximos quatro anos,
com mandato iniciando em 20
de abril de 2012.

O 9o Congresso Estadual da FEVASC contou com grande participação e os
debates apresentaram temas de grande relevância para a categoria

Adilson Grando (SINVAC-Itajai), Maria
Zenaide (SEEAC- Chapecó), Maurilia
Martins (SINDLIMP- São José), Zulmar
Metzger (SINTAC Rio do Sul) e Serafim
Medeiros (SINVER -Tubarão)

Representantes das entidades: Sindicato
dos Vigilantes de Joinville, Sindicato de
Asseio e Conservação de Jaraguá do Sul
e Sindicato dos Vigilante de São Bento
do Sul e Jaraguá do Sul

Luiz Carlos (SINDVIG-FPOLIS), José
Boaventura (Confederação Nacional dos
Vigilantes), Jodecir (SINVAC-Blumenau),
Matias (SINVAC-Lages), Moacir
(FENASCON/SP) e Sérgio (Assessor
Jurídico da FEVASC)
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POSSE
Nova Diretoria da FEVASC - Federação dos Vigilantes e Empregados em
Empresas de Segurança e Vigilância, Prestadoras de Serviços, Asseio e
Conservação e de Trasporte de Valores de Santa Catarina

A nova Diretoria, eleita durante o 9o Congresso Estadual da FEVASC
Representantes da UGT - União Geral
dos Trabalhadores, Mario José de Souza
Leal e Carlos Magno da Silva Bernardo

Delegação do
Sindascon de
Criciúma

Novo Presidente eleito, Luiz Carlos da Silva

FEVASC participa de Audiência Pública sobre Terceirização
de Serviços no Judiciário Catarinense

Foto: Miriam Zomer/ALESC

A terceirização da mão de obra no Poder Judiciário catarinense foi tema de audiência pública
realizada na Assembléia Legislativa na manhã do

dia 30 de maio. Sindicalistas, representantes do
Tribunal de Justiça (TJ), servidores e candidatos
aprovados em concursos do judiciário participaram
do encontro. A FEVASC também foi representada
na audiência.
A audiência foi solicitada pelo Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina (Sinjusc), que denunciou que a terceirização ocorre sem qualquer controle das autoridades
responsáveis. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o Judiciário catarinense, no
comparativo com os outros estados, tem a maior
proporção de funcionários terceirizados sobre o
número de efetivos.
Fonte: http://www.alesc.sc.gov.br/portal/index.php
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Clandestinidade atrapalha o setor de segurança
De acordo com os registros da
Polícia Federal, em 2011, foram fechados 217 estabelecimentos que
prestavam serviço de segurança
privada clandestina ou irregular no
Brasil.
O estado de São Paulo lidera,
com 43 empresas fechadas, seguido por Goiás (34), Rio de Janeiro

(25), Pernambuco (23) e Minas Gerais (15). Os clandestinos atuam de
forma desleal, cobrando um valor
irrisório. “É uma economia leviana
contratar uma pessoa sem procedência e treinamento para fazer a
segurança. Lidar com situações extremas exige capacidade técnica e
preparação psicológica.

Transporte de Valores: patrões
oferecem ZERO de reajuste
Trabalhadores em Transporte de Valores de Santa
Catarina em campanha salarial reivindicam reajuste
(INPC/ganho real) na ordem de 10%, ticket refeição
de R$ 16,00 e ratificação do Adicional de Risco de
30%.
As reivindicações foram entregues no início de
março, a data base da categoria é 1º de maio. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Valores
de SC e o Sindicato das Empresas se encontraram
somente uma vez para tentar acordo, mas a proposta da empresa foi ZERO de
reajuste. A categoria, reunida
em assembleia, se colocou em
estado de alerta, podendo ser
chamada a qualquer momento para mobilizações de protesto ou para deliberar pelo
estado de greve.

ESTADO
DE
ALERTA

Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes de Trabalho
A celebração do dia de 28 de abril – Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho – surgiu
no Canadá, por iniciativa do movimento sindical, como
ato de denúncia e protesto contra as mortes e doenças causados pelo trabalho. Esse dia foi escolhido em
razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em
uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos,
em 1969. Embora desde 2003 a OIT consagre a data
à reflexão sobre a segurança e saúde no
trabalho, o movimento sindical mantém
o espírito de denúncia e de luta que a
originou, dando visibilidade às doenças e
acidentes do trabalho e aos temas sobre
Saúde do Trabalhador.
Nas celebrações deste ano denunciaremos as mortes causadas pelo trabalho como expressão mais contundente
da violência sofrida pelos trabalhadores
e trabalhadoras, mas também daremos
visibilidade aos transtornos mentais e à dificuldade de
reconhecê-los como acidente de trabalho.

A economia da contratação de
um clandestino se converte em
prejuízos muito maiores”, enfatiza
Irenaldo Pereira Lima, presidente
do Sindesp/DF. Apenas empresas
autorizadas pela PF podem fazer
segurança privada.
Fonte: Jornal da Comunidade

Terceirização deve valorizar o trabalhador
“Terceirização deve valorizar o trabalhador e deve
servir para regularizar as empresas que hoje atuam na
clandestinidade ou sem proteção legal”, defende o deputado federal Roberto Santiago (PSD-SP), relator da
Comissão Especial que promoveu debates e chegou a
um projeto de lei para regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil.
“Da forma como é colocada no projeto, a terceirização dos serviços vai proporcionar qualidade de trabalho
igual ou superior à da Consolidação das Leis Trabalhistas”, disse o parlamentar, que critica a facilidade para o
ingresso nesse mercado por aventureiros interessados
apenas no lucro e em burlar direitos trabalhistas. “Para
abrir uma empresa de terceirização hoje, basta uma garagem, um telefone, e o sujeito vira empresário. Isso
não pode continuar acontecendo.” Pelo projeto, as empresas terceirizadas têm que fazer caução para assegurar o pagamento de direitos trabalhistas. A regulamentação da terceirização foi um das propostas defendidas
por centrais sindicais durante as manifestações do dia
1º de maio, Dia do Trabalhador.

