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AGOSTO É LOGO ALI!

Mobilizados, exigimos que a Empresa
cumpra os compromissos assumidos
No último dia 2 de julho, em assembleia analisamos a proposta/ofício da direção da Comcap sobre os prazos para o atendimento integral do Acordo Coletivo e
demais reivindicações. Deliberamos que se até o início de agosto as propostas não
se concretizarem entraremos em greve por tempo indeterminado.

No ofício nº 1079/015, do dia 1º de julho, a Empresa
se comprometeu a encaminhar:
• Abertura de editais para Concurso Público:
caminhões coletores, 2 micro ônibus e
45 dias para trabalhadores temporários e
2 vans;
90 dias para preencher vagas do Cadastro • Estação de transbordo do Norte da ilha:
reserva da CIA;
planejando para a implementação;
• Estufa: 60 dias para iniciar a readequação • Número de relógio ponto na base, Limpú:
da cabine de pintura;
providenciando editais para novas com• Lixeiras comunitárias: 30 dias para a Empresa apresentar propostas.
•
• Editais para compra de novos caminhões
e equipamentos: prazo 30 dias, para 6

pras. 30 dias para readequar;
Reestruturação de limpeza viária: tirada
comissão em assembleia, será composta
por 5 titulares, e 2 suplentes.

Assuntos já encaminhados na reestruturação da coleta:
• Contentores do Hospital Florianópolis;
• Podas no Rio Vermelho: a Empresa diz que

não tem como deixar uma equipe fixa por
ter apenas uma equipe para o trabalho,

ficou em aberto para providenciar mais •
uma;
•
• Caçambão no Siri (Ingleses): já foi colocado;

Contentores novos: comprados;
Checklist: a Empresa se comprometeu de
no prazo de 20 dias fazer levantamento de
pessoas para exercer esta função;

• Lonas no morro: compra de 10 por sema- • Equipamentos pequeno porte Norte e Sul:
na, cada uma no valor de 175 reais;
em teste jeep e ranger.

Mais luta pela frente
Nada se avançou sobre a jornada de trabalho
e os prazos para aplicação do pagamento da
Ação de Férias.
Não estão pagando a parte patronal da Comcaprev que foi parcelada em 20 vezes; o FGTS
também está em aberto, pois não cumpriram o pagamento das quatro parcelas, assim
como das dívidas previdenciárias.
A situação da Comcap é cada vez mais delica-

O

da, as dificuldades financeiras aumentam. O
Grupo Gestor da Prefeitura não tem cumprido nem o compromisso de repassar os cerca
de 14 milhões mensais previstos no Orçamento, e que é o mínimo para manter a Empresa.
No início de agosto faremos nova assembleia
para avaliar o cumprimento dos prazos, e se
não forem cumpridos entraremos em greve
por tempo indeterminado.

Este é o Dinho...

s trabalhadores da Comcap enfrentam batalhas e batalhas pelos seus direitos e contra o sucateamento da Empresa. Mas o funcionário e vereador Edinon Manoel da Rosa (Dinho) tem trabalhado firme na contramão de
tudo isso. Na Câmara Municipal, ele representa os interesses do prefeito apoiando
os projetos que atacam os trabalhadores e o serviço público. Só para citar alguns
exemplos: defende o calote no Fundo de Previdência dos servidores da PMF, disse
SIM à redução do Orçamento para a Comcap, SIM à reforma Administrativa na Prefeitura (que criou novas secretarias e reajustou em 30% os salários de cargos comissionados), trabalhou junto com a bancada governista para arquivar a denúncia contra os vereadores envolvidos na Operação Ave de Rapina, além de não se posicionar
contra a privatização dos estacionamentos da área central (MultiPark) e nem contra
a decisão do prefeito de fechar os estacionamentos da Comcap.
Dinho é inimigo da classe trabalhadora e merece o repúdio da categoria. E ponto.

