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Sindlimp presente no Congresso
Internacional de Direito Sindical

D

irigentes do Sindlimp de
Florianópolis e assessores
jurídicos da entidade estiveram
presentes no primeiro Congresso
Internacional de Direito Sindical,
em Fortaleza, estado do Ceará. O
evento reuniu entidades sindicais
e profissionais do direito entre os
dias 10 e 12 de abril. O objetivo
do encontro foi aprofundar a discussão sobre o sindicalismo brasileiro a partir da atual realidade do
trabalho. O evento foi promovido
pela Coordenadoria Nacional de
Promoção da Liberdade Sindical
(CONALIS), do Ministério Público
do Trabalho (MPT) da 7º Região.

O presidente do
SINDLIMP Neucir
Paskoski, a Tesoureira Franciele Vendrame e o assessor
jurídico Leonardo
Ávila estiveram presentes ao evento,
além do assessor
jurídico da Fevasc
Sergio Neves.
Para
Neucir Comitiva catarinense presente ao evento em Fortaleza
Paskoski, o evento
foi de grande aprendizado para envolvem o Direito Sindical. Ena entidade e para o movimento tre as questões estavam: bases resindical nacional, pois foram le- presentativas, sistema de custeio
vantadas as discussões que estão dos sindicatos, modelo sindical,
o c o r r e n d o relação da imprensa com o mono Ministé- vimento e vários outros assuntos
rio Público de relevante importância para o
do Trabalho, debate no meio trabalhista. Outro
T r i b u n a i s , fator de grande importância para
M i n i s t é r i o o Sindlimp foi o contato da entido Trabalho dade com importantes personae nas Cen- lidades defensoras do direito dos
trais Sindicais trabalhadores, “que enriquece
a
respeito com a partilha de experiência na
do entendi- luta que os sindicatos vem travanmento sobre do em Santa Catarina”, destacou
Congresso reuniu sindicalistas e assessores de todo o país
questões que o presidente do Sindlimp.
para debater o mundo do trabalho
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11 de julho, um DIA DE LUTA!
Trabalhadores escreveram sua história indo às ruas e, agora,
voltaram para continuar lutando por mais direitos e respeito
O movimento sindical brasileiro, através de suas Centrais
Sindicais, marcaram o dia 11 de
julho como o DIA DE LUTA e levaram às ruas milhares de trabalhadores por todo o país. Manifestações pacíficas que também
contaram com a partivipação
dos movimentos sociais e ergueram suas bandeiras, exigindo do
Governo Estadual, Municipal e
Federal o fim do fator previdenciário, redução da jornada de trabalho, reforma agrária, recursos
para a educação, saúde e, principalmente, reforma política para
acabar com a corrupção absurda
que denigre com nosso país.
No Estado de Santa Catarina
cerca de 20 mil trabalhadores
se mobilizaram neste dia, sendo
aproximadamente 5 mil na capital Florianópolis. Os trabalhadores foram às ruas e mostraram

que a máxima “Povo unido jamais será vencido”, é verdadeira! Mostraram toda indignação
com a falta de respeito que passa
o trabalhador brasileiro.
“Como representantes dos
trabalhadores, viemos lutar pela
valorização e respeito e por uma
sociedade mais justa e igualitária”, salientou Neucir Paskoski
presidente do Sindlimp-Fpolis.

Central realiza o 1o Encontro com
sindicalistas da Região Sul
O 1º Encontro das UGTs da
Região Sul do Brasil foi realizado em Curitiba no dia 4 de junho e contou com a participação de personalidades de peso
no cenário sindical e político,
como o presidente nacional da
UGT, Ricardo Patah. A consultora e ex-secretária nacional de
relações do trabalho do Minis-

