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Posse da nova Diretoria
Autoridades nacionais e estaduais prestigiaram a posse da Diretoria para a Gestão
No dia 14 de fevereiro foi realizada a solenidade de posse da Diretoria do Sindlimp Florianópolis.
O evento foi prestigiado por diversas autoridades, entre elas o presidente da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes (Fenascon), Moacyr Pereira, que
é também tesoureiro da
UGT Nacional. O presidente da UGT Estadual,
Waldemar Schulz Júnior
(Mazinho), e o presidente do Sindicato de Asseio
e Conservação do Paraná
(SIemaco), Manassés Oliveira, também estiveram
presentes. A nova Diretoria assume com o compromisso de lutar ainda mais
pelos direitos dos trabalhadores, promover melhores condições de vida e
oferecer qualificação proNova Diretoria tomou posse em evento prestigiado (veja a composição da diretoria no Expediente, na pág. 2)
fissional.
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Todos os dias há uma nova luta a ser
travada! Por isso o SINDLIMP trabalha para
garantir os seus direitos e conquistar novos.
PARABÉNS PELO SEU DIA,
TRABALHADOR E TRABALHADORA!

Parabenizamos todas
as mulheres
que transformam
vidas e conduzem
com o amor os
ensinamentos
diários.
Ser MÃE é viver
para o bem, para
a responsabilidade
e o carinho.
O futuro está em
suas mãos!

Contribuição Laboral Negocial
Na Assembleia que discutiu
as cláusulas da Pauta de Reivindicação para aumento de
salário e demais condições da
Convenção Coletiva de Trabalho, em 2013, foi aprovada
a implantação da Contribuição Laboral Negocial. Os trabalhadores da categoria, associados ou não ao Sindlimp,
deverão contribuir para o Sindicato com duas contribuições de R$ 15,00, sendo uma
no mês de junho e outra em
novembro de 2014. Esse valor
serve para manutenção dos
serviços de assistência jurídica, além de subsidiar os serviços de base, como cursos,

visitas e orientações.
Os trabalhadores sindicalizados (sócios do Sindlimp)
poderão pedir a devolução
do valor diretamente na Secretaria do Sindicato. Os não
sindicalizados deverão protocolar uma solicitação de não
desconto da folha de pagamento até vinte dias antes da
data do desconto na folha de
pagamento. Apresente o pedido por escrito (com próprio
punho), na sede do Sindicato,
até 17 de junho, pois no dia
18 de junho serão encaminhados os pedidos às empresas
que começam a rodar a folha
de pagamento.

Convênio com Clínica de Odontologia

Os associados do Sindlimp
podem utilizar os serviços oferecidos pela Clínica Odontológica Zacharjasiewicz, localizada no terceiro andar (sala
308) do mesmo prédio da sede
do Sindicato, na rua Vidal Ramos, centro de Florianópolis. Os conveniados receberão
atendimentos básicos primários
estabelecidos com a entidade,
fazendo-se necessário apenas o
comparecimento com a autorização do Sindlimp Brevemente,
em outra oportunidade, a Clínica vai contribuir com informações primordiais à saúde bucal.

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

Diretoria
Presidente: Neucir Paskoski
Secretário Geral: Marilene
Cardoso Nunes
Tesoureira: Francielle dos
Anjos Vendrame
Suplentes
Eluar de Bem Moreira
Arislon José Demétrio
Luiz Carlos Silva Júnior
Conselho Fiscal
Jhennifer de Oliveira Dias
Kelly Espíndola Martins Vieira
Angela Maria Vilela

Suplentes
Lucilene Cardoso
Maria Helena Silva Cordeiro
Denise Maria Cardoso
Delegados representantes
junto à Federação
Patrícia de Oliveira
Alice Luci Brito
Suplentes
Idézia Mendes
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Congresso sobre
Direito Sindical
Os diretores do Sindlimp
Neucir Paskoski, Francielle
Vendrame e Marilene Nunes
participaram do 2o Congresso
Internacional de Direito Sindical realizado em Fortaleza
(CE) nos dias 2 e 3 de abril.
Durante o evento ocorreram
debates sobre as diversas correntes de discussão encontradas no Ministério Público do
Trabalho e no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Esteve na pauta temas como
regulamentação da terceirização, trazendo à tona os diferentes projetos que tramitam
no Congresso Nacional sobre
o assunto, como do deputado
Vicentinho (PL 1621/2007) e
do deputado Sandro Mabel
(PL 4330/2004). Ainda não há
um consenso, pois há divergências de redação entre um
e outro.
Ressaltamos a grande participação do movimento sindical Brasileiro, apesar de Santa
Catarina ter encaminhado a
participação de dirigentes de
apenas duas entidades sindicais. O próximo Congresso
está previsto a ser realizado
no ABC paulista e esperamos
contar com a participação de
mais sindicatos, pois as discussões com o Ministério Público do Trabalho sempre são
de suma importância.
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Letra Editorial

