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APOSENTADOS
4 de setembro: prazo para a
Prefeitura apresentar o Programa
de Demissão Incentivada
Nas últimas duas datas-bases temos discutido alternativas para que os trabalhadores
aposentados se desliguem da Empresa, mas com um incentivo para que realmente
esses trabalhadores sejam valorizados. Depois de muitas lutas, como a paralisação do
início do ano quando o próprio Prefeito esteve na COMCAP para negociar a questão, foi
dado o prazo de 4 de setembro para recebermos a proposta do Plano de Aposentadoria
Incentivada, uma reivindicação de muitos anos.
Assim que for fechado o acordo do Plano de Aposentadoria
iniciaremos outra batalha, a Data-Base 2013.

Construção
No Acordo Coletivo 2012/2013 foi acordado que se faria um estudo para viabilizar a implementação de um Programa
de Demissão Incentivada aos aposentados da COMCAP. Isso foi fruto de muitas discussões que aconteceram em
2012 quando se esboçou um projeto
com base em outros planos realizados
por empresas como a Eletrosul, Caixa,
Banco do Brasil, etc. Como as negociações sempre esbarravam na alegação
de que a COMCAP não tinha dinheiro
fomos à luta, debatemos com vereadores, pressionamos na Câmara Municipal
para que no orçamento/2013 da Prefeitura fossem garantidos mais de R$7 mi-

lhões especificamente para o plano.
Foi criada uma comissão composta por
diretores do Sindicato, aposentados e
direção da COMCAP. Depois de inúmeras reuniões chegou-se a uma proposta
que foi encaminhada, no mês de julho, ao
Grupo Gestor da Prefeitura.
O prazo limite para a resposta é 4 de setembro. Afinal, não podemos iniciar a discussão da data-base 2013 sem ver este
problema resolvido.
Assim, a nossa tarefa do momento é organizar a categoria para estarmos preparados para fazer nova paralisação se
até 4 de setembro não houver resposta
positiva.

Pelo cumprimento do Acordo
paralisamos 24 horas e garantimos avanços
Na assembleia do dia 13 de agosto, a categoria
decidiu paralisar os trabalhos até que a direção
da Empresa desse resposta positiva às várias
cláusulas do Acordo Coletivo 2012 que estavam
sendo descumpridas.
Com a paralisação garantimos avanços importantes no cumprimento do Acordo, com
os trabalhadores readaptados garantimos o
cumprimento integral, em que será garantida
a remuneração dos trabalhadores readaptados por acidente de trabalho ou doença ocupacional mesmo fora da função de origem;
ficou garantido que até final do ano todos os
trabalhadores terão direito aos 3 (três) conjuntos de uniforme; serão realizado cursos
de formação, tanto para gerentes como para

os trabalhadores. O primeiro curso no quadro
operacional será de sinalização, será estudado E.P.Is adequados para o uso do soprador,
será recalculado os pagamento devido ao
erro na base de calculo dos trabalhadores que
estavam de férias em junho, julho e agosto, e
pago a correção até dia 03 de setembro, bem
como será reformulado o sistema para que
não haja mais esse erro.
Avaliamos que a paralisação com unidade da
categoria foi fundamental para que a direção da
Empresa de fato aceitasse o cumprimento do
acordo.
A categoria continuará mobilizada e atenta para
o cumprimento do acordo e o respeito por parte
da Empresa, aos prazos definidos.

Dia Nacional de Mobilização e Paralisação
EM 30 DE AGOSTO A CLASSE TRABALHADORA VOLTA ÀS RUAS
Para exigir o atendimento de sua pauta de reivindicações

No dia 30 de agosto se realizará o Dia Nacional
de Mobilização e Paralisação convocado pela

CUT e demais centrais sindicais pela pauta da
classe trabalhadora: fim do fator previdenciário,
pela redução da jornada para 40 horas semanais e combate ao PL 4330 da terceirização,
10% do PIB para a Educação, transporte público
e de qualidade/mobilidade urbana; valorização
das aposentadorias; reforma agrária e suspensão dos leilões de petróleo.
A direção do SINTRASEM convoca os trabalhadores da COMCAP para assembleia dia 30/08
e participação nas manifestações, levando também a pauta específica da categoria.

ASSEMBLEIA GERAL

30 DE AGOSTO 7h - NO LIMPÚ
Pauta: Informes; discussão da pauta nacional dos trabalhadores;
avaliação da paralisação nacional; encaminhamentos.

