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Prefeito Cesar Souza Junior
organiza desmonte da Comcap

T

emos alertado os trabalhadores, desde
2012, das intenções do Prefeito Cesar Souza
Junior de privatizar a Comcap. As formas de
provocar o caos na Empresa passaram por
várias táticas diferentes, tais como: mudanças sucessivas na direção da Empresa, sendo esta utilizada
como moeda de troca política; não pagamento de
fornecedores, em especial de peças e materiais. Enfrentamos estes ataques com nossas mobilizações,
principalmente durante a data-base 2014/2015.
Neste momento, a principal forma de atacar a
Empresa pública é a de deixar rolar as dívidas previdenciárias, trabalhistas e pagamento de equipamentos. A Comcap está deixando de repassar ao
Fumpresc cerca de R$ 5.750.000,00 (cinco milhões
e setecentos e cinquenta mil reais) tanto da parte
patronal quanto da parte dos funcionários, da qual

a Empresa tem descontado, mas não tem repassado
para o Fundo.
No INSS a situação também é grave, pois a Empresa já fez vários refinanciamentos da dívida previdenciária, mas tem atrasado os pagamentos das parcelas, o que pode fazer com que a Empresa perca o
direito ao refinanciamento e agrave mais a situação
da dívida. Outra situação delicada é quanto ao pagamento de dívidas trabalhistas. A Empresa há alguns
anos tem deixado de cumprir suas obrigações perante o ACT, não pagando em tempo alguns direitos gerando, de forma intencional, um passivo trabalhista.
Este passivo vem sendo postergado pela Empresa,
com vários casos de descumprimento de pagamento.
Por fim, sabemos que a Empresa tem atrasado
o pagamento dos financiamentos dos novos caminhões, o que pode gerar a perda dos equipamentos,
caso se acumule três parcelas vencidas.

Dinheiro público para
o serviço público
Estamos iniciando uma campanha de mídia para
informar a população dos ataques ao qual a Comcap
vem sendo submetida sistematicamente pelo Prefeito Cesar Souza Junior. Temos que dialogar com a população que o objetivo da Comcap não é gerar lucro,
mas sim prestar o melhor serviço de limpeza pública.
Temos que explicar que os ataques à Empresa visam
privatizá-la, passando seu controle para a iniciativa

privada. Os efeitos disso, como acontece em várias
cidades, é a precarização do trabalho, com queda da
qualidade do serviço e encarecimento do mesmo.
Dessa forma, temos que construir a mobilização
dos trabalhadores da Comcap pra cobrarmos que o
Prefeito Cesar Souza Junior repasse imediatamente
pra Empresa os valores devidos para cobrir as despesas e dívidas.

Inicia mobilização pelo cumprimento do Acordo
O Sintrasem enviou ofício à direção da Comcap solicitando reunião para tratar do cumprimento do Acordo
Coletivo 2014/2015. Há cláusulas que já estão com seus
prazos de implementação vencidos e outras que estão por
vencer, mas que carecem de debate prévio. Vamos nos
mobilizar para garantir as conquistas do nosso ACT. No dia
15 de abril teremos Assembleia para avaliar o andamento
das negociações.

Com seus prazos de implementação vencidos:
28ª – Programa de Demissão Incentivada aos Aposentados; 35ª – Estufa; 36ª – Guarita; 41ª – Reestruturação da
limpeza viária; 49ª – Composição de equipes e roteiros;
60ª – Abrigos descentralizados; 61ª – EPI (Equipamento
de Proteção Individual); 77ª – Destino final do lixo; 81ª –
Lixeiras comunitárias.
Que estão por vencer:
34ª – Renovação da frota e equipamentos.

Concurso público

Estamos atentos ao quadro de vagas e ao prazo de validade do concurso público realizado em
2012 na Comcap. O Sindicato está pressionando
para que ocorra a contratação imediata de três
motoristas e 24 garis, solicitação já feita pela Co-

leta. Vamos marcar reunião com a nova direção
da Empresa para discutir sobre o tema, pois por
força de lei a Comcap é obrigada a chamar todos os concursados dentro do prazo de validade
(2016).

Comcap terá que corrigir erros na GFIP
A Comcap vinha fazendo de forma equivocada o fornecimento de dados dos trabalhadores ao GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Serviço e Informações
à Previdência Social) e pode ter causado prejuízos salariais para alguns aposentados entre 1999 e 2008.
Ao enviar dados de um ou mais trabalhadores para o cadastro, a Empresa não refazia os dados de todos os trabalhadores, mas somente dos erros que ocorriam, acarretando uma lacuna no mês de correção para a GFIP.

Durante reunião no INSS, ocorrida em 16 de março último,
com a presença do Sindicato, o RH da Comcap se comprometeu a fazer o levantamento e a correção desses dados e comunicar aos aposentados num prazo de 60 dias para resolver
o problema. O INSS, por sua vez, a partir da atualização desse
cadastro levará em torno de 60 dias para atualizar o sistema.
Nos casos dos que tiveram disfunção salarial, a Comcap colocou o RH à disposição para maiores informações.

Imposto sindical será descontado em março
Como acontece todo mês de março os trabalhadores
terão descontado o Imposto Sindical correspondente a
um dia de salário. Essa imposição vigora no Brasil desde
1943 obrigando todo trabalhador a contribuir para a
organização sindical, seja 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 apenas com a contribuição

espontânea da categoria através da filiação, mantendo,
assim, sua 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. O restante do Imposto é assim distribuído: 5% para a Confederação; 15% para a Federação;
10% para o Ministério do Trabalho; 10% para as centrais
sindicais.

Reunião do Conselho Deliberativo
do Sintrasem-Comcap

ASSEMBLEIA GERAL

Dia: 10/04 (sexta-feira)
Hora: 8h30min
Local: Auditório Rosa Luxemburgo
(sede Sintrasem)
Pauta: Informes, desdobramentos do ACT,
encaminhamentos.

15 DE ABRIL
7h – LIMPU
PAUTA:
Informes,
desdobramentos do ACT,
encaminhamentos.

