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Site deixa Sindlimp ainda
mais perto da categoria

Conheça o site: www.sindlimpfpolis.com.br

Uma novidade que vai auxiliar as empresas:
O site reservou um link para as empresas
imprimirem o boleto da contribuição, agilizando o processo. Para usar essa ferramenta
de auxílio, é só a empresa cadastrar junto ao
Sindicato, para receber seu login e senha

Atender sempre melhor, cumprir seu papel na
luta pelos direitos e por melhores condições de trabalho e estar cada vez mais perto dos associados.
Esse é o objetivo da diretoria do Sindlimp, que tem
trabalhado intensamente para cumpri-lo.
Um dos resultados disso é o site do Sindicato, que vai permitir o acesso dos associados e de
qualquer pessoa que quiser buscar informações,
através do endereço www.sindlimpfpolis.com.br.
Na página da internet os trabalhadores poderão
encontrar informações sobre direitos trabalhistas,
jornal online, banco de emprego, relação dos convênios, Convenção Coletiva e outros.
Acesse e conheça a página do nosso Sindicato.
Lá você vai encontrar, também, um link específico
para mandar sua mensagem para o Sindlimp, fazendo perguntas, dando sugestões, apresentando
suas críticas ou elogios. A sua participação é que
faz o Sindicato forte!

Melhor estrutura física
O Sindicato passou a fazer
parte do mundo virtual, melhorando a comunicação com os
associados e a categoria, mas
também melhorou sua estrutura
física, para receber você na nossa sede.
As salas hoje existentes serão
remodeladas para ficarem mais
funcionais, melhorando assim o
atendimento aos filiados.
Mas a grande novidade é o
auditório, com cerca de 70 luga-

res. Essa
estrutura
permitirá
a realização de
Assembléias,
reuniões,
s e m i nários e
cursos.
Venha visitar o Sindicato e fique atento à agenda de eventos.

... para receber bem a categoria

Veja alguns dos serviços que o Sindicato presta para você, associado:
Jurídico ___________________________________________
A Assessoria Jurídica do
Sindlimp atua na defesa dos
trabalhadores de acordo com
a legislação vigente. O trabalho da Assessoria Jurídica está
permanentemente atualizado
para acompanhar as mudanças, novas jurisprudências e
convenções coletivas do setor
em respeito aos direitos e deveres dos Empregados das Empresas Prestadoras de Serviço
e Asseio e Conservação.

Agendamento prévio
A Assessoria Jurídica faz
atendimento todas as sextasfeiras, das 14h às 18h, mas é
preciso fazer o agendamento prévio através do telefone:
(48) 3223.5146

Informativo do Sindicato dos
Empregados em Empresas
Prestadoras de Serviço Asseio
e Conservação no Município
de Florianópolis

Homologações
O atendimento às homologações das rescisões de Contratos de Trabalho é feito diariamente no horário das 8h30
às 11h e das 14h às 17h.
As empresas que tiverem
mais de cinco homologações
no mesmo dia devem comunicar ao Sindicato pelo telefone
(48) 3223-5146, com 48 horas
de antecedência.
Veja no site do Sindlimp
(www.sindlimpfpolis.com.br)
a lista completa dos documentos
necessários
para efetuar
a homologação.

Diretoria
Presidente: Neucir Paskoski
Secretário Geral: Anselmo de
Souza
Tesoureira: Francielle dos
Anjos Vendrame
Suplentes
Eluar de Bem Moreira
Alexsandra dos Santos Costa
Maria Helena Silva Soares
Conselho Fiscal
Lucilene Cardoso
Izaura Dias de Lima
Keli Cristina Pereira

Suplentes
Nelsom Machado
Sandra Kruger
Reni de Fátima Chiapetti
Siqueira
Delegados representantes
junto à Federação
Sandra Maria Correa
Maria Rosa Machado
Suplentes
Claudett de Lourdes Alves
Silveira Barcellos
Carmen Eliana Pereira

Convênios _______________
Saúde
O Sindlimp oferece convênios
gratuitos com a Clínica PRÓSAUDE. Serviços odontológicos
e especialidades clínicas em Ginecologia e Clínica Geral. Agendar pelo fone (48) 3223-5146.

Cartão de compras
O Cartão Unik é uma ferramenta para controle de múltiplos
benefícios. Os associados podem ganhar descontos. O Cartão
Unik oferece acesso a farmácias,
supermercados, postos de gasolina, distribuidores de gás, óticas,
vestuários e material de construção. O cartão também permite a
contratação de planos de saúde,
odontológicos e seguros. Informe-se no Sindicato ou no site.
Endereço: Rua Vidal Ramos, 53 - salas 104
e 105 - Edifício Crystal Center - Centro,
Florianópolis - SC - CEP: 88010-320
Telefones: (48) 3223-5146 / (48) 3222-3045
Contato por email:
contato@sindlimpfpolis.com.br
Website: www.sindlimpfpolis.com.br
Edição e diagramação:
Letra Editorial

Por que lutamos pelo
Salário Mínimo Estadual?
No dia 11 de agosto, a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Assembléia Legislativa aprovou, por unanimidade,
o Projeto de Lei Complementar
(PLC) nº 30/09, que institui o salário mínimo regional para Santa
Catarina. A CCJ é apenas uma
das Comissões que tem que analisar o Projeto de Lei. A próxima
a analisar será a Comissões de
Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço.
Só depois de passar por todas as
Comissões é que o Projeto vai à
Plenário, para votação.
O Sindlimp apóia esta Lei e
está junto com as centrais sindicais, federações e outros sindicatos de trabalhadores, nessa luta.

