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COMCAP

Aumentar a mobilização
em defesa da Comcap pública

N

o dia 9 de junho, a direção da Comcap formalizou um novo ofício ao Sintrasem para
informar o andamento do cumprimento
das cláusulas do ACT 2014/2015.
O conteúdo do ofício foi analisado pelo Conselho Deliberativo da Comcap e pela diretoria do
Sintrasem no dia 11 de junho. A avaliação é de
que a resposta é insuficiente e evasiva. Em especial, nas cláusulas que são centrais, como carga-horária de trabalho e investimentos, a empresa
não apresenta propostas concretas, pois não estabelece prazos para implementação. Ou seja, fica
somente nas intenções.
Apesar de a empresa manter o canal de negociação aberto, nossa experiência de luta mostra que
precisamos nos mobilizar para alcançar nossos objetivos: que a empresa apresente propostas com pra-

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

COMCAP
02/07 (quinta-feira)
1ª chamada: 7h
2ª chamada: 7h30

Obs: Sairão ônibus do centro e descentralizados

LOCAL: PÁTIO DO LIMPU
PAUTA:

• Informes
• Eleição da comissão de reestruturação
de limpeza viária
• Cumprimento do ACT 2014/2015
• Deliberação de greve

zos das cláusulas pendentes do ACT e o fortalecimento da Comcap pública, com todos os investimentos
necessários.
Não podemos correr o risco chegar mais
uma Operação Verão e não termos condições
adequadas de trabalho. A compra de novos equipamentos passa pela legislação vigente (licitações
e editais), que exige quase meio ano de antecedência. Por isso a urgência da situação.
Temos de nos manter atentos e nos mobilizar, inclusive para uma possível greve no mês de
julho. Todos à assembleia do dia 02/06!
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APÓS UMA GREVE DURA, UNIDADE GARANTIU
A VITÓRIA NA DATA-BASE DA PMF!

O

mês de maio ficou marcado pela histórica greve dos trabalhadores da PMF, que
saíram vitoriosos na data-base deste ano
após 19 dias parados.
Tivemos conquistas econômicas, nas condições
de trabalho e saúde do trabalhador. Entre elas, conseguimos reposição salarial de 8%, dividida em quatro parcelas, e a negociação dos dias parados, num
total de oito dias a repor. Mas a vitória mais importante foi política: a demonstração de disposição e
unidade na luta de nossa categoria.
Evidente que nossas lutas prosseguem, mas
com a certeza de que nossa categoria deu um salto de qualidade política, participou dos debates de
conjuntura, contribuiu nas mobilizações nos locais
de trabalho, participou de maneira ativa do comando de greve, das assembleias e passeatas. Construiu
e reforçou os laços de comprometimento com a população que atendemos. Com isso, tivemos um amplo apoio da população. Foram feitas atividades
nas comunidades que elevaram o ânimo de nossa
greve.
Obtivemos uma importante vitória política,
mantendo em aberto o julgamento na comissão de
ética da Câmara Municipal de Florianópolis dos vereadores envolvidos na Operação Ave de Rapina. En-

volvemos os vereadores na abertura de negociações
com o Executivo Municipal.
Construímos durante a greve o ato do dia
29/05/15 contra o ajuste fiscal do Governo Dilma, as
MPs 664 e 665 e o PL 4330. Este salto na consciência
política nos dá a certeza de que esta foi uma greve
diferente, pois o sentimento de indignação esteve
presente na nossa greve por questões que vão além
da PMF. Um sentimento de indignação contra tudo
que aí está, e que precisa ser canalizado e unificado
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), através
da chamada de atos, paralisações, construção da
greve geral, não só a chamada, mas a realização e
impulsão real destas lutas. Pra isso a direção da CUT
precisa romper com o tripartismo, com a colaboração de classes e se apoiar nas massas de trabalhadores, como maneira de defendermos nossos direitos e
avançarmos nas nossas conquistas, pavimentando o
caminho pro socialismo.
Foi uma greve em defesa de nossos direitos e
pela ampliação dos mesmos, mas também foi uma
greve onde os trabalhadores perceberam a necessidade de nos mobilizarmos e enfrentarmos de forma
unificada aqueles que além de provocarem a crise,
defendem o sistema capitalista, querendo jogar o
seu custo em nossas costas.
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OS IMPACTOS DO PL 4330 E DAS MPS 644 E
665 PARA OS TRABALHADORES DA COMCAP

