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Abertas as inscrições do Plano de
Incentivo à Aposentadoria da COMCAP
Depois de mais de dois anos de luta para garantir aos aposentados um
incentivo para o desligamento da Empresa, conseguimos concluir o
Edital e sua publicação, bem como, a abertura para inscrições.
No dia 25 de fevereiro foram abertas as inscrições do PAI (Plano de Incentivo à Aposentadoria), que tem como objetivo desligar
opcionalmente os trabalhadores aposentados, garantindo o valor de 5 (cinco) remunerações do trabalhador -salário bruto - férias
vencidas e proporcionais, licenças especiais
vencidas e proporcionais e os dias trabalhados até a data da rescisão. As inscrições vão
até 25 de abril próximo.
Para se inscrever o trabalhador deve se dirigir ao DPRH da Empresa no período vespertino, entre 13h30min e 18h30min, sendo que
o pedido não gera a rescisão automática,
apenas garantirá a adesão ao Plano. O trabalhador que se inscrever poderá também
fazer o pedido de desistência, no DPRH, em
no máximo 30 dias antes da rescisão.
Os trabalhadores que estão à disposição terão que pedir retorno para a COMCAP até
60 dias antes do seu desligamento.
Os inscritos serão classificados de forma
hierárquica de acordo com as regras previstas no edital e que foram discutidas com os
trabalhadores. A classificação se dará da seguinte maneira:

1. Empregados com aposentadoria especial;
2. Empregados acometidos de doença grave (as doenças consideradas para classificação constam no Edital no item 5.3);
3. Empregados com mais tempo de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da
Previdência Social;
4. Empregados com mais tempo de serviço
na COMCAP;
5. Empregados com mais idade, como critério de desempate.
Após o dia 25 de abril será publicada a ordem de classificação e aberto o prazo de 10
dias para recursos. Depois de concluídas as
avaliações dos recursos iniciarão os desligamentos dos empregados.

Lembramos que a adesão ao Plano é opcional e o trabalhador deve refletir se tem,
de fato, interesse em se desligar da Empresa, tendo como prazo máximo de inscrição dia 25 de abril 2014.

Não à terceirização
da Oficina!
Nesta última semana, trabalhadores da Oficina da COMCAP alertaram o SINTRASEM
que, mesmo após as últimas negociações
da direção da Empresa, alguns veículos estavam sendo enviados para fora da Empresa para ser feita manutenção preventiva e
outros reparos. Imediatamente, o Sindicato
oficiou à COMCAP a posição contrária da

categoria e que cesse definitivamente qualquer tentativa de terceirização dos serviços
que são prestados pelos trabalhadores da
COMCAP. Em nova reunião com o presidente da COMCAP foi firmado um novo acordo
neste sentido.
Vamos manter a vigilância e continuar o
combate contra as terceirizações.

INFORME JURÍDICO

Ação para revisão do
pagamento de horas extras
O SINTRASEM obteve uma condenação da COMCAP em ação judicial coletiva, obrigando a Empresa a pagar diferenças em horas extras pelos cálculos equivocados que foram aplicados até o final do ano de 2010.
Têm direito de revisão do pagamento de horas extras nessa ação coletiva
todos os trabalhadores da COMCAP que: a) fizeram uma quantidade considerável de horas extras entre o início de 2008 e o final de 2010; b) estavam
filiados ao SINTRASEM já em fevereiro de 2012, conforme listagem presente no Sindicato; c) não tenham ingressado com ação individual de revisão
de horas extras.
Os trabalhadores que desejarem a revisão de horas extras na ação coletiva
devem telefonar para o Sindicato (48) 3223-4149 e falar com o funcionário
Tom para anotação do nome na listagem. Pelo telefone também poderão
ser esclarecidas todas as dúvidas quanto à ação.
O Sindicato coletará os nomes dos servidores interessados na revisão de
horas extras até o prazo final de 14/03/2014.

