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que há muito atorp e r m a n e n t ementam os trabal h a d o r e s : o n ã o Washington reclama da demora de terceirizada em assumir contrato e prejudicar ﬁlhos dos trabalhadores mente à dispocumprimento de “uma hora de almoço” para maquinis- sição da empresa, enclausurado em casa, não podentas em viagem sem o pagamento de hora extra e não do sair para compromissos sociais, não podendo
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O presidente do STEFEM, Whashington
além de corrigir através do acordo coletivo de trabalho,
Nascimento
reclamou que o direito não pode ser
não queremos discutir apenas o “futuro”, mas também
prejudicado pela incapacidade de empresas terceiritodo este tempo em que os trabalhadores têm o seu
zadas de cumprirem prazos e contratos, que deveridireito descumprido.
am entregar o que está pronto e idenizar em dinheiro
O outro ponto importante discutido na reunião, o não
o que falta para cumprirem. Washington lembro que
pagamento de mais 1/3 da hora normal durante horas
já
tivemos mais de meio semestre de aulas, sem que
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os
estudantes recebam o material assumido pela
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