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Data-base 2013 = avanços garantidos!
Agora vamos exigir o cumprimento
do Acordo Coletivo!
Nesta data-base 2013, depois de dois dias
de greve voltamos ao trabalho aprovando,
por ampla maioria em Assembleia, um Acordo Coletivo que garantiu avanços e conquistas para a categoria.
A greve não foi apenas por aumento real de
salário, estavam em jogo cláusulas importantes, como insalubridade sobre o vencimento
base, onde nas contrapropostas da COMCAP se retirava direitos, passando a ser um
valor fixo, rebaixando um direito conquistado
há alguns anos.
As negociações, como sempre, começaram
emperradas, mas após nove mesas de negociação conseguimos avançar em mais de
25 cláusulas, entre econômicas e sociais.
A força da categoria obrigou a direção da
COMCAP a melhorar a proposta.

Iniciamos a greve no dia 02/12 diante da
contraproposta da Empresa aquém do esperado, pois veio sem qualquer reajuste do
vale alimentação ou aumento real de salário. No primeiro dia de greve arrancamos aumento real de 1,5% no salário e reajuste de
1 (um) real no Vale Alimentação. A categoria
se manteve firme para buscar mais, e no dia
03/11 chegou nova proposta ampliando tanto o aumento real nos salários como no Vale
Alimentação.
Mais uma vez, os trabalhadores provaram
que mantendo a unidade na luta conseguem
melhorar as condições de trabalho e salariais.
Agora é manter a vigilância para que o Acordo Coletivo de Trabalho seja cumprido.

Principais conquistas
• Renovação da Garantia de Emprego até 2016;
• Aumento real de salário em 2,5%;
• Reajuste salarial de 100% do INPC;
• Manutenção da COMCAP 100% pública;
• Diminuição em 1 (um) ano para agregação da Gratificação de Coleta;
• Gratificação de férias por tempo de serviço – para as férias vincendas a partir de
01/11/2013 fica estipulada, além da gratificação legal de férias, uma gratificação especial de férias proporcional ao tempo de serviço do empregado que será concedido
nas seguintes condições:
1°. 1 a 4 anos - 10% da remuneração do empregado;

2°. 5 a 9 anos - 25% da remuneração do empregado;
3°. 10 a 19 anos - 35% da remuneração do empregado e,
4° com 20 anos completos ou mais – 40%.
• Será garantido ao trabalhador que ele não será convocado por dois réveillons consecutivos;
• O Adicional Noturno inicia às 19h, garantindo ao trabalhador com mais de 10 anos
de trabalho noturno a volta para o dia sem perdas salariais, desde que cumprindo os
requisitos da cláusula;
• O Vale lanche continua sendo mensal, garantido 30 (trinta) vales-lanche no valor de
R$17,00, bem como, um vale extra em caso de trabalho no dia de descanso semanal
remunerado (retroativo a 1º de novembro);
• O Auxílio Funeral passa a ser recebido a partir do sétimo dia após entrega da documentação;
• Será garantida a publicação das vagas e posteriormente dos candidatos inscritos dos
locais de trabalho, antes da admissão de novos concursados;
• A Empresa realizará cursos de capacitação aos empregados, com cronograma, por
local de trabalho, para os novos equipamentos adquiridos a partir de 01/11/2013;
• Será garantida a avaliação de desempenho aos trabalhadores que estejam afastados
por acidente de trabalho independente de dias afastados;
• No segundo semestre de 2014 é o prazo para construção da nova guarita de vigia;
• A cláusula do benefício dos dependentes com deficiência passa a ser estendido aos
irmãos;
• A Empresa reativará em março de 2014 a Comissão de Reestruturação de Limpeza
Viária;
• Aos cadastrados antes do Acordo será garantido o abono de três dias para doação
de sangue;
• A carga horária de trabalho será rediscutida em março de 2014;
• Aos trabalhadores que não têm como bater o ponto digital será garantido o cartão
eletrônico;
• Ampliação da conclusão de tarefas para os trabalhadores que servem alimentação
nas descentralizadas e no período noturno do Limpu;
• A licença especial passa a ser paga em qualquer modalidade de recisão;
• Na licença de aniversário o trabalhador não pode ser convocado;
• Será fornecido aos empregados do Departamento de Manutenção e Transporte que
em suas atividades manuseiam: graxas, óleos, solventes e tintas, creme protetor óleo
resistentes para as mãos, com certificado (C.A) fornecido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego;
• Serão garantidos três sapatos aos trabalhadores do DPMT;
• A Empresa realizará com frequência a limpeza da caixa de água;
• Regulamentação da liberação para consulta médica;
• A Comissão de Dependentes de Álcool e Outros terá reuniões periódicas;
• As inscrições para o PAI (Plano de Incentivo à Aposentaria)terão início até 15 fevereiro de 2014.

