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SEM DEPÓSITO DO FGTS E DO INSS, TRABALHADORES
DA TECHCASA CRUZAM OS BRAÇOS EM TERESINA
Empresa vem enrolando 460
operários há mais de um ano.

N
a última quarta-feira (7) os trabalha-
dores da TechCasa de Teresina
entraram em greve porque a em-

presa está descumprindo diversas cláusu-
las da Convenção Coletiva.  Ao todo são
460 operários de braços cruzados em
duas obras da capital piauiense.

Segundo Carlos Magno, secretário de
imprensa da Conticom e diretor do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Construção de
Teresina, o mais grave é que “a empresa,
desde que chegou ao estado há pouco
mais de um ano, nunca depositou um
centavo de FGTS e INSS, apesar de des-
contar dos trabalhadores”.

EXPLORAÇÃO - Mais irregularidades
foram encontradas, a produtividade é paga
por fora de folha, burlando a Receita Fe-
deral. Calos Magno continua a denúncia:
“isso, sem falar nas condições de traba-
lho. Descobrimos que tem operários que
viram a noite trabalhado aqui.  A água é
de péssima qualidade.  Apenas hoje apa-

receu gelo no canteiro, isso apesar de ter
feito 40 graus aqui nos últimos dias”.

PRESSÃO TOTAL - A empresa fez
uma proposta de quitação do FGTS em
vários meses, rejeitada pelos trabalhado-
res em assembleia. O sindicato informou

que formalizou denúncia contra a empre-
sa no Ministério Público do Trabalho e na
Procuradoria Geral do Trabalho, e que só
vai sair do alojamento da Techcasa quan-
do a situação dos trabalhadores for com-
pletamente regularizada.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
está veiculando uma matéria na imprensa nacional dizendo que
o povo (leia-se empresários) não pode pagar o pato da falta de
recursos financeiros do Governo Federal, que quer criar novos
impostos.

ARROCHO - Aderindo a esta proposta, os empresários em
geral não querem aceitar que os trabalhadores tenham a reposi-
ção da inflação em seus salários. Em todo o país, os trabalhado-
res estão em dificuldades para fecharem convenção coletiva com
o INPC, índice que até então era garantido por lei.

Para não ficarem no prejuízo e terem que pagar pelo pato
desta crise política, os marceneiros de Minas Gerais iniciaram
na terça-feira (6) uma onda de paralisações por todas as empre-
sas da indústria do mobiliário do estado.

AUMENTO REAL- Em campanha salarial desde junho (data
base julho) deste ano, a categoria necessita de um reajuste sa-
larial de 9,31% para recompor a inflação desde a última Conven-
ção Coletiva, porém os empresários do setor resolveram endure-
cer o jogo e insistem em recompor os salários em apenas 6%.

DETERMINAÇÃO - Insatisfeitos, os marceneiros preferem ir
à greve do que ficar com prejuízos salariais. Não se sentem res-
ponsáveis pela crise política do país e demonstram sua disposi-
ção de luta, acatando proposta do sindicato (SINDMAR) e para-
lisando os trabalhos na capital.

Iniciaram paralisações na Homeoffice e a adesão está se
espalhando por todo o estado, com trabalhadores de várias fábri-
cas replicando a iniciativa, enquanto aguardam uma reunião agen-
dada no Ministério do Trabalho, em tentativa de encontrarem uma
solução à proposta de greve da categoria em Minas Gerais.

MARCENEIROS DE MINAS GERAIS NÃO VÃO PAGAR O PATO!
Sindicato inicia paralisações em Belo Horizonte

Revolta se espraia pelos canteiros da Techcasa contra o desrespeito patronal

Categoria não arredou pé na defesa dos seus direitos
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FORTALECIMENTO POLÍTICO DAS MULHERES PARA
IGUALDADE NO TRABALHO E AUTONOMIA ECONÔMICA
Secretária da Mulher da Conticom, Dulcilene Moraes comemora formatura e conquista da paridade

o último sábado (3)
chegou ao fim o “6º
Encontro Nacional -

Fortalecimento Político das
Mulheres para a Igualdade
no Mundo do Trabalho e a
Autonomia Econômica”, no
qual mais de 50 dirigentes
sindicais debateram o femi-
nismo no mundo sindical,
diagnosticando os proble-
mas de base e sugerindo
propostas para avançar na
luta das mulheres.