s 400 mil trabalhadoras e trabalhadores
serão beneficiados;

s Haverá distribuição de renda;
s O projeto atinge trabalhadores que não tem
convenção coletiva e uma referência mínima salarial;

s Outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e São Paulo já tem salário mínimo estadual;

s Santa Catarina tem um dos melhores
desenvolvimentos do país e ainda não tem seu salário
mínimo estadual;

s Pela melhoria de vida da classe trabalhadora;
s A instituição de pisos salariais pelos Estados está
assegurada pela lei complementar nº 103/00. Assim,
os estados têm legitimidade para legislar dentro de
seus limites geográficos e a população residente
tem que obedecer ao piso regional (exceção feita
aos aposentados e pensionistas do INSS que seguem
legislação federal).

Valores e categorias contempladas, de acordo com o Projeto de Lei Complementar
(PLC) nº 30/09, que institui o salário mínimo regional para Santa Catarina:
R$ 587,00 – Trabalhadores
da agricultura e pecuária; de
indústrias extrativistas e de
beneficiamento; de empresas
de pesca e aquicultura;
empregados domésticos; do
turismo e hospitalidade; da
indústria da construção civil;
da indústria de instrumentos
musicais e brinquedos; de
estabelecimentos hípicos e
empregados motociclistas
(motoboys), no transporte
de documentos e pequenos
volumes.
R$ 616,00 – Trabalhadores
nas indústrias do vestuário
e calçado; da fiação e
tecelagem; de artefatos de

couro; de papel, papelão
e cortiça; de empresas
distribuidoras e vendedoras
de jornais e revistas;
empregados em bancas e
vendedores ambulantes de
jornais e revistas; empregados
na administração das
empresas proprietárias de
jornais e revistas; empregados
em estabelecimentos de
serviços de saúde e em
empresas de comunicação e
telemarketing.
R$ 647,00 – Trabalhadores
nas indústrias do mobiliário;
química e farmacêuticas;
cinematográficas; da
alimentação; empregados no

comércio em geral e agentes
autônomos do comércio.
R$ 679,00 – Trabalhadores
nas indústrias metalúrgicas,
mecânicas, de material elétrico, gráficas, de vidros, cristais, espelhos, cerâmicas de
louça e porcelana, artefatos
de borracha, de joalheria;
em empresas de seguros
privados e capitalização
de agentes autônomos de
seguros e de crédito; em
edifícios e condomínios
residenciais, comerciais e
similares; empregados em
estabelecimentos de cultura;
em processamento de dados
e transporte em geral.

Projeto:
Trabalhador informado, direito garantido
Nos próximos meses a diretoria do Sindlimp/Florianópolis
vai promover vários cursos de
Direito do Trabalho específico
para os trabalhadores da área
de asseio e conservação. Nestes cursos será ensinado como
calcular seu contra-cheque,
férias, 13º e outros. O objetivo
é que você trabalhador saiba
fiscalizar seus direitos e verificar se a empresa está ou não
lhe “passando a perna”.
Além destes temas, também

Congresso
da Fevasc
Nos dias 3, 4 e 5 de
setembro de 2009 será
realizado o Congresso
Extraordinário da Federação dos Vigilantes e Empregados em Empresas
de Segurança, Vigilância,
Asseio e Conservação de
Santa Catarina (Fevasc).
O evento vai acontecer
na sede da Fetiesc, em
Meia Praia, Itapema.
O Congresso debaterá
várias pautas importantes
para a nossa categoria.
Assuntos como a Convenção Coletiva, a eleição de recomposição da
diretoria da Federação os
rumos que os trabalhadores do setor vão tomar estarão entre os debates.

serão repassadas informações
sobre o uso de EPI, os Equipamentos de Proteção Individual
(como luva, máscara, óculos
de proteção e botas), o que diz a lei
sobre esses equipamentos e muitos outros direitos
que são de grande
importância para a
categoria.
Assim que os
cursos
estiverem

preparados iremos informar
data, local e a forma de inscrição do trabalhador.

4ª Festa dos Terceirizados

Já começou a ser preparada a 4ª edição da Festa dos terceirizados, que acontecerá no dia 5 de dezembro de 2009, com
início às 14 horas e término às 21 horas.
Para que a festa ocorra num lugar mais próximo e de fácil
acesso, esse ano ela será realizada na sede da Asssociação dos
Servidores do DER da 7a Coordenadoria Regional Litoral Centro (Asderlic) (que fica na cabeceira da ponte Colombo Salles, parte continental).
Os organizadores não estão poupando esforços para que este
ano a animação seja ainda maior que em todos os anteriores:
muita música boa, diversão, algodão doce, piscina de bolinhas,
cama elástica e muitas brincadeiras estão sendo providenciados
e preparados para os trabalhadores, trabalhadoras e crianças.
E tem
mais: muitos prêmios serão sorteados entre os filiados que estiverem presentes.
Os convites poderão ser retirados na secretaria do Sindlimp a partir de outubro de
2009.
Será permitida a participação de todos os trabalhadores pertencentes à
nossa categoria, mas os prêmios serão
sorteados somente entre os associados.
Entre em contato conosco pelo telefone (48)
3223-5146 ou cadastre-se no site www.sindlimpfpolis.com.br

Filiado, participe!
Você, trabalhador que ainda não se filiou,
junte-se à nós na luta por nossos direitos e
também na hora de repartir alegria!