E

ditadas nas primeiras semanas do ano pelo governo federal, as MPs 664 e 665 retiram direitos
dos trabalhadores, como seguro desemprego,
pensões por morte, abono salarial e auxílio-doença.
O governo tira de quem tem pouco (a maioria das
pensões são iguais ao salário mínimo) e passa para
quem tem mais, garantindo o superávit primário e o
pagamento das dívidas aos banqueiros. A crise financeira mundial começa a ser sentida no Brasil e querem que o trabalhador pague a conta com redução
de direitos (MPs, PL, ajuste fiscal) e demissões.
MP 664: A pensão por morte passa a exigir
carência, isso é, contribuições prévias para concessão do benefício, excetuando se a morte for ocasionada por acidente ou doença do trabalho. O cônjuge
terá que comprovar ao menos dois anos de casamento ou união estável. Quanto ao valor, o benefício será
de apenas 50% do salário de contribuição mais 10% a
cada dependente adicional, limitado a 100%. A medida limita ainda o tempo de benefício ao cônjuge, que
antes era vitalício. O Congresso Nacional fez alterações em sua maioria aparentes ou atenuando alguns
requisitos.
O auxílio-doença continua a ser 91% do salário
de contribuição, entretanto, fica limitado até à média
das últimas doze contribuições. Ainda, o auxílio-doença só será devido a partir do 31º dia de afastamento. O Congresso rejeitou parte da medida, decidindo
que o auxílio-doença continua a ser pago a partir do
16º dia.
MP 665: No caso do seguro-desemprego, antes eram necessários 6 meses de trabalho para ter
acesso a esse direito, agora, são necessários 18 meses de trabalho!
As Medidas Provisórias ainda não foram transformadas em lei, tendo em vista que ainda não foram sancionadas pela Presidente da República, como
também nenhuma das alterações feitas pelo congresso produzem efeitos, somente se sancionadas

pela presidente. Dessa forma, as MPs valem em suas
redações originais e nenhuma das suas alterações
votadas na Câmara dos Deputados e Senado se aplica até o momento.

PL 4330: O principal objetivo deste projeto
(que agora está no Senado) é a terceirização em todas as atividades das empresas, incluindo as atividades fins, permitindo com isso que empresas públicas
e privadas possam contratar terceirizados em todos
os setores de produção. Na prática, isso significa aumentar o poder econômico dos empresários e ampliar mão de obra barata ao custo da exploração de
trabalhadores.
A terceirização representa MAIS rotatividade
dos trabalhadores, MAIS acidentes de trabalho, MAIS
precarização, MAIS exploração dos patrões, MAIS
submissão, MAIS privatizações, MAIS lucros aos empresários e MAIS corrupção. E o que há de MENOS?
MENOS direitos, MENOS salários, MENOS concursos
públicos, MENOS respeito aos direitos trabalhistas,
MENOS espaços para mobilizações.
Em resumo, terceirizar nada mais é do que
precarizar. É acabar com as empresas públicas,
como a Comcap.
O PL 4330 representa um retrocesso para a
classe trabalhadora. Se aprovado, não atingirá somente o salário e as condições de trabalho, mas também a organização dos trabalhadores. Por isso, não
nos resta alternativa senão denunciar e lutar contra
o PL 4330!

4

AÇÕES JUDICIAIS COLETIVAS DO SINTRASEM
Auxílio Creche

O sindicato orienta aos
Em outubro de 2013 o sindi- trabalhadores que tenham direicato ingressou com ação para exi- to ao benefício, isso é, que tegir da COMCAP o pagamento do nham filho menor de sete anos
benefício de auxílio-creche desde de idade sob sua guarda, que
o nascimento e para os pais e as requeiram o auxílio-creche no
mães independente da modalida- Recursos Humanos da COMCAP
de da guarda sobre os filhos, ten- por meio do formulário fornecido em vista que a empresa pagava do pelo sindicato que deve ser
apenas às mulheres e após seis acompanhado de cópias autentimeses do nascimento e aos ho- cadas da certidão de nascimento
mens somente se a mãe fosse au- do filho(a) e da certidão de casasente. O sindicato obteve decisões mento ou união estável.
positivas em todas as instâncias e
Férias pagas em atraso
já transitou em julgado a sentença
Em abril de 2012 o Sintraque determinou o pagamento dos
atrasados e futuros do auxílio-cre- sem ajuizou reclamação para coche. O Juiz do Trabalho determi- brar o pagamento de multa pelo
nou à Empresa que comprovasse atraso na remuneração de férias.
o pagamento do benefício à todos A ação transitou em julgado e os
que tem direito, como também primeiros cálculos de execução
nomeou um perito que calculará já foram apresentados pelo peo quanto a Comcap deve pagar rito judicial. Esses cálculos ainda
de atrasados. Não há ainda prazo serão matéria de discussões e
controvérsias jurídicas, podendo
para pagamento dos atrasados.

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.
A empresa, em ofício de 9
de junho, formalizou a intenção de
apresentar uma proposta sobre o
pagamento da multa das férias de
forma parcelada. Qualquer proposta de será discutida exaustivamente com os trabalhadores em
suas instâncias, especialmente em
assembleia e no judiciário.

GFIP
Em reunião no INSS, no dia 16 de março de 2015, ficou acordado entre a empresa e o sindicato que a Comcap teria 60 dias
para corrigir erros na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Serviços
e Informações a Previdência Social), entre
os anos de 1999 a 2008, que provavelmente
acarretaram perdas salariais aos aposentados neste período.
No dia 19 de maio, membros do sindicato, juntamente com representantes da Comcap, retornaram ao INSS para que a empresa

apresentasse as GFIPs corrigidas. No entanto, a empresa não apresentou as ratificações
necessárias, alegando mudanças na diretoria
da empresa. O levantamento tem de ser feito
manualmente no arquivo morto, ano a ano,
trabalhador por trabalhador, para só então
apresentar as ratificações ao INSS.
Sendo assim, o prazo final para a empresa cumprir seu compromisso ficou em 15 de
setembro. No dia 14 de julho teremos nova
reunião junto ao INSS para obter informação
da empresa e acompanhar o processo.

