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TRABALHADORES DA COMCAP EM ESTADO DE GREVE
A assembleia do dia 29/11 foi
chamada principalmente por três
motivos: o pagamento em dia do
salário, o cumprimento do Acordo
Coletivo e condições de trabalho.

Sobre o pagamento em dia dos salários
O pagamento foi feito dentro do prazo, e nada mais
é do que obrigação patronal. Sobre o pagamento em
dia também discutimos que não aceitaremos atrasos no

Vale Alimentação, pois o Acordo garante o pagamento
no primeiro dia do mês, mesmo que seja final de semana ou feriado.

Sobre o cumprimento do Acordo Coletivo

Discutimos na Assembleia a necessidade de dar continuidade às cobranças de cumprimento de algumas cláusulas
do Acordo Coletivo:
O que falta:
- Renovação de frota
- Máquina da borracharia, 3 caminhões e micro-ônibus

- EPI (segurança e saúde)
- Camiseta, bonés, sapatão, bermuda e meião.
- Carga horária
- Nova guarita
- Estufa

Condições de trabalho - Situação está no limite
Entre Natal e Ano Novo, como também em toda temporada de verão, a população de Florianópolis mais que dobra.
A quantidade de lixo aumenta consideravelmente e o trânsito fica ainda mais complicado. Tudo isso torna o trabalho
da COMCAP ainda mais crítico.
O aumento do trabalho na temporada faz parte, mas quando este trabalho dobrado tem que ser realizado com falta
de trabalhadores, caminhões, pneus, peças, camisetas, bonés, a situação fica insuportável. E é nesta situação que a
categoria se encontra no momento.

Diante disso, os trabalhadores decidiram entrar em estado de
greve, com nova assembleia dia 6 de dezembro (quinta- feira).
Até lá, vamos dialogar com a população, com a imprensa, buscaremos novas negociações com a direção
da Empresa.
Nosso objetivo é a solução dos problemas. A Empresa precisa de investimentos que acompanhem o crescimento da
população. Lutamos por melhores condições de trabalho
para realizar um trabalho de qualidade e atender melhor a
população.

A LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2013 já está na Câmara
É a lei que disciplina os gastos da PMF e a proposta do Executivo para 2013 já está em discussão na Câmara de Vereadores.
Consta na LOA um investimento na COMCAP de R$
151 milhões, e aí incluídos estão mais de R$ 7 mi-

lhões destinados para o plano de aposentadoria.
A direção do SINTRASEM vem acompanhando o trâmite
e manterá os trabalhadores informados. No dia da votação,
o Sindicato convocará a categoria para participar.