Dieese realizou Seminário e Debate sobre
Conjuntura Nacional com sindicatos
Representantes da UGT e de vários sindicatos filiados à Central participaram
Dirigentes de sindicatos filiados a UGT/SC
participaram no dia 11 de abril de 2014, em
Itapema, do Seminário e Debate sobre Conjuntura Nacional promovido pelas Centrais
Sindicais e escritório regional do DIEESE.
O tema “Conjuntura Nacional, Dinâmica
da Negociação Coletiva e Redução da Jornada de Trabalho” foi devidamente exposto
pelo supervisor técnico do DIEESE, José Álvaro Cardoso, que falou sobre a atual conjuntura nacional abordando dados das últimas
negociações coletivas analisadas. O destaque
ficou por conta da grande maioria das categorias de trabalhadores que negociaram ganhos
reais acima da inflação em 2013.
José Álvaro afirmou que o Brasil vem crescendo ininterruptamente nos últimos 120 meses gerando milhões de postos de trabalho.
Em sua análise, prevê crescimento do PIB para
2014. Os desafios para o Movimento Sindical,
segundo o técnico do DIEESE catarinense, são
a manutenção da atual política de reajuste do
piso nacional e o avanço na política de redução da jornada de trabalho, incluindo-se
na discussão a redução das horas extras e a
extinção do banco de horas; metas possíveis,
considerando que os ganhos de produtividade
no Brasil cresceram 84% nos últimos 20 anos
e que o peso dos salários representa apenas
22% do custo de produção e reduzir a jornada significariam um aumento no custo de

apenas 1,99%.
Representando a UGT/SC na mesa de debates, o Secretário Geral, professor Carlos
Magno foi enfático ao afirmar que o Movimento Sindical precisa se unir na luta em
prol dos trabalhadores, “precisamos deixar de
lado nossas divergências para que prevaleça
os interesses da classe trabalhadora que é a
principal razão da existência da Organização
Sindical dos Trabalhadores. É pra base que temos que olhar e é por ela que devemos lutar”
finalizou o Secretário Geral da UGT/SC.
O professor Moacir Pedro Rubini, Secretário de Educação e Qualificação da UGT/SC,
fez ponderações pontuais sobre a perversa
política de juros como mecanismo de contenção da inflação. Para Rubini, esta política privilegia apenas o setor especulativo e penaliza
os trabalhadores.
A atividade contou com mais de cem dirigentes sindicais de todas as regiões do Estado.

Asseio e Conservação podem ser consideradas
atividades penosas
O Sindlimp está acompanhando a tramitação e apoiando o PL 3995/2012, de
autoria do senador Paulo Paim (PT), que
tem como objetivo inserir o artigo 197A na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para considerar insalubres e penosas as atividades de Asseio e Conservação (trabalhadores da limpeza), incluindo
também as funções de coleta de lixo. No
momento, este Projeto encontra-se banalizado na Câmara, sendo que recebeu pa-

recer contrário do deputado William Dib.
O PL deve ainda passar por outras comissões antes da sua finalização. No entanto,
em que pese que o projeto ainda esteja
tramitando, é possível acionar judicialmente as empresas, cuja insalubridade
não foi paga no período de execução da
atividade, pois os tribunais têm entendido
como direito à insalubridade as funções
desempenhadas pelas serventes de limpeza em determinados locais de trabalho.

Sindlimp na coordenação
adjunta da UGT na
Macrorregião Fpolis
Com a presença do
Presidente Waldemar
Schulz Júnior (Mazinho), Secretário Geral
Professor Carlos Magno da Silva Bernardo,
Secretaria de Relações
Sindicais Sônia Carnevalli, Secretário de Comunicação Mário José
Leal, do companheiro
Edson Ramos da UGT
Nacional e dezenas de
dirigentes de entidades
Sindicais da região metropolitana de Florianópolis, filiadas a UGT,
foi inaugurada no dia
15 de abril de 2014, a
Macrorregião da Grande Florianópolis.
Conforme preconiza
o Estatuto da UGT/SC,
aprovado em plenária,
assumiu a Coordenação
da Macrorregião o companheiro Luiz Carlos da
Silva, presidente da Fevasc, e como adjunto,
Neucir Paskoski, presidente do Sindlimp.Em
sua acolhida, o presidente Waldemar Schulz

(Mazinho) saudou a
todos e todas dando as
boas vindas e destacou
a importância da organização das Macrorregiões para fortalecer
ainda mais a unidade
entre entidades filiadas
e a Central. “A UGT segue firme na caminhada
apoiando seus filiados,
oportunizando
espaços de discussão com
a base, ajudando na
organização das lutas
em prol das categorias
de trabalhadores representadas por seus Sindicatos filiados. Continuamos firmes, cada
vez mais unidos e determinados para fazer da
UGT não apenas uma
grande Central, mas
uma Central que ouve e
respeita suas bases”.
A Macrorregião da
Grande Florianópolis
funciona junto a Sede
da UGT/SC na Avenida
Santa Catarina, 1508
no Balneário Estreito
em Florianópolis.

Dirigentes da UGT e dos Sindicatos filiados
presentes à inauguração da Macrorregião da
Grande Florianópolis

ACONTECEU

Palestra trouxe
informações sobre
LER/DORT
A ergonomista Angela Regina Poletto ministrou importante palestra no auditório do Sindlimp, dia 26 de março,
sobre as Lesões por Esforços Repetitivos
(LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). A
conscientização dos trabalhadores e a
prevenção foram os focos da palestra.
O tema é de extrema preocupação
do Sindlimp, uma vez que tem sido
constante a presença de profissionais da
categoria com doenças ocupacionais
desse tipo que culminam com o afastamento do trabalho.
Esta palestra marcou o início de
uma empreitada que o Sindicato definiu como meta para 2014: campanha
sobre doenças ocupacionais, incluindo
patologias psicossomáticas, advindas por meio
de assedio moral sofrido
nos locais de trabalho.
Por isso, nos próximos
meses estaremos providenciando a visita de diretores qualificados nos
postos de trabalho, a fim
de prevenir estes males
que têm adoecido com
frequência integrantes
da categoria.
Participe desta campanha!

