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DESCUMPRIMENTO DE ACORDO

Empresa se compromete a dar
respostas até dia 9 de agosto

Cobrando soluções, o SINTRASEM protocolou ofício na COMCAP, no dia 25 de julho,
relacionando cláusulas do Acordo Coletivo
2012 que vêm sendo descumpridas nos últimos meses.
No dia 1º de agosto, houve uma reunião com a
diretoria da Empresa para discutir as questões,
principalmente insalubridade para os readaptados

por acidente de trabalho, correção de erros no pagamento de horas extras e EPIs.
Como os diretores da COMCAP não trouxeram
respostas oficiais, foi marcada, então, outra reunião para o dia 9 de agosto quando se apresentará
posicionamento sobre cada item.
A resposta será avaliada pelos trabalhadores na
Assembleia Geral, dia 13 de agosto.

APOSENTADOS

Grupo Gestor da Prefeitura está
avaliando o Plano de Aposentadoria
A diretoria do Sindicato e a comissão de trabalhadores aposentados se reuniram no dia
26 de julho, na Prefeitura, com o Secretário
de Governo Eron Giordani, com o Secretário
de Finanças André de Rezende e a direção da
COMCAP.
Na oportunidade, Giordani informou que está encaminhando o estudo do Plano dos Aposentados

para o Grupo Gestor que, junto com o Secretário
de Finanças, fará uma avaliação da proposta e até
o dia 4 de setembro (prazo definido quando da paralisação do início do ano) apresentará a posição
da Prefeitura.
O Sindicato vai acompanhar o andamento dos
trabalhos e, para tanto, já marcou reunião com o
Secretário André para esta semana.

ASSEMBLEIA GERAL

13 DE AGOSTO

7h - NO LIMPÚ

Pauta: Informes, descumprimento do Acordo Coletivo, deliberação de paralisação, encaminhamentos.

Trabalhadores da COMCAP deram
exemplo de luta no dia 11 de julho
No dia 11 de julho os trabalhadores da COMCAP e PMF participaram do dia nacional de
mobilização convocado pelas centrais sindicais. Além da defesa de uma pauta nacional de
reivindicações, questões como a estatização do
destino final do lixo sob controle da COMCAP
e o plano de aposentadoria incentivada aos
trabalhadores da Empresa, também estiveram
presentes na pauta do dia.
Cabe destacar o empenho dos trabalhadores da
COMCAP em participar durante todo o dia da
programação organizada pelo SINTRASEM. A
começar pela concentração de um grande número
de trabalhadores de manhã no pátio do LIMPÚ,
onde seguimos em passeata por uma das faixas

de acesso a Ponte Pedro Ivo Campos até a Praça
Tancredo Neves (centro). Essa atividade de ocupar as ruas foi importante para dar visibilidade ao
movimento de defesa dos direitos da classe trabalhadora, além de reafirmar a união e força dos
trabalhadores da COMCAP que, mais uma vez,
demonstraram que não fogem à luta.
Além da passeata pela ponte, pela manhã também
houve assembleia geral da COMCAP/PMF e formação sobre fator previdenciário com o advogado Matusalém. No período da tarde, todos se uniram ao grande ato chamado pela CUT e demais
centrais sindicais com passeata por várias ruas do
centro. Assim, seguimos na luta, dando o exemplo nas ruas de que todos juntos e organizados
somos ainda mais fortes.

Devolução do imposto sindical
foi feita no mês de julho
Os 60% do imposto sindical que correspondem ao
SSINTRASEM foram depositados na conta dos
trabalhadores no final de julho.
O imposto sindical é o desconto de um dia de salário
do trabalhador, feito anualmente na folha de pagamento de março. Desde que foi criada, em 1943, a
CLT obriga todo trabalhador a contribuir para a organização sindical, seja o trabalhador filiado ou não.
O SINTRASEM devolve a sua parte aos trabalhadores e defende o fim desse Imposto porque entende que o sindicato deve se sustentar financeiramente apenas com a contribuição espontânea da
categoria, mantendo, assim, a independência frente
a partidos e governos.
Do Imposto recolhido, apenas 60% são destinados
ao Sindicato e é este valor que o SINTRASEM devolve aos trabalhadores.

