Sindec-POA agora tem
convênio com Faculdade
Monteiro Lobato

Além da preocupação com questões de
cunho trabalhista, o Sindec é uma entidade
que amplia a sua luta por melhoria de vida
dos comerciários em diversos setores como:
saúde, segurança educação e qualificação.
Para reforçar esses dois últimos quesitos, o
Sindicato acaba de fechar convênio com a
Faculdade Monteiro Lobato. A parceria
beneficia toda a categoria comerciária,
sindicalizados e não sindicalizados, com
descontos especiais nos cursos de
graduação e pós-graduação. A formalização
do convênio foi realizada pelo Presidente do
Sindec, Nilton Neco; Diretor Jurídico, Valdir
Lima e a Presidente da Mantenedora da
Sociedade Educacional, Cíntia Mara Eizerik.
Para Neco, o convênio vai facilitar aos
comerciários o acesso à educação e
qualificação profissional de qualidade.
“Estamos felizes em poder concretizar essa
parceria em benefício dos trabalhadores.
Esse fato reforça que nossa luta transcende
o âmbito trabalhista, queremos uma vida
melhor para os comerciários em todos os
sentidos”, afirma.“O sindicato é uma
entidade muito importante de auxílio ao
trabalhador, por isso se alinha com a nossa
missão que é melhorar a vida através do
ensino. Acreditamos que esta parceria só
tem a beneficiar os comerciários e
comerciárias” enfatiza Cíntia.Sobre a
FaculdadeMonteiro Lobato é um verdadeiro
complexo educacional, contando com
Cursos de Graduação e Pós-Graduação,
além de Educação de Jovens e Adultos
(presencial e a distância) e Escola de
Ensino Médio Seriada, somando assim mais
de 4.000 alunos por ano, atendidos de
forma individualizada e pessoal por uma
equipe de mais de 130 profissionais. Tudo
isso está localizado em uma sede de 16
andares situada bem no centro de Porto
Alegre.Mais informações sobre os

descontos, entre em contato: 3287 8000

Mais notícias do período Janeiro de 2018

* Matrículas para aprovados na primeira chamada do Sisu começam hoje
* Mulheres ganham espaço no campo e ocupam 30% dos cargos de comando
* Linhas de ônibus terão alterações a partir de sábado em Porto Alegre
* Após denúncias, Sindec resolve ocorrências sobre más condições no ambiente
de trabalho
* Centrais debatem a conjuntura durante FSM da População Idosa
* Promulgada lei que institui o programa Porto Alegre contra o Crime
* Central participa do Fórum Social Mundial da População Idosa
* Idosos a partir de 60 anos com conta na Caixa ou BB receberão crédito do
PIS/Pasep nesta segunda
* MEC antecipa data do Sisu; inscrições começam dia 23
* Justiça aplica reforma e deixa de usar tese de grupo econômico
* Portaria que reajusta aposentadorias acima do mínimo sai no Diário Oficial
* Toyota avalia adotar terceiro turno no Brasil e Argentina
* Reforma trabalhista: governo tenta se blindar junto ao TST
* Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro
* Volume de serviços no país cresce 1% de outubro para novembro de 2017
* CIEE oferece mais de 1,6 mil vagas de estágio no Rio Grande do Sul
* Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 60 anos começa dia
24
* Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2%
* Inflação de produtos na saída das fábricas é de 1,47%
* Preço da gasolina diminui e do diesel sobe hoje nas refinarias
* Trabalhador com saldo na conta do FGTS receberá lucro
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