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A Campanha Salarial 2011
começa mais cedo
Participe da nossa luta!
Este ano iniciaremos a campanha salarial mais cedo. Isto
porque a data base da nossa categoria agora é no mês de
janeiro, início de cada ano.
Participe das Assembleias para a discussão da pauta de
reivindicações. É nesta Assembleia que o Sindicato e os
trabalhadores participantes decidirão o quanto de aumento será reivindicado e quais as cláusulas sociais e de melhoria das condições de trabalho serão apresentadas.
Faça a sua parte, participe!
Não deixe os outros decidirem por você. Se você participar, terá o direito de cobrar da diretoria do Sindicato
atuação para conquistar seus direitos, se não participar,
que moral terá para cobrar?
Lembre: nessa Assembleia decidiremos o futuro do nosso salário em 2011. E isso depende da sua participação.

Assembleia
da Pauta de
Reivindicações
- 16 de outubro de
2010 (sábado)
- às 14h
- no auditório do
Sindlimp
(Rua Vidal Ramos,
53, sala 105, Centro,
Florianópolis)

ELEIÇÃO 2010

Palavra do
presidente

No

mês de outubro, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, teremos
mais uma vez a decisão do futuro do país
em nossas mãos: vamos manifestar nossa
vontade através do voto. Vamos escolher os
nossos representantes, ou as nossas representantes, na Assembleia Legislativa, na Câmara
dos Deputados, no Senado, no Governo do
Estado e na Presidência da República.
Nessa hora, precisamos tomar uma decisão consciente. Devemos lembrar de quem
votou contra a classe trabalhadora. Precisamos, também, procurar informações sobre
os candidatos, observar as propostas de cada
um. Agora é hora de lembrar dos “tempos de
vacas magras”, os tempos de perda de salários e de direitos dos trabalhadores, inflação
nas alturas, desemprego e ameaças de privatização, consequências do neoliberalismo
implementado pelo governo de direita. Era
uma época em que o governo servia para
proteger os lucros das grandes empresas, enquanto para os trabalhadores sobrava sobrecarga de trabalho e arrocho salarial.
Por isso nosso voto é tão importante. Nas
urnas a voz do povo vai dizer o que quer
para o país: um governo para as grandes
multinacionais ou um governo para melhorar a vida do povo brasileiro. Para definir seu
voto, procure se informar se o candidato ou
candidata tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do setor de vigilância; verifique se ele se preocupa com a
segurança, saiba qual são suas propostas em
relação aos trabalhadores. Vamos valorizar
nosso voto e a nossa voz!

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

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

Encontro Nacional de Serviços
foi em Florianópolis
Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços
(Contracs-CUT) realizou 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.
O secretário de Relações Internacionais da CUT
Nacional, João Felício, fez uma análise de conjuntura: “Se antes o Brasil era chamado para falar de
desigualdades sociais e problemas, hoje é chamado
para contar as resoluções que deram certo. A esquerda sempre apoiou o fortalecimento do Estado e
foi esta a postura adotada pelo governo Lula, o que
possibilitou a concretização de diversas conquistas”, destacou.
Trabalho Doméstico - Mônica Valente, da Internacional de Serviços Públicos (ISP), ressaltou
que o trabalho doméstico é o que mais cresce e se
expande para outras áreas. “É preciso combater a
precarização e hoje vocês representam o setor que
mais cresce no mundo (serviços), por isso o desafio
é grande e vocês estão na altura desse desafio. A ISP
está junto para contribuir e fortalecer para fazer de
vocês uma grande organização sindical no Brasil e
no mundo.”

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
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Trabalho decente foi tema do Encontro Regional
O presidente do Sindlimp
Florianópolis esteve
presente e debateu a
terceirização, segurança no
trabalho e desemprego
O SINDLIMP/FPOLIS participou do 1º Encontro Regional dos
Trabalhadores em Asseio e Conservação realizado nos dias 27
e 28 de maio em Almirante Tamandaré (PR). Realizado pela FENASCON, o evento contou com
a participação de representantes
dos três estados do Sul do país.
O Encontro teve como objetivo o aperfeiçoamento de ideias
de interesse dos trabalhadores e
da luta sindical, voltados à valorização da categoria de asseio e
conservação, bem como buscar
reafirmar a política de cresci-

mento brasileiro que deve
ser mantida, pois representa
uma conquista como instrumento de fortalecimento do
setor.
O presidente do Sindlimp Florianópolis Neucir
Paskoski enalteceu a realização do evento que foi
uma iniciativa de Moacir Pereira,
presidente do Sindicato de Asseio e Conservação de Curitiba
(PR), e a oportunidade da categoria poder discutir os direitos
políticos econômicos e sociais
dos trabalhadores. Com o evento
foi possível trocar experiências
e servir de exemplo aos demais
estados e de sindicatos patronais,
a fim de promover a qualificação
da categoria.
O Encontro também proporcionou espaço às entidades patronais, neste ato, representadas
por Francisco Lopes de Aguiar,
da Empresa Liderança, que disse:
“talvez nunca tenha existido um
encontro de tamanha grandeza
com a participação dos sindicatos patronal e laboral da categoria de asseio e conservação, é um
marco da união definitiva entre
os trabalhadores e patronal, isso
só fortalece a categoria.” Os temas abordados no evento tinham
como foco a terceirização, que
hoje é tratada como sinônimo de
precarização, enquanto tem forte

influência na contribuição econômica do país. O trabalho decente é uma das lutas das entidades, em que se buscam fórmulas
de se evitar a discriminação e o
preconceito.
Outro tema debatido foi a
segurança do trabalho, tendo
como palestrante o Sr. Geraldo
Capana, que trouxe uma grande
discussão da OIT, cujo mercado
de trabalho é fruto da história do
país, tendo 40 milhões de trabalhadores registrados, sendo que
somente 50% das empresas possuem CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes).
Outros dados importantes fornecidos: 14 milhões foram contratados em 2009, e 12 milhões
foram demitidos; O índice de desemprego no país é de 7,3%, entre pessoas brancas de classe média alta é de 4,4%. Entre pobres e
negros é de 25%, razão pela qual
causa o aumento da violência,
pois 80% dos empregos gerados
são os que pagam menos que
dois salários mínimos

