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Firmeza na mobilização
garantiu avanços

Na assembleia do dia 7 de março, a categoria
aprovou, por unanimidade, a proposta da direção
da COMCAP devido aos avanços conseguidos
nas negociações das reivindicações do
movimento: Plano de Demissão Incentivada para

os aposentados, implementação do Plano
Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos e o
problema dos estacionamentos e encargos
sociais.
As conquistas só aconteceram pela firme
posição da categoria, com a paralisação de 14 de
fevereiro e o prazo de 15 dias para que o
Executivo Municipal desse resposta às
reivindicações, pois do contrário seria greve por
tempo indeterminado. Apesar de todos os
ataques da imprensa e as declarações do
governo Cesar de pressão e ameaças aos
trabalhadores, a categoria se manteve unida e
mobilizada. Isso garantiu as conquistas e
avanços.
Agora devemos nos manter alertas, acompanhar
os desdobramentos e cobrar se algo não for
cumprido.

Resultados das mobilizações
Programa de Demissão
Incentivada aos Aposentados
Através do Decreto nº 11.307 (de 05/03/2013), o
Prefeito determinou o bloqueio de R$ 7 milhões 667
mil do Orçamento 2013 garantindo sua destinação
específica para o Programa de Demissão Incentivada
aos aposentados da COMCAP. Foi constituída uma
Comissão paritária para estudar a viabilidade jurídica
e econômica do Plano, que terá sua primeira reunião

no dia 13 de março (quarta-feira) tendo o prazo de 90
dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para remeter ao
Comitê Gestor a proposta do Programa de Demissão.
O Comitê Gestor, por sua vez, terá prazo de 90 dias
para proceder a análise e conduzir a viabilização final
da proposta.

Plano de gestão de resíduos sólidos
Com relação ao Plano de Gestão de Resíduos Sóli-

dos, a Prefeitura municipal de Florianópolis lançou
edital de licitação para contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos UrbanosPMGIRSU, conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico de 1º de março de 2013, pág. 7. Provavelmente no início de maio a empresa licitada deverá iniciar a
construção do projeto, que pode levar mais ou
menos um ano.
Temos que ficar alertas para que o plano não seja privativista, vamos continuar a campanha para fortalecer o caráter público da COMCAP. Para discutir essas
questões serão realizadas audiências públicas na
Câmara de Vereadores, será importante a participação de todos.

Renovação da frota
Com relação à renovação da frota e equipamentos, a
direção da COMCAP informou que a empresa vencedora do Edital de Licitação está fazendo a pintura dos
novos caminhões, entregues na cor vermelha por
falta de veículos brancos na linha de produção. Tão
logo estes equipamentos sejam liberados serão enviados às empresas Librelato para a instalação dos
compactadores.
Em relação ao Micro-ônibus para operacional, a
Empresa informou que por problemas no processo

licitatório a compra do micro-ônibus foi anulada. O
SINTRASEM continuará cobrando o cumprimento
desta cláusula do último Acordo Coletivo.

Estacionamentos
O prefeito Cesar reafirmou o compromisso durante
sua gestão do repasse de verba de R$ 200.000,00 ao
mês para a COMCAP do estacionamento Direto do
Campo.
Em relação ao estacionamento da AFLOV o prefeito
Cesar deve explicar à população o porquê de entregar
o estacionamento por 20 anos para uma empresa particular do Paraná (MultiPark). Vamos continuar lutando contra esta política privatista e pelo fortalecimento
da COMCAP, insistindo que se reverta o edital de licitação que deu a uma empresa privada o direito de administração dos estacionamentos.

FGTS
Quanto aos encargos sociais, a direção da COMCAP
reafirmou o compromisso em honrar não só pagamentos assumidos em sua administração, como
também a responsabilidade de quitar dívidas herdadas da administração anterior. E confirmou que os
débitos estão equacionados e/ou parcelados para
pagamento.

Questionário-Saúde
O Sindicato, com a colaboração do médico Roberto Ruiz, elaborou um questionário
para a categoria sobre saúde do trabalhador. É muito importante que todos respondam.
É simples, e rápido, e o trabalhador(a) não precisa se identificar. Depois de responder,
entreguem aos diretores do Sindicato. Para o pessoal do Limpú a data de entrega do
questionário é 15 de março (sexta-feira) e para demais locais de trabalho, diretores do
SINTRASEM recolherão na próxima semana.

