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Sindicato propõe discutir problemas da
COMCAP diretamente com o prefeito
Confira o Ofício nº 024/14 enviado ao Executivo Municipal, em 24/03/14:
Tendo em vista os acontecimentos ocorridos na
COMCAP, em especial nos últimos 12 meses, de atrasos de pagamento, pagamentos não realizados, descaso e até ilegalidades, vimos comunicar que a decisão
do Conselho Deliberativo (reunião de representantes
dos locais de trabalho) e direção do Sintrasem, é que
a partir de agora a categoria irá cobrar diretamente
do Executivo Municipal para que este acompanhe os
problemas, fiscalize e exija soluções definitivas na
administração da COMCAP.
Os representantes sindicais entendem que não é
possível a categoria continuar na situação de toda
semana ou quinzenalmente ameaçar com greve
ou realizar paralisações de um dia para que sejam
cumpridas as OBRIGAÇÕES BÁSICAS de uma
empresa que presta um serviço fundamental para a
cidade. Ao assumir, o Senhor Prefeito se comprometeu com os trabalhadores e com a população de
manter e ampliar os investimentos na COMCAP,
portanto, esta é sua tarefa.
Nos últimos doze meses os problemas abaixo foram destacados e cobrados pela direção do Sindicato,
mas até o momento permanecem:
1º) Atraso no pagamento do REFIS do INSS.
Como consequência disso, a COMCAP fica impedida
de obter a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários o que impossibilita o acesso a verbas de convênios e projetos com o Governo Federal e outras instituições (BNDS, CEF, UFSC, etc.). Além do custo a
mais de R$ 30 milhões, caso seja feito novo REFIS;
2º) Atraso no pagamento de férias no prazo legal.
Como exemplo, as férias do mês de março de vários
trabalhadores foram pagas com 8 (oito) dias de atraso,
acarretando multas no valor de aproximadamente R$
700.000,00;
3º) Atraso de pagamento de empréstimo consignado e pensão alimentícia, já descontados dos salários dos trabalhadores, caracterizando apropriação
indébita;
4º) Atraso no pagamento do Auxílio Alimentação,
previsto no ACT no dia 1º de cada mês;

5º) Atraso no pagamento do FGTS, que deveria
ser pago até o 5º dia do mês subsequente.
6º) Atraso no pagamento do MAISPREV (parte
patronal), por mais de 3 (três) meses. Não há pagamento da individualização dos aposentados que se
desligaram nos últimos 5 (cinco) meses (parcelamento da atualização do aporte atuarial);
7º) Não pagamento dos principais fornecedores
de insumos, para manutenção da frota e material para
uso dos trabalhadores. Como exemplos, citamos:
EPIs, água potável e material de higiene e limpeza.
Queremos nos posicionar também a respeito da expectativa criada pelo último presidente da COMCAP
(diga-se de passem indicado pelo Senhor Prefeito) da
compra de 30 (trinta) caminhões de coleta, de mais
investimentos, e de que todos os problemas da COMCAP estariam resolvidos. O presidente saiu, a expectativa e as necessidades permaneceram. A decisão da
categoria é de cobrar a efetivação dos compromissos,
afinal quem se comprometeu o fez no cargo de presidente. Faremos uma campanha por investimentos na
COMCAP que terá como responsável o Senhor Prefeito Municipal. Não podemos e não aceitaremos passar mais um verão com uma política de quebra-galho.
A partir desses relatos, solicitamos com urgência
uma reunião com o Senhor Prefeito, Grupo Gestor e
direção da Empresa para obtermos respostas aos problemas apresentados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para dizer, que não é de menor importância o problema da
Base Norte (Motor Home -Canasvieiras). Após um
dia de greve pela saída do gerente do local (por várias
denúncias de assédio moral), este foi afastado e uma
comissão foi criada para averiguar os fatos. Pois bem,
sem mesmo ter a conclusão dos trabalhos da referida
comissão (que sequer se reuniu), os denunciantes é
que foram punidos. O Sindicato entende como inaceitável tal medida contra os trabalhadores.
Atenciosamente,
Rosângela Soldatelli
Presidente do Sintrasem

Reunião com o Grupo Gestor

A reunião com o Grupo Gestor do Executivo Municipal para discutir as dívidas da COMCAP foi remarcada para a próxima segunda-feira, 7 de abril, às 14h.
Depois da reunião divulgaremos o resultado através de novo boletim, site e página do
facebook.

Sobre os trabalhadores da Base Norte
A direção do SINTRASEM, após reunião com a direção da Empresa, encaminhou para
que os trabalhadores envolvidos fizessem suas defesas através de requerimento interno.
O compromisso da direção da Empresa é de suspensão de todas as punições que ocorreram nestes últimos dias.

Atenção, Trabalhadores Aposentados e Aposentáveis!
Dia 25/04 (sexta-feira) é o último dia para fazer a inscrição no PAI (Programa de Aposentadoria Incentivada). Todos os trabalhadores aposentados e aposentáveis podem se
inscrever. As inscrições estão sendo feitas no RH da Empresa das 13h às 19h. No dia
28/04 (segunda-feira) o SINTRASEM irá se reunir com a comissão dos trabalhadores,
direção da COMCAP e Executivo para fazer levantamento das inscrições e discutir os
próximos encaminhamentos em relação ao PAI.

Carga Horária de trabalho em discussão
No dia 16/04 (quarta-feira) haverá negociação com a direção da COMCAP para discutir
sobre a redução da carga horária de trabalho e correção das possíveis distorções que possam ter ocorrido em relação a esta. A pauta sobre este ponto já foi entregue à Empresa
no final de março deste ano e é idêntica à cláusula 46º do ACT 2013/2014. A mesma
discussão também será levada para o Grupo Gestor e Prefeito.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PMF-COMCAP
Dia: 10 de abril (quinta-feira)
Hora: 13h
Local: Praça Tancredo Neves
Pauta: Eleição de delegados para
a 14ª Plenária Estadual da CUT.