MPF-DF pede fiscalização da segurança
O Ministério Público Federal no DF (MPF-DF) ajuizou ação civil pública contra o Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Ministério da Justiça por descumprimento à legislação referente à segurança privada.
Segundo a ação, o DPF negligencia a fiscalização das
empresas que prestam esse serviço, não havendo a
coibição da prática clandestina, o que põe em risco a
população. O Ministério Público requereu, em caráter
de urgência, que a Justiça obrigue o DPF a programar
a execução de medidas de controle.
Fonte: Jornal Coletivo

Apoio à Chapa de Maria Zenaide
em Chapecó
Os sindicatos de todas as regiões do Estado filiados à FEVASC, com exceção de Chapecó,
apoiam a candidatura da companheira Maria Zenaide para a presidência do Sindicato de Asseio e
Conservação de Chapecó.
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Estudo aponta que a cada duas horas
uma mulher é assassinada no País
Segundo o estudo do Instituto Sangari - coordenado pelo
sociólogo Júlio Jacobo Waiselfiz
e realizado em parceria com a
Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso) -, de
1980 a 2010, foram assassinadas
no país cerca de 91 mil mulheres, 43,5 mil só na última década. O número de mortes nesses
30 anos passou de 1.353 para
4.297, o que representa um aumento de 217,6% nos índices de
assassinatos de mulheres.
De 1996 a 2010, as taxas de
homicídios de mulheres permaneceram estabilizadas em torno
de 4,5 assassinatos para cada
grupo de 100 mil mulheres. Es-

No dia 25 de novembro diretoras
dos sindicatos estiveram presentes
no ato do Dia da Não Violência
Contra a Mulher, organizado em
conjunto com a UGT e Fevasc

pírito Santo, com taxa de 9,4
homicídios em cada 100 mil mulheres, mais que duplica a média
nacional e quase quadruplica a
taxa do Piauí, o Estado que apresenta o menor índice do país.
Entre os homens, só 14,7%
dos incidentes aconteceram na
residência ou habitação. Já entre as mulheres, essa proporção
eleva-se para 40%.
A redução dos conflitos domésticos está, segundo o Instituto Patrícia Galvão (IPG) - especializado em violência contra a
mulher -, na construção de uma
rede protetora que dê suporte
psicológico à vítima. “Não basta
abrir mais delegacias especializadas pelo país. A mulher dificilmente faz a denúncia imediatamente, muitas vezes ela até se
sente culpada ou na obrigação
da salvar o casamento. É nessa
hora que precisa encontrar uma
rede de acolhida para desabafar e receber orientação, antes
de procurar a polícia”, diz Jacira
Melo, diretora executiva do IPG.
Veja mais informações no site
www.mapadaviolencia.org.br.

Depois da Lei
Maria da Penha
Em vigor, desde 2006, a Lei
Maria da Penha (Lei nº 11.340)
criou mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar
contra as mulheres.
Segundo o sociólogo Júlio Jacobo, autor do Mapa da
Violência, os indicadores de
violência estagnaram desde a
mudança da legislação.
“Não está aumentando,
mas ainda estamos ainda na
UTI, mesmo sem o agravamento do quadro”, explicou
o pesquisador à Agência Brasil. (Fonte: Agência Brasil 07/05/2012)

20 DE JUNHO – VIGILANTE, PARABÉNS PELO SEU DIA!
Historia do início da Segurança Privada
A segurança privada nasceu em 1820 nos Estados
Unidos, quando Allan Pinkerton organizou um grupo de
homens para dar proteção ao então presidente Abrahan
Lincoln. Desse modo criou a primeira empresa de segurança privada do mundo, a Pinkerton’s.
No Brasil, as empresas surgiram nos anos sessenta,com
o aumento de assaltos a instituições financeiras, para
proteger patrimônios e pessoas e realizar transporte de
valores. Desde então surgiram os trabalhadores em segurança privada, sob várias denominações, como os vigias, guardiões, rondantes, fiscais de pátio, fiscais de piso
e similares, que atuam em estabelecimentos industriais,
comerciais ou residenciais. Mas essa categoria conhecida
genericamente por “vigilante”, só ganhou qualificação
profissional a partir de junho de 1983, quando a segurança privada foi regulamentada através da
Lei 7.102.

Ser vigilante é cuidar da vida e defender patrimônios.
É estar sempre atento a tudo, e a todos.
É ter amor à farda e abraçar a profissão.
Ser vigilante é ser pai, ser mãe, é ser família,
É ter este sentimento sempre na mente e no coração, e
fortalecendo-se neles redobrar o cuidado e a atenção que
nas tarefas do dia a dia, pra poder voltar pra casa ao final
da jornada e receber o abraço reconfortante daqueles que
nos amam.
Ser vigilante é ser cidadão, consciente da sua importância
na sociedade do tipo que não foge da luta por seus
direitos, e como tal também não se exime dos seus
deveres.
Mas ser vigilante é acima de tudo ser gente!
Gente que se preocupa com o ser humano em todos os
sentidos, primeiramente com o que existe dentro de nós,
pra poder dar proteção aos seres humanos que estão à
nossa volta.
(Autor: Ademir Pincheski - Secretário Sindvigilantes de Curitiba)

