Sindec-POA tem vagas
disponíveis no Grupo
Maturidade Ativa Ipanema

No ano passado o Sesc RS e o Sindec-POA
firmaram parceria para a criação de mais
um grupo do Programa Maturidade Ativa.
Desde então os encontros ocorrem na sede
do Sindicato em Ipanema, na Zona Sul de
Porto Alegre.Inicialmente o Grupo se reunia
as quartas-feiras pela manhã. Desde o mês
passado, as reuniões passaram a ocorrer
todas as quintas-feiras às 14h30,
coordenadas pela facilitadora Jéssica
Finger.No projeto, os participantes
reúnem-se para conviver, divertir,
confraternizar, aprender, desenvolver seus
potenciais, além de realizar trabalhos
comunitários e solidários. A última grande
confraternização reuniu os grupos de todas
as unidades Sesc no Acampamento
Farroupilha.Ainda existem vagas disponíveis
para o Grupo Maturidade Ativa Ipanema.
Aposentados e pessoas a partir de 60 anos
são bem-vindas. Para participar entre em
contato pelo telefone 3254 5528 ou na sede
do centro do Sindec-POA (Rua General
Vitorino, 113- 5º andar, falar com Sandra ou
Hilza).As atividades do Grupo ocorrem na
sede Esportiva e Recreativa do Sindec em
Ipanema, Av. Guaíba, nº 1080.

Mais notícias do período Outubro de 2017
* Ação na Justiça pede publicação da lista suja

* Brasil não cumpre meta de erradicar trabalho infantil até 2016, mostra relatório
* Centrais Sindicais lançam o site radiopeaobrasil.com.br
* STIMMME-BG tem ação de valorização a autoestima no Outubro Rosa
* Comerciários de Porto Alegre se solidarizam com metalúrgicos de Catalão
(GO)
* Sindnapi RS elege novos coordenadores e delegados para o Congresso
Nacional

* Senalba/RS garante acessibilidade universal à agencia de emprego
* Sindec Canoas recebe Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira
* Trabalhadores fazem Ato em solidariedade ao povo da Venezuela
* Fraude do FGTS atinge cinco milhões de pessoas
* Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de setembro do
eSocial
* Comerciários de Porto Alegre iniciam negociação e Reforma Trabalhista já se
mostra um entrave na garantia de direitos
* Diretoria de Elvio de Lima é reeleita para o STIMMME-BG
* Temer promete a sindicatos regulamentar contribuição em 15 dias
* Em um ano, desemprego cresceu 9,25% no Brasil
* Desempregados são 13,1 milhões de pessoas FONTE: Subseção do Dieese
na Força
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