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Pressão dos trabalhadores
põe construtora no eixo
Em audiência realizada no dia
23/02, às 16 horas, no Ministério
Público do Trabalho o nosso
Sindicato e a construtora Modelo,
se reuniram com o procurador
chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho da 3ª Região para
findar a audiência iniciado no dia
anterior.
Nessa reunião ficou acertado
vários itens que a empresa terá
que fazer várias modificações no
seu canteiro de obras como colocar
proteção contra quedas e também
mudar o foco da câmera que estava
próximo à instalação sanitária.
Depois de inspecionada por um
técnico do Ministério Público
do Trabalho que constatou que
nesta câmera instalada não tem
zoom que viole a intimidade do
trabalhador dentro do vestiário.
Também
ficou
acertado
que vários trabalhadores que
estavam em aviso prévio fossem
dispensados de cumprir o aviso
prévio na obra e que o acerto
recisório terá que ser feito na sede
do Marreta, em expediente normal

o p e r á r ia

de funcionamento e que também
os 3 dias de greve por exigência do
Sindicato terão de ser abonados.
Continuamos orientando à
todos os trabalhadores a não
aceitarem abusos de ninguém,
principalmente os que se acham
superior por causa da cor do
capacete.
Se houver qualquer tipo
de abuso procure o Marreta e
vamos exigir danos morais.

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima,
Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH
Sub-sede Barreiro: Av. Olinto Meireles, 288 - Barreiro - Tel: 3384.5552 - BH - www.sticbh.org.br / twitter.com/sticbh

17/02/2011

Pressão dos trabalhadores
põe construtora no eixo
Em audiência realizada no dia
23/02, às 16 horas, no Ministério
Público do Trabalho o nosso
Sindicato e a construtora Modelo,
se reuniram com o procurador
chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho da 3ª Região para
findar a audiência iniciado no dia
anterior.
Nessa reunião ficou acertado
vários itens que a empresa terá
que fazer várias modificações no
seu canteiro de obras como colocar
proteção contra quedas e também
mudar o foco da câmera que estava
próximo à instalação sanitária.
Depois de inspecionada por um
técnico do Ministério Público
do Trabalho que constatou que
nesta câmera instalada não tem
zoom que viole a intimidade do
trabalhador dentro do vestiário.
Também
ficou
acertado
que vários trabalhadores que
estavam em aviso prévio fossem
dispensados de cumprir o aviso
prévio na obra e que o acerto
recisório terá que ser feito na sede
do Marreta, em expediente normal

de funcionamento e que também
os 3 dias de greve por exigência do
Sindicato terão de ser abonados.
Continuamos orientando à
todos os trabalhadores a não
aceitarem abusos de ninguém,
principalmente os que se acham
superior por causa da cor do
capacete.
Se houver qualquer tipo
de abuso procure o Marreta e
vamos exigir danos morais.

Ouça o Programa

Ouça o Programa

“Tribuna do
Trabalhador”

“Tribuna do
Trabalhador”

Todos os domingos

Todos os domingos

106,7

de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM
Ligue e participe:

3282.1045
3282.0054

106,7

de 8 às 10 horas
na Rádio Favela FM
Ligue e participe:

3282.1045
3282.0054