Plenária da FEVASC discutiu assuntos de interesse da categoria
Nos dias 25 e 26 de junho ocorreu a Plenária
Estadual da Federação dos Vigilantes, Empregados
em Empresas de Segurança, Vigilância, Prestadoras
de Serviço, Asseio e Conservação e de Transporte
de Valores do Estado de Santa Catarina (FEVASC).
O evento que acontece anualmente segue os princípios do Estatuto Social da entidade. Este ano a
Plenária foi realizada no Auditório do Águas Mornas Palace Hotel, na Grande Florianópolis.
Estiveram presentes sindicatos representativos
dos vigilantes e do asseio de todo o Estado.

O Sindlimp Florianópolis participou através do
presidente Neucir Paskoski, que contribuiu nas discussões a respeito da aposentadoria, entre outros
temas. As Centrais Sindicais também foram assunto
de pauta da Plenária, assim como foram apresentados os resultados do Congresso da Classe Trabalhadora (Conclat), realizado no início de junho.
Várias propostas foram apresentadas para produzir o Plano Anual de Luta das Entidades. O Sindlimp
vai divulgar estas ações ao longo dos meses no site,
esteja sempre atento: www.sindlimpfpolis.com.br

Curso de
Cálculos Trabalhistas
O Sindlimp/Fpolis realizou o seu primeiro
Curso de Cálculos Trabalhistas, com a participação de vários dirigentes de outras entidades
sindicais e trabalhadores. Logo será realizado o
próximo curso, e serão disponibilizadas vagas
para os trabalhadores que estiverem interessados em aprender a calcular seu salário, férias,
13o e demais direitos. Acompanhe no site do Sindlimp (www.sindlimpfpolis.com.br) as informações que serão publicadas sobre data e forma
de se inscrever.

O

Departamento Jurídico do Sindlimp informa aos trabalhadores o andamento das Ações Coletivas movidas pelo Sindicato contra as empresas Liderança Limpeza e

JURÍDICO
RT 01875-2010-035-12-00-7
Autor: Sindicato dos Empregados
em Empresas Prestadoras de Serviços e Asseio e Conservação no
Município de Florianópolis.
Ré: Liderança Limpeza e Conservação Ltda e outro (2)
Histórico: Ação movida contra
a Liderança e o Hospital Universitário pleiteando aviso prévio retroativo do pessoal que foi
demitido sem justa causa, aviso
prévio e multa de 40% do FGTS
do pessoal que foi coagido a pedir demissão e dano moral, já
teve audiência conciliatória. No
momento o processo encontra-se
aguardando a audiência de prosseguimento.
RT 04232-2009-037-12-00-4
Autor: Sindicato dos Empregados
em Empresas Prestadoras de Serviços e Asseio e Conservação no
Município de Florianópolis
Ré: Gestor Sul Administração e
Serviços Ltda Me e outro (2)
Histórico: Ação movida contra
a Gestor Sul Administração Ltda
e o Hospital Universitário. Já há
sentença neste processo deferin-

Conservação Ltda, Gestor Sul Administração e Serviços Ltda Me e
Múltipla Terceirização Ltda. Acompanhe o histórico:
do as seguintes verbas aos trabalhadores: a) pagamento do aviso
prévio, equivalente a 30 dias de
remuneração; b) depositar os valores relativos ao FGTS de todo o
período contratual na conta vinculada dos trabalhadores sobre
as parcelas de que trata o art. 15
da Lei 8.036/90, acrescidos da
indenização compensatória de
40% do FGTS, com os acréscimos de que trata o art. 22 da Lei
8.036/90, com posterior liberação por alvará judicial, sob pena
de execução pela quantia equivalente; c) pagamento da multa
prevista no art.477, § 8º, da CLT
aos substituídos; d) pagamento
da multa por mora salarial prevista na CCT 2008/2009 a cada
substituído, devendo ser observado o limite do valor principal,
conforme pretendido.

Histórico: Ação movida contra
a Múltipla Terceirização Ltda e
seus sócios, Correios e o Hospital
Universitário. Já há sentença em
julgado neste processo deferindo
as seguintes verbas aos trabalhadores: a) indenização de 40% do
FGTS; b) multa do art. 477, § 8º
da CLT, no valor correspondente a um salário, strictu sensu ; c)
multa do art. 467 da CLT, correspondente a 50% da indenização
de 40% do FGTS deferida; No
curso do processo o SINDLIMP
ingressou com ação cautelar onde
obteve êxito em bloquear fatura
devida pela Justiça Federal para
a empresa Múltipla, no importe
aproximado de R$ 40.000,00. O
processo encontra-se em fase de
execução. Já foi expedido mandato de execução no importe de
R$ 115.218,46.

RT 06057-2008-001-12-00-9
Autor: Sindicato dos Empregados
em Empresas Prestadoras de Serviços e Asseio e Conservação no
Município de Florianópolis
Ré: Múltipla Terceirização Ltda e
outros (6)

* As ações contra a Style, AP Serviços Especializados Ltda e HU
e Segel Serviços Ltda e Eletrosul,
já foram distribuídas, mas em virtude da greve dos servidores da
Justiça do trabalho ainda não foram autuadas.

