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8 de dezembro foi o dia da alegria!

FESTA DOS TERCEIRIZADOS
Brincadeiras, Papai Noel, música, dança, sorteio de prêmios, encontro com
amigos, bingo... foram inúmeros os motivos para o dia ser cheio de alegria!
A 7a Festa dos Tercerizados, realizada pelo Sindlimp no dia 8 de dezembro de 2013, foi mais um
grande sucesso e recebeu muitos elogios entre aqueles que compareceram e aproveitaram a grande festa. O Sindicato preparou para seus associados uma
série de atrações que divertiram a todos. A novidade
deste ano ficou por conta do Bingo, que tinha como
prêmio uma moto, que foi levada pela associada de
sorte Zenilda Ferraz da Cruz.
A festa foi também oportunidade para associados
conhecerem os integrantes da Chapa para as eleições do Sindlimp/Fpolis, que serão realizadas nos
dias 7 e 8 de janeiro de 2014. Esta turma está com a
corda toda, trazendo sua energia para continuar a luta por toda a categoria!

Relembre algumas ações da gestão 2009 2009

A

atual diretoria do SINDLIMP/FPOLIS
tomou posse tomou posse em janeiro
de 2009, com o lema “Compromisso de União, Luta e Conquistas”. Para isso,
colocou logo mãos à obra e organizou atividades como:
s Distribuição de material escolar para filhos dos associados.
s Aumento do limite do cartão de convênio dos associados.
s Vale alimentação com valor mais justo.
s Criação do site do Sindicato: www.sindlimpfpolis.com.br, com nformações sobre
direitos trabalhistas, jornal online, banco
de emprego, relação dos convênios, Convenção Coletiva e outros. O site também
permitiu disponibilizar para as empresas o
boleto da contribuição sindical, agilizando
o processo.
s Remodelação da sede do SINDLIMP,
melhorando o atendimento da categoria e
disponibilizando um auditório com cerca
de 70 lugares.
s Realização da 4a Festa dos Terceirizados, no dia 5 de dezembro de 2009.
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2010

epois de uma série de Assembleias realizadas no final de 2009, o ano de
2010 iniciou com a aprovação que
a categoria deu para o reajuste de 9,67%. A
diretoria do SINDLIMP/FPOLIS negociou com
as empresas no início de janeiro e a Assembleia que aprovou o Acordo ocorreu no dia
21 daquele mês. Veja algumas das outras atividades desenvolvidas durante o ano:
s Distribuição de material escolar gratuito
para filhos de associados no início do período
escolar.
s Foi firmado convênio com a Personal
Card, operadora de cartão onde os associados
passaram a ter a possibilidade de comprar em
supermercados, farmácias, clínicas médicas e
muitos outros estabelecimentos.
s Realização da 5a Festa dos Terceirizados,
no dia 5 de dezembro de 2010.
s De 3 a 5 de agosto foi realizado o 2º Encontro Nacional de Serviços em Florianópolis (SC) com 52 participantes de 30 entidades
diferentes (24 sindicatos, 5 federações e 1
Escola Sindical) de 14 estados brasileiros. O
Sindlimp Florianópolis esteve presente com a
participação do presidente Neucir Paskoski e
da tesoureira Franciele dos Anjos Vendrame.
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Letra Editorial

2013 do SINDLIMP/FPOLIS
2011

U

ma andorinha
só não faz verão, lembrou a
campanha de sindi calização lançada no início
de 2011 que convidava
a categoria: Venha para
o Sindicato e ajude a fazer a luta, defendendo
juntos nossos direitos e
garantindo novas conquistas. Entre as lutas e
as ações desenvolvidas
pelo SINDILIMP/FPOLIS
em 2011, veja alguns
destaques:

s O SINDLIMP/FPOLIS, juntamente com
outros sindicatos de Asseio e Conservação,
protocolou denúncia no Ministério Público
do Trabalho contra empresas irregulares que
atuam nas repartições públicas e privadas
que atrasam salário, vale-transporte, vale-alimentação e FGTS.
s Além da atuação política de fazer pressão junto ao Ministério Público, o Sindicato
também atuou com sua Assessoria Jurídica,
entrando com ações na Justiça para defender
os direitos da categoria.

O

A

negociação dos salários para 2012 iniciou ainda em 2011, e só depois de
muita briga foi conquistado o reajuste
de 12,94%, um aumento que significou quase o dobro da inflação do período, uma vitória. O ganho real nos aumentos de salário e
vale alimentação cobriram perdas salariais de
anos anteriores.
s Distribuição de material escolar gratuito
para filhos de associados no início do período
escolar.
s Realização da 6a Festa dos Terceirizados
e da 1a Corrida Rústica do Sindlimp, no dia 9
de dezembro. O valor da inscrição da corrida
foi revertido para os projetos sociais: Casa Lar
Vovó Sebastiana e Projeto Vento Sul.
s A assessoria Jurídica do SINDLIMP/FPOLIS conseguiu garantir na Justição o pagamento de salários atrasados da empresa Litoral
Búzios.

2013

ano de 2013 despertou em muitos
brasileiros o desejo de ir para as ruas
se manifestar por um país melhor. O
SINDLIMP/FPOLIS se fez presente nessa luta,
participando das manifestações e levantando
as bandeiras que sempre defendeu: pela redução da jornada para 40 horas semanais, em defesa das aposentadorias, pela saúde, educação
e serviços públicos de qualidade. Durante o
ano foram muitas atividades, entre elas:
s Ampliação dos convênios para possibilitar
acesso dos associados à produtos e serviços.
s Participação no Congresso Internacional

2012

de Direito Sindical, em Fortaleza, CE, em abril.
s Participação no 1o Encontro das UGTs da
região Sul do brasil, em Curitiba, PR, no mês
de junho.
s Realização da 7a Festa dos terceirizados,
no dia 8 de dezembro.

O Sindicato dos Empregados em
Empresas Prestadoras de Serviço Asseio e
Conservação no Município de Florianópolis
(Sindlimp/Fpolis) aprovou, em
Assembleia, a Previsão Orcamentária
para o exercício 2014

