Específico Teka
A GARANTIA DE EMPREGO, SALARIO E DIREITO ESTÁ NA FORÇA DA NOSSA LUTA
Companheiros/as
No final de outubro a Teka simplesmente anunciou que entrou com o pedido de recuperação judicial, mas
o que isso significa para os trabalhadores?
Não há nenhuma garantia de que agora a empresa vai cumprir suas obrigações em pagar salário em dia,
ou que será diferente do que enfrentamos nos finais de ano quando a empresa atrasa o pagamento do 13º
salário e das férias.
Golpe contra os trabalhadores: Os 208 trabalhadores demitidos em agosto não receberam praticamente
nada até agora. A proposta de pagamento fixava o parcelamento da rescisão que deveria ser paga de uma
vez só, num período de até 6 meses para rescisão trabalhista e o FGTS em até 12 vezes.
Em nenhum momento durante as reuniões sobre o pagamento das rescisões a empresa falou sobre o pedido
de recuperação judicial. Mas na semana seguinte após a proposta de pagamento das rescisões, a Teka entra
com o pedido de recuperação judicial e tanto os demitidos não receberam nada, como quem está na fábrica
continua com os salários atrasados.

NÃO VAMOS NOS ILUDIR, É PRECISO ESTAR ATENTO E DISPOSTO A LUTAR
A Teka é uma das principais empresas no setor de cama, mesa e banho, lucrou muito em todos esses anos,
fruto do trabalho dos têxteis e administrou a empresa de forma a garantir ainda mais lucro, desrespeitando
os direitos básicos dos trabalhadores.
A empresa chamou todos que estavam em licença para trabalhar, agora não podemos achar que isso é garantia de alguma coisa.
Em audiência no dia 22/11 com o Ministério Público do Trabalho denunciamos a grave situação vivida
pelos trabalhadores. A Procuradora Mônica Pabst disse que o Ministério Publico Estadual vai acompanhar
de perto e que não aceitará atraso nos pagamentos. Mas só isso não basta.
É a força da nossa mobilização que pode garantir o respeito aos nossos direitos, por isso fique atento
e participe da luta organizada com o Sindicato exigindo o pagamento em dia dos salários, do 13º e
das férias e da rescisão trabalhista dos companheiros demitidos.
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