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FETICEMA e sindicatos
qualificam 604
trabalhadores no Maranhão
A Federação dos Trabalhadores na Industria
da Construção e do Mobiliário do Estado do
Maranhão – FETICEMA, filiada à CONTRICOM,
juntamente com os sindicatos da Construção e do
Mobiliário de São Luís, Santa Helena, Balsas, Caxias e
Zé Doca, concluíram a qualificação e certificaram 604
trabalhadores na área da Construção Civil, entre
jovens, adultos e idosos que trabalham direto ou
indiretamente na Construção Civil. Segundo o
presidente da FETICEMA Francisco das Chagas Viana,
que também é vice-presidente da CONTRICOM,
“mesmo com a crise que vem atravessando as
instituições no país, juntos, Federação e Sindicatos,
conseguimos cumprir com a programação de
qualificação profissional prevista para o segundo
semestre de 2016”.
O dirigente sindical acrescentou que “isso só
foi possível graças ao comprometimento, respeito e
valorização aos trabalhadores filiados ou não aos
sindicatos”.
Francisco Viana considera que a
qualificação profissional precisa ser encarada como
“um bem necessário para o futuro principalmente
dos jovens que estão em busca do seu primeiro
emprego ou na melhoria das habilidades dos que já
estão no mercado de trabalho para que tenham mais
chance de permanecerem ou crescerem nos seus
respectivos postos de trabalhos”. Segundo ele, “no
mundo globalizado é inevitável não renovar os
conhecimentos”.

O presidente da FETICEMA, Francisco Viana, em
diversos momentos, ao lado de outros dirigentes
sindicais, da Federação e dos Sindicatos, dirige a
palavra aos jovens trabalhadores dos municípios
que participaram dos cursos de qualificação
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Já para o presidente do sindicato da
Construção e do Mobiliário de São Luís, Humberto
França”, ao avaliar a realização dos cursos, afirmou
que “o carro chefe da sua administração é a
qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras”.
Os presidentes dos Sindicatos da
Construção e do Mobiliário de Santa Helena,
Arlindo Alves, Caxias, José Ramos, e Balsas, João
Silva, e o seu Tesoureiro, José Alberto,
agradeceram ao presidente da Federação pelo
trabalho promovido na qualificação dos jovens
trabalhadores e reconheceram a importância da
parceria com a FETICEMA, “apoio sem o qual nessa
época de crise seria impossível os sindicatos
cumprirem com a devida programação de
qualificar os trabalhadores”.
O presidente do Sindicato de Zé Doca,
Francisco Amorim, também buscou parceria com a
FETICEMA e o Governo Federal, através do
PRONATEC e o SENAI. Os trabalhadores de Zé Doca
serão certificados somente no dia 20 de janeiro.
Segundo o Assessor da Presidência da
FETICEMA, professor Germano José Soeiro, “é
importante esclarecer a todos os envolvidos nesse
trabalho que a qualificação profissional, se não é
uma formação completa, representa um
complemento importante da educação formal. Ela
nos ajuda a aprimorar as nossas habilidades,
consequentemente a carga horária deve ser
conforme a necessidade do aprendizado do
trabalhador ou trabalhadora e o seu Conteúdo
Programático deve ser construído sempre por uma
equipe multidisciplinar ou seja: Pedagogo,
Instrutor e profissional da área pratica, para que o
curso realmente, satisfaça a expectativa do
trabalhador”, sentenciou.