Mais de 150 sindicalistas do Sul do
país participaram do evento

tério do Trabalho e Emprego,
Dra. Zilmara Alencar, ministrou
palestra sobre a nova Portaria nº
326/13, do MTE, que trata do
registro sindical.
Mais de 150 dirigentes sindicais dos três estados do sul estiveram na capital paranaense.
Durante o encontro o prefeito de
Curitiba, Gustavo Fruet recebeu
uma carta da UGT-PARANÁ,
com diversas sugestões para uma
maior participação dos trabalhadores em sua gestão, incluindo os conselhos municipais e a
criação de um fundo municipal
de qualificação e educação pro-

fissional.
O Sindlimp de
Florianópolis esteve re- O prefeito de Curitiba,
p r e s e n - Gustavo Fruet, falou
tado no aos presentes
evento. Para o presidente Neucir
Paskoski “ Foi um encontro de
grande valia para nossa entidade, pois essa é a nossa luta,
sempre ir em busca dos interesses dos trabalhadores e da categoria que representamos”.
Fotos: MGS/JLR

Associados do Sindlimp comemoram Dia
do Trabalhador com confraternização
Sindlimp reuniu trabalhadores e trabalhadoras em evento de grande sucesso

A

conteceu no dia 4 de maio,
na Associação Atlética
Banco do Brasil - AABB, o
primeiro almoço de confraternização dos trabalhadores associados do Sindlimp de Florianópolis.
O evento marcou a passagem do
Dia do Trabalhador, 1º de Maio.
“Foi mais um grande sucesso
cumprindo nosso objetivo de unir
os trabalhadores e trabalhadoras”,
afirmou o presidente do Sindlimp
– Fpolis, Neucir Paskoski. “A diretoria recebeu muitos elogios
dos participantes pela realização
deste almoço em comemoração
ao dia do trabalhador, mas o sucesso foi garantido pela presença
dos associados”, lembrou o presidente.
Durante o evento foram sorteados entre os presentes diversos
prêmios, como televisores, micro ondas, lavadoras de pressão e

muitos outros.
Essa foi
a primeira
comemoração específica para
marcar o
Dia do Trabalhado
realizada
pelo Sindlimp e mais de 300 trabalhadores estiveram presentes.
“ Mais uma vez a diretoria não
mediu esforços para que tudo desse certo e tudo ocorreu como planejado. Agradecemos a confiança
depositada pelos trabalhadores
em nossa diretoria e principalmente a participação dos que puderam vir no almoço”. Concluiu
Neucir.
Parabéns trabalhadores e trabalhadoras!

ASSESSORIA JURÍDICA

Nas fotos, a assessoria jurídica realizando
pagamento de ações aos trabalhadores

Os advogados que integram a Assessoria Jurídica do Sindlimp
têm realizado um trabalho intenso e são várias as ações ganhas, resultando na satisfação dos trabalhadores com a atuação do Sindicato. O atendimento jurídico é realizado na sede do Sindlimp todas as
sextas-feiras. Para marcar
horário, basta ligar para
o telefone 3223-5146 ou
3222-3045; ou comparecer à sede, na Rua Vidal
Ramos, 53, sala 104/105,
Centro, Florianópolis.

Prestação de contas
A Diretoria do Sindlimp/Fpolis prestou contas à
categoria em Assembleia Geral no dia 28 de junho
de 2013. A Assembleia aprovou as contas por
unanimidade, não havendo qualquer rejeição.
O presidente Neucir Paskoski expressou a
importância de se prestar contas à categoria:
“Transparência, honestidade e boa gestão do
patrimônio mostra respeito com os trabalhadores
e a sociedade; dever este que deve ser seguido
por todas as entidades sindicais. Somos uma das
poucas endidades a oferecer aos trabalhadores
da categoria médico gratuito, dentista gratuito,
material escolar aos filhos dos associados gratuito,
sorteio de cestas básicas, cabeleireiro gratuito,
festas de confraternização com sorteio de prêmios
e muitos convênios aos sindicalizados”.
Confira o Balanço Patrimonial do exercício de
2012 com todos os gastos e receitas do Sindlimp:

