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Contracs e CUT entregam computadores
a sindicatos de trabalhadoras domésticas

A

zação dos Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas,
os computadores foram entregues as representantes
dos sindicatos Valdelice de Jesus Almeida, de São Luís
(MA); Rosangela Dutra de Vitória (ES); Maria Luísa de
Sousa Araújo de Teresina (PI); Maria Ferreira Bi de São
Paulo (SP); Rosa Maria Mota de Jesus de Franca (SP),
Eliete Ferreira da Silva de Campinas (SP) e Cleusa Maria de S. Santos de Salvador (BA).
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Com o objetivo de aumentar a capacidade de organi- trabalhadoras domésticas com computadores.
No dia da entrega dos equipamentos, o presidente
da Contracs, Alci Matos ressaltou que, embora o aniversário fosse da Contracs, quem ganhou o presente
foram os sindicatos. “Os computadores ajudarão na
organização da categoria das trabalhadoras domésticas. Elas agora contam com um novo instrumento de
trabalho, pesquisa e de aprimoramento dos conhecimentos”.

Seminário Nacional das Trabalhadoras Domésticas acontece em agosto
De 17 a 19 de agosto acontece, em Brasília,
o Seminário Nacional das Trabalhadoras Domésticas para Ampliar Direitos e Promover a
Igualdade no Mundo do Trabalho. O evento,
organizado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs/CUT) e a Secretaria Nacional da Mulher
Trabalhadora da CUT, em parceria com a FES
e CESIT/Unicamp, tem como objetivo contribuir
para o fortalecimento da organização e do pro-

jeto das trabalhadoras domésticas.
Durante os três dias, temas importantes e relacionados à luta e reflexão dos direitos e valorização do trabalho doméstico serão abordados,
como a convenção 189 da OIT e seus impactos
na organização sindical da América Latina e a
atual situação das trabalhadoras domésticas
no Brasil.

A partir de agosto patrão que não assinar carteira de trabalho de domésticas será multado

O

s empregadores que não assinarem a carteira de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas serão multados
a partir de agosto. A nova norma faz parte da lei
12.964, assinada pela presidenta Dilma Rousseff
em abril deste ano.
As Superintendências Regionais do Trabalho e
Emprego ficarão responsáveis por fiscalizar as
relações de trabalho doméstico. A partir do dia 7
de agosto, os patrões que tiverem irregularidades
como a falta de anotação da data de admissão e da
remuneração do trabalhador doméstico na carteira de trabalho e previdência social receberão uma
multa no valor de R$ 805,06. O valor pode aumentar caso o empregador omita a idade do trabalhador
e o tempo de serviço.

As fiscalizações acontecerão apenas mediante denúncia em uma unidade regional do MTE, como
Agência do Trabalhador, Delegacia do Trabalho e
Supertintendência Regional do Trabalho. Não haverá fiscalização nas residências.
Após a denúncia, o patrão será notificado para
comparecer a uma Delegacia do Trabalho e apresentar os documentos que comprovem o registro
em carteira do trabalhador doméstico. Caso não
compareça, a denúncia será encaminhada para
que Ministério Público do Trabalho tome as providências necessárias.
Se você sabe de algum patrão que não cumpre a
lei, denuncie já! Além de preencher o formulário junto aos órgãos responsáveis, encaminhe sua denúncia à Contracs: www.contracs.org.br/denuncie

Contracs e CUT entregam carta para Dilma pedindo garantia de direitos

A

Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e
Serviços da CUT (Contracs/CUT), juntamente com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), entregou em julho uma
carta à presidenta Dilma Roussef pedindo que os direitos conquistados pela Emenda Constitucional 72 (EC 72) sejam garantidos.
Na carta, a Contracs ressaltou a importância da equiparação de
direitos conquistados com a Emenda Constitucional e pediu que
presidenta dialogue com a Comissão Mista para que aprove o texto substitutivo apresentado pela Benedita da Silva, que atende de
forma mais completa aos direitos conquistados.
A Contracs continua mobilizada para que todos os direitos sejam
garantidos e passem a valer o mais rápido possível. Para a Contracs, a igualdade de direitos às trabalhadoras domésticas é uma
bandeira histórica e jamais será abandonada.

Campanha de sindicalização continua!
Para a Contracs, a campanha só tem sentido quando
os sindicatos a incorporam e fazem dela um instrumento de ação e mobilização. Neste sentido, a confederação espera que a campanha de sindicalização
seja um momento de luta para os dirigentes e de informação para a categoria.