FORMAÇÃO - Com o
objetivo de fortalecer a ação
das trabalhadoras para a im-
plementação da paridade de
gênero na direção nacional,
iniciativa inédita implemen-
tada na Central Única dos
Trabalhadores (CUT), as di-
rigentes, representando
mais de 20 estados, rece-
beram os certificados de conclusão do
curso “Formação Feminista”.

AMPLA ABORDAGEM - Realizado du-
rante dois anos, o curso abordou vários

temas, entre eles história e desenvolvi-
mento da sociedade brasileira, as condi-
ções das mulheres na história, no merca-
do de trabalho, negociação coletiva, polí-

ticas públicas para mulhe-
res e a relação da CUT e o
feminismo ao longo da exis-
tência da maior central sin-
dical da América Latina.

TEORIA E PRÁTICA -
Rosane Silva lembrou que o
curso se encerra justamen-
te quando a paridade será
totalmente inserida dentro
da CUT. Nesta semana, de-
pois dos 27 Congressos Es-
taduais, no 12º Congresso
Nacional da CUT (CON-
CUT), em São Paulo, será
eleita a atual direção nacio-
nal, com 50% de mulheres
e 50% de homens. A dire-
ção eleita estará à frente da
entidade nos próximos qua-
tro anos.

LUTA - Dulcilene Mora-
es, secretária da mulher da
Conticom, que se formou no

curso, comemora: “a paridade será reali-
dade em nosso próximo congresso. Viva
a luta das trabalhadoras e trabalhadores
cutistas”.

Na última quinta-feira (8) o presidente da Con-
ticom, Claudio da Silva Gomes, deu uma entre-
vista para a Rádio CBN sobre a reunião do Con-
selho Curador do FGTS que decidiu liberar R$ 8
bilhões, a fundo perdido, para a construção de 80
mil casas da faixa 1 do Programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV).

CONTINGENCIAMENTO - Claudinho afirmou
que “o Fundo tem disponibilidade para isso e por
ser uma situação emergencial e temporária, isso
está explicito na resolução. Desta maneira con-
seguimos dar uma sobrevida para a faixa 1 do
Minha Casa Minha Vida, que está comprometido
pelo contingenciamento do governo”.

As famílias que tenham renda mensal até R$
1.600 podem financiar até R$ 45 mil. A previsão é
que esse recurso, além de atender a 3ª etapa do
programa, também pague contratos do MCMV 2.

Começou quente a Campanha Salarial
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de Pernambuco (Marreta). O sin-
dicato patronal, diante das tentativas de
negociação por parte do Marreta, falou que
pretende negociar em abril de 2016.

Os trabalhadores reivindicam um rea-
juste de 20%. A data-base é novembro e

COMEÇA CAMPANHA SALARIAL DE PERNAMBUCO
a presidente, Dulcilene Moraes (foto), já
avisou “o pau vai cantar”. As assembleias
por canteiro já começaram. Na última
sexta-feira (9) foram mais de 1000 tra-
balhadores da construção do Shopping
de Olinda parados durante três horas
para informar sobre a negociação. E é
só o começo, garante o sindicato.

CLAUDINHO DÁ ENTREVISTA PARA A CBN

Inicia nesta terça-feira (13) o 12º Con-
gresso Nacional da CUT, que definirá a
nova Executiva Nacional e apontará a
linha política a ser seguida pela Central
nos próximos quatro anos.

O Concut, cujo tema será “Educa-
ção, Trabalho e Democracia”, ocorrerá
até o dia 16 de outubro, no Palácio de
Convenções do Anhembi, na zona nor-
te da capital paulista.

CONCUT INICIA NESTA TERÇA

Mais de 50 dirigentes de mais de 20 Estados receberam certificados


