Chapa da Central concorre à
direção do Sindicomerciários
de Erechim

Iniciou a mobilização da Chapa 2 "Força
Comerciária", que concorre à presidência do
Sindicomerciários de Erechim. Equipes
estão nas ruas mostrando as propostas da
candidata Maristela Weber para a categoria.
A candidata promete alicerçar o seu
mandato em três bases: mais trabalho, mais
respeito e mais resultado. Confira os
integrantes da Chapa: Presidente:
Maristela WeberVice-presidente: Everton
Menegatti FerreiraPrimeiro Secretário:
Eurico de Jesus dos PassosSegundo
Secretário: Angelo Jocemar Dalosto
BadinotoPrimeiro Tesoureiro: Wilmar
Wilson KwoliSegundo Tesoureiro: Jandir
Fernando Alves da RosaDiretor de
Formação: Rodrigo Luis Gonçalves
Suplentes: Rafael Antoniolo, Tisiane
Ambrosio, Joaquim de Andrade e Gilberto
Pereira da SilvaConselho Fiscal: Adelar
José Dorneles, Níumar Saldanha da Silva e
João Pereira de GpdoyConselho Fiscal
suplente: Valdecir Comerlatto e Osvaldir
NasiloskiDelegados Federativos Efetivos:
Maristela Weber e Wilmar Wilson Kwoli
Delegados Federativos Suplentes: Eurico
de Jesus dos Passos e Everton Nenegatti
Ferreira

Mais notícias do período Março de 2018

* Sindec garante na justiça pagamento de salário de comerciários de
concessionária
* Assembleia Legislativa do RS aprova por unanimidade reajuste de 1,81% no
mínimo regional
* Sindec é destaque na pesquisa “Marcas de Quem Decide”
* Força define ações na área de saúde e segurança
* Ganho salarial diminui pelo segundo mês, aponta Fipe
* Sindec lança aplicativo para smartphone

* Ministério do Trabalho assegura que contribuição sindical pode ser definida em
assembleia geral
* Central participa de reunião em Lima para discutir a Cúpula das Américas
* Último lote do Abono Salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira
* 'Indústria 4.0' terá crédito de R$ 8,6 bi
* Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira
* Comerciários de Pelotas elegem nova diretoria do sindicato
* Cresce o nº de mulheres vítimas de homicídio no Brasil; dados de feminicídio
são subnotificados
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