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Diante disso, o SEICON entrou na Justiça com Dissídio
Coletivo e pediu ao Ministério Público do Trabalho para
intermediar as negociações.

vem sendo feito e o re-

conhecimento

desse
trabalho por parte dos
sindicalizados, que com
suas contribuições puderam ajudar na compra
do imóvel.

CONDOMÍNIOS NÃO
PODEM MAIS TERCEIRIZAR
FUNCIONÁRIOS
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
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Sindicato dos Condomínios Residenciais e
Comerciais do Distrito Federal.
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O Sindicato alerta os traPense sobre isso, pois en- os patrões também não se
balhadores em imobiliárias quanto a categoria não se me- mexerão.
Quer reajuste decente? Veque participem mais da Cam- xer e exigir do patronato respanha Salarial, contribuam peito às suas reivindicações, nha para a luta.
para o fortalecimento do Sindicato, pois somente com a
unidade da categoria, conseguiremos avançar em nossas
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