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Continuamos mobilizados pelo
cumprimento do Acordo Coletivo
Nas duas últimas negociações que tivemos
com a direção da Comcap, dias 14 e 21 de maio,
colocamos a exigência do cumprimento integral
do Acordo Coletivo, destacando as principais
cláusulas e as que têm prazo para maio.
Cláusulas que já estão 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.
As que estão por vencer, mas que carecem
de debate prévio:
34ª – Renovação da frota e equipamentos;
45ª – Carga horária de trabalho.
A Empresa se comprometeu em nos enviar
uma resposta oficial (por escrito) que será avaliada pelo Conselho Deliberativo e Assessoria Jurídica do Sintrasem, e depois em Assembleia Geral
dos trabalhadores no início de junho.

Sobre as férias
O Sindicato continua impulsionando e acompanhando cada movimentação da Reclamação Trabalhista Coletiva sobre as férias pagas em atraso pela COMCAP.
Nessa Reclamação, a condenação da empresa transitou em julgado e os primeiros cálculos de
execução já foram apresentados pelo perito judicial. Esses cálculos ainda serão matéria de discussões e controvérsias jurídicas, podendo os valores mudarem conforme as decisões do Juiz do
Trabalho em execução.
O magistrado, conforme a lei, determinou à COMCAP que garantisse a execução em 48 horas,
isso é, que depositasse os valores verificados em cálculos em uma conta bancária judicial à disposição da Justiça do Trabalho. A COMCAP não obedeceu essa determinação e ofereceu sua frota
para ser penhorada. A execução desse processo ainda será longa e tortuosa e não há prazos para
que os trabalhadores recebam.
Não há, até o momento, nenhuma proposta oficial de acordo ou de parcelamento que tenha partido do SINTRASEM ou da COMCAP. Qualquer proposta de iniciativa do Sindicato será discutida
exaustivamente com os trabalhadores em suas instâncias, especialmente em assembleia.
O Sindicato continuará reivindicando politicamente e juridicamente que a COMCAP pague o que
deve aos seus empregados em tempo razoável e manterá a categoria informada de cada movimentação.

RUMO À GREVE GERAL

29 DE MAIO

Dia Nacional de Paralisação
Em nossa última Assembleia,
em 6 de maio, aprovamos a participação no Dia Nacional de Paralisação- 29 de maio, convocado
pelas centrais sindicais contra os
projetos que atacam frontalmente
os direitos dos trabalhadores.
Entre eles o projeto de lei da
terceirização (PL 4330), MPs 664
e 665 do ajuste fiscal do Governo
Dilma/Levy que alteram as regras
do seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso, pensão por
morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão.

No dia 29 de maio, estaremos nas ruas juntos com os trabalhadores apresentando também
a nossa pauta geral: estabilidade
no emprego, reajuste de acordo
com a inflação, redução da jornada de trabalho sem redução salarial, reestatização de tudo que
foi privatizado, fim do fator previdenciário, revogação das reformas
da previdência, não pagamento
das Dívidas.
Vamos juntos construir a
greve geral dos trabalhadores em
defesa dos direitos!

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
COMCAP
DATA: 29/05 (sexta-feira)
HORÁRIO: 07h - 07h30min
LOCAL: LIMPÚ
PAUTA: Informes, paralisação e
ato unificado contra o PL 4330.

Não à terceirização
Aprovado em abril pela Câmara
dos Deputados, o PL 4330 da terceirização, agora está tramitando no Senado e se for aprovado
irá para sanção presidencial.
Este PL propõe a liberação da
terceirização para todas as atividades de uma empresa pública,
privada ou mista. Já é comprovado que os terceirizados têm
piores condições de trabalho,
sofrem mais acidentes de trabalho e ganham um salário menor.
Se o PL começar a valer, milhões
de trabalhadores poderão ser
demitidos e substituídos por
terceirizados.
Esta lei é um ataque à luta e organização dos trabalhadores. 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.

GREVE: companheiros da PMF enfrentam
ameaças e terrorismo do Executivo
Os trabalhadores da Prefeitura estão em greve, desde o dia 14 de
maio, enfrentando muita pressão
e ataques do Prefeito Cesar Souza
Junior que ameaça com corte de
ponto dos grevistas e ações judiciais contra o Sindicato. Mas a mobilização aumenta a cada dia.
Os companheiros servidores exigem que o prefeito cumpra a lei

assinada por ele mesmo e pague
a primeira parcela do Plano de
Carreira do Quadro Civil e conceda o reajuste salarial de 8%. Na
última sexta-feira (22/05), em Assembleia a categoria democraticamente considerou insuficiente a
contraproposta do Executivo: 7%
de reajuste salarial parcelado em
três vezes, e determinou a con-

tinuidade da greve e a busca por
uma nova mesa de negociação
para melhorar o índice.
Além dos reajustes, os companheiros lutam por condições dignas de
trabalho e a melhoria do serviço
público, e pelo comprometimento
de que o dinheiro público seja investido no serviço público, lema da
campanha de data base deste ano.

