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COMCAP

Acordo Coletivo tem que ser cumprido!
Assembleia do dia 27 de junho decidirá próximas ações
Cresce a nossa preocupação com cláusulas
não cumpridas do Acordo Coletivo, a mobilização da categoria é permanente e tem que
ser ampliada. Quantas paralisações e greves
serão necessárias para que a direção da
Empresa entenda que Acordo firmado com os
trabalhadores é para ser cumprido? E que
também é preciso mais responsabilidade
com um serviço público essencial para a
saúde da população?
O sucateamento da COMCAP é cada vez mais
visível e os primeiros a serem atingidos são os
trabalhadores que todo mês têm que se mobilizar para garantir o Auxílio Alimentação e o Vale
Transporte em dia, para que caminhões e equipamentos estejam em condições de uso com
segurança. No dia 11 de junho, 25 caminhões
de coleta estavam parados na Oficina no
período matutino.
Recentemente, o presidente da COMCAP
Marius Bagnati disse, com todas as letras,
em reunião com o Sindicato, que a Empresa
tem mais de 3 milhões em dívidas com seus
fornecedores- entre eles os que fornecem
peças e equipamentos, os que fornecem o
diesel, pneus, e até no pagamento da empresa do Vale Alimentação.
O que está ocorrendo? Quais os planos (verdadeiros) desta administração e da próxima
para com a COMCAP?
É preocupante. O caminho para terceirizações e mesmo privatização começa com o

enfraquecimento e sucateamento do serviço
público.
O Sindicato já oficializou o descumprimento
do ACT ao Ministério Público Federal e Ministério do Trabalho, e convoca a categoria para
lutar pelo cumprimento do Acordo e pelo fortalecimento da COMCAP como empresa
pública. No dia 27 de junho faremos Assembleia Geral para discutir essa situação que se
agrava a cada dia e deliberar pelo estado de
greve, e nova assembleia no dia 4 de julho
com indicativo de greve.
CLÁUSULAS NÃO CUMPRIDAS
- Edital de compra de mais 3 caminhões, cujo
prazo era até final de abril de 2012;
- Máquina pneumática para Borracharia que
deveria ter sido adquirida até o mês de maio
de 2012;
- Atrasos no Vale Transporte para os que
dependem do sistema de cartão. No mês de
junho saiu no dia 5, somente depois de ameaças de paralisação;
- O Auxílio Alimentação do mês de maio foi
pago em dia por termos feito paralisação no
mês anterior.
13º SALÁRIO - Nosso Acordo Coletivo determina o pagamento no mês de junho, mas até
o presente momento não há confirmação do
pagamento. A direção do Sindicato está
cobrando da direção da Empresa o cumprimento dessa cláusula.

Aposentados: reunião com
a Empresa sem avanços
Para discutir este problema, aconteceu mais uma
reunião com a direção da COMCAP, no dia 13 de
junho, mas não houve avanços significativos. A
Empresa ficou de fazer o levantamento dos
funcionários que têm menos de 50 anos para
estudar o custo do Plano de Apoio aos
Aposentados (conforme está no ACT), e também
anunciou que pretende consultar a Procuradoria
Geral do Município e, para tanto, está buscando
agendar uma reunião, sendo que o Sindicato
manifestou desejo de estar presente nesta
reunião.
A polêmica é que a Empresa diz que seria ilegal
implantar o Plano somente para os aposentados.
Já a direção do Sindicato argumenta que é
possível implantar o Programa legalmente,
usando como exemplo a Caixa Econômica

Federal que já realizou cinco programas desde
2003, e o último plano implementado, na semana
passada, possibilitará que os mais de 5 mil
aposentados que estão trabalhando se
inscrevam, sendo que esse abre também para
quem irá se aposentar no período de vigência do
Plano (1 ano, no caso da Caixa). E esse programa
da Caixa tem aprovação dos órgãos
controladores, ou seja, Tribunal de Contas da
União, Procuradoria da União, Receita Federal.
Portanto, fica comprovado que é possível
implantar o programa na COMCAP. A empresa
está colocando um complicador a mais que é o
período eleitoral.
O Sindicato continuará fazendo o debate com a
categoria, além de continuar acompanhando as
reuniões.

SINDICATO forte e UNIDADE nas ações
Já sabemos que aí vem um período intenso de
batalhas para fazer cumprir nosso Acordo
Coletivo, e para alcançarmos um resultado
melhor será muito importante agirmos em
conjunto, sob a coordenação do Sindicato.
A Empresa aposta nas diferenças e na divisão da
categoria para exercer pressão e enfraquecer
nossa luta.
Por isso, na última reunião do Conselho

Deliberativo esse foi um dos temas debatidos
entre os conselheiros e a direção do
SINTRASEM, para que as paralisações não
sejam feitas por decisão de um grupo. Elas têm
que ser planejadas e discutidas por toda a
categoria para que cada paralisação seja
realmente forte o suficiente para fazer a Empresa
nos atender, como ocorreu no caso do atraso do
Auxílio Alimentação do mês de abril.

ASSEMBLEIA GERAL
27 DE JUNHO – 7H – LIMPU
Pauta: Informes, descumprimento do Acordo Coletivo,
discussão e deliberação de estado de greve,
com nova assembleia no dia 04/07.