Entrega de certificados para os trabalhadores do
Sindicato de São Luis

Entrega de certificados para os trabalhadores do
Sindicato de Balsas

Entrega de certificados para os trabalhadores do
Sindicato de Santa Helena.
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Entrega de certificados para os trabalhadores do
Sindicato de Caxias, valorização especial da mão
de obra feminina
VEJA A PLANILHA COM OS CURSOS REALIZADOS

CONTRICOM – O presidente Francisco Chagas
Costa – Mazinho, saudou a iniciativa da FETICEMA e dos
sindicatos do Estado do Maranhão como “um exemplo
para todos aqueles que querem fortalecer os
trabalhadores, especialmente nesse momento em que as
portas do mercado de trabalho estão se fechando para
eles em razão da recessão e da grave crise econômica que
o país ainda atravessa”.
Mazinho acrescentou que “a CONTRICOM
vai continuar apoiando e incentivando iniciativas
como essa que devem se multiplicar pelo país
afora, pois o trabalhador mais qualificado, além de
poder lutar pela sua valorização, tem muito mais
chances de permanecer ou ingressar na atividade
produtiva”.
Fonte: FETICEMA e COMUNICAÇÃO CONTRICOM

Febre amarela leva governo
de MG decretar emergência
O governo de Minas Gerais decretou situação de
emergência em saúde pública por 180 dias nas áreas do
estado onde há surto de febre amarela. O decreto
contempla 152 cidades no entorno de Coronel
Fabriciano, Governador Valadares, na Região Leste,
Manhumirim, na Zona da Mata, e Teófilo Otoni, no Vale
do Jequitinhonha e Mucuri (veja a lista das cidades no fim
da reportagem). Em Minas, 30 pessoas morreram com
sintomas da doença neste ano.
Deste total, 10 mortes são consideradas
prováveis, pois os pacientes tiveram exame laboratorial
preliminar positivo, conforme o último Informe
Epidemiológico divulgado pelo governo.
O decreto autoriza a adoção de medidas
administrativas necessárias à contenção do surto, em
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especial a aquisição de insumos, materiais e a
contratação de serviços estritamente necessários ao
atendimento da situação emergencial. Fica admitida
também a contratação de pessoal para ajudar no
combate à doença e autorizada a criação de um comitê
para monitoramentos dos casos e prevenção, que recebe
o nome de sala de situação. Durante a validade da
situação de emergência, poderá haver dispensa de
licitação.
Das 152 cidades abrangidas, 21 apresentam
casos notificados e prováveis de febre amarela. A
secretaria esclarece que é adotada a estratégia de
ampliar a área de atenção para facilitar o monitoramento
de casos. A condição de surto ocorre quando há um
aumento do número de casos de determinada doença
em relação ao esperado em uma região localizada.
A febre amarela é uma doença infecciosa febril
aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em
cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. De
acordo com o Ministério da Saúde, a doença é
transmitida por mosquitos e comum em macacos, que
são os principais hospedeiros do vírus.

Geddel e Cunha facilitavam
crédito da Caixa em troca de
propina, diz PF
Relatório da Polícia Federal aponta que o exministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) atuava "em
prévio e harmônico ajuste" com o ex-presidente da
Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
para facilitar a liberação de empréstimos da Caixa
Econômica Federal a empresas e, em troca, receber
propina.

Geddel, ex-ministro da Secretaria de Governo de
Michel Temer, foi alvo de operação nesta sexta-feira (13),
deflagrada para apurar um esquema de fraudes na
liberação de créditos junto à Caixa entre 2011 e 2013. Ele
foi vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa no período
investigado pela PF.
No despacho que autorizou a operação, o juiz
Vallisney de Souza Oliveira cita o relatório da PF e a
atuação de cada um dos investigados. Além da liberação
de créditos da Caixa, as investigações apontam que os
dois peemedebistas forneciam informações privilegiadas
às empresas e aos outros integrantes do que o Ministério
Público Federal chama de "quadrilha".
"Consta dos autos que, valendo-se do cargo de
Vice-Presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica
Federal, [Geddel Vieira Lima] agia internamente, em
prévio e harmônico ajuste com Eduardo Cunha e outros,
para beneficiar empresas com liberações de créditos
dentro de sua área de alçada e fornecia informações
privilegiadas [...] para que, com isso, pudessem obter
vantagens indevidas junto às empresas beneficiárias dos
créditos liberados pela instituição financeira", diz o
documento.
Fonte: G1
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