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Prefeito, cumpra a sua parte!
Pague as dívidas e invista na Comcap!
A Assembleia Geral dos trabalhadores da
Comcap, realizada no dia 14 de abril, decidiu entrar em estado de greve até que a Empresa apresente os comprovantes de pagamentos das dívidas com o INSS, FGTS, MAISPREV (a parte já paga
pelos trabalhadores à vista), SODEXO E EQUIPAMENTOS de forma parcelada.
A categoria exige também que a Prefeitura
cumpra o que está estabelecido no Orçamento
2015: recursos destinados à Comcap de R$ 189
milhões, mantendo os repasses mensais dando
assim capacidade de investimentos e recuperação da Empresa.
A decisão foi informada ao Prefeito Cesar
Souza Jr, através do Ofício nº 082/2015 do Sintra-

sem que solicita reunião para discutir o agravamento da situação financeira da Comcap, apontando que é responsabilidade do prefeito honrar
com os compromissos dentro da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) para solucionar esses
problemas a médio e a longo prazo.
A categoria tem que manter a pressão sobre a diretoria da Empresa, para que esta cobre
do Prefeito cotas extras emergencialmente para
amenizar o caos em que se encontra a Comcap.
Realizaremos nova Assembleia Geral Extraordinária no dia 6 de maio e caso a direção
da Empresa não apresente os comprovantes de
pagamento das dívidas até lá, poderemos entrar
em greve por tempo indeterminado.

Dinheiro público é para serviço público!

ASSEMBLEIA GERAL
Dia: 06 de maio (quarta-feira)
Hora: 7h
Local: Limpú
Pauta: Informes, avaliação da situação
financeira da Comcap,
deliberação de greve.

Unidade e mobilização para
derrotar o PL 4330!
Se o Congresso aprovar,
o Brasil tem que parar!
No dia 8 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 4330. Uma ofensiva brutal contra os direitos da classe trabalhadora.
Após a votação das emendas na Câmara (que
deve ocorrer no dia 22/04), o PL seguirá para
aprovação no Senado e, em seguida, para
sanção presidencial.
Este PL propõe a liberação da terceirização para todas as atividades de uma empresa
pública, privada ou mista. Hoje, as empresas
terceirizadas só podem ser contratadas para
exercer as chamadas atividades-meio, aquelas que não estão relacionadas diretamente
com a atividade principal da empresa. Se o
PL começar a valer, milhões de trabalhadores
poderão ser demitidos e substituídos por terceirizados.
Como exemplo podemos citar a Oficina Mecânica na Comcap: hoje a Empresa
só pode terceirizar os serviços secundários,
como limpeza do banheiro, com a aprovação
do PL 4330 estará liberada a terceirização dos
mecânicos também.
Já é comprovado por diversos levan-

tamentos que os terceirizados têm piores
condições de trabalho, sofrem mais acidentes de trabalho e ganham um salário
menor.
Esta lei é um ataque à luta e organização
dos trabalhadores. Imaginemos uma fábrica,
em que cada setor tem uma empresa terceirizada contratada, cada uma com um patrão,
isso cria um obstáculo para a unidade de todos os operários da fábrica na luta por suas
reivindicações comuns, inclusive criando problemas na unidade da representação sindical
da categoria.
A CUT tem o dever de explicar amplamente o significado desse PL e mobilizar
toda sua base para impedir sua aprovação.
Não basta apenas convocar atos, chamar
paralisações, e esperar para ver o que vai
acontecer. É preciso que uma ampla mobilização seja construída na base, nos locais
de trabalho, nas fábricas, para derrubar o
PL da terceirização e todos os ataques contra os direitos trabalhistas, que inclui também as MPs 664 e 665.

