Força Sindical vai integrar Dia
Nacional de Mobilização
amanhã

Amanhã (10) será um grande dia para o
movimento sindical. Em nível nacional vai
ocorrer a mobilização em defesa dos
direitos trabalhistas e previdenciários. Em
Porto Alegre, diversas entidades sindicais,
movimentos sociais e grupos estudantis
estão se organizando para as atividades.Às
16h está previsto um abraço coletivo
simbolizando a defesa da Justiça do
Trabalho que ocorrerá no Tribunal Regional
(Av. Praia de Belas nº1100). Na sequência
os participantes irão sair em caminhada até
o centro, onde acontecerá um grande ato na
Esquina Democrática às 18h.A Central
orienta a todos os seus filiados que se
juntem a mobilização e convoquem suas
categorias para conscientizar sobre o
impacto que a Reforma Trabalhista, que
começa a valer neste sábado (11) irá
proporcionar nas relações de trabalho.

Mais notícias do período Novembro de 2017
* Dirigente participa de intercâmbio sindical no Japão
* Por que nunca fui chamado para entrevista?

* Diretor do Sindec-POA recebe medalha Floriceno Paixão Mérito do Trabalho
* Senalba RS mantém serviço de homologação de rescisões
* Centrais convocam greve nacional dia 5 contra reforma da Previdência e em
defesa dos direitos
* Central alinha ações jurídicas e sindicais para o enfrentamento da nova
legislação trabalhista
* Educadores de Caxias do Sul aprovam greve a partir de 27 de novembro
* Central reúne corpo jurídico para discutir o enfrentamento da Reforma
Trabalhista
* Reforma trabalhista: MP cria novas dúvidas
* Comerciários de São Gabriel comemoram o seu dia com festa oferecida pelo

Sindicato
* Governo libera R$ 1,7 bi do PIS/Pasep para aposentados a partir desta sexta
* Trabalhador teria de contribuir 44 anos para ter teto da aposentadoria
* Cerca de 205 milhões de mulheres têm diabetes no mundo, alerta OMS
* Ato das Centrais reúne centenas em defesa dos direitos trabalhistas e
previdenciários
* Aposentados do RS promovem ação alusiva ao idoso
* Publicada medida que reduz juros para empréstimos a aposentados e
pensionistas
* Central alinha participação em Mobilização do dia 10/11
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