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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

imprensa@sindsel.org

MAIS SEGURANÇA

Avisos

NENHUM DIREITO A MENOS

TRABALHADORAS DO ZOONOSES SÃO VÍTIMAS DE 
ASSÉDIO DURANTE TRABALHO NAS RUAS DE LIMEIRA

 ATO UNIFICADO - Após a criação de diversos materiais de divulgação, bem como jornais, panfletos, faixas e camisetas,  os 
sindicatos iniciaram a convocação pelas ruas  e imprensa de Limeira. O ato teve início às 5h da manhã com a paralisação dos 
motoristas do transporte local. A partir de então nos reunimos na Prefeitura Municipal, local onde começou a aglomerar um 
grande número de manifestantes. A grande maioria das pessoas que participaram da paralisação  eram os servidores públi-
cos do Município de Limeira, que por sua vez têm entendido a importancia da causa.   PG.3      

FESTA JUNINA  DO SINDSEL COM QUADRILHA, PIPOCA E ALGODÃO DOCE GRATUITOS 

RETIRE SEU CONVITE ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO NA SEDE DO SINDSEL- Pg 4 

 SÓ NOSSA ORGANIZAÇÃO IMPEDIRÁ OS AVANÇOS DOS ATAQUES AOS TRABALHADORES!
FIQUEM ATENTOS!
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Sindicatos e entidades se unem e mobilizam 

Durante o mês de abril, o 
SINDSEL se reuniu com diversas 
entidades sindicais e religiosas de 
Limeira, para realizar ação conjunta 
dia 28 de abril contra a Reforma da 
Previdência. Após convidar as 
diversas entidades, o primeiro 
encontro ocorreu no dia 7 de abril no 
Centro de Lazer do sindicato.

Os presentes discutiram as 
perdas que a reforma da previdência 
trará à todos os trabalhadores do 
país. Dentre elas está principalmente 
a elevação da idade mínima da 
aposentadoria para 65 anos, tanto 
para homens quanto para mulheres, 
além de igualar os trabalhadores do 
campo e da cidade. Além disso, o(a) 
trabalhador(a) terá que possuir 49 de 
contribuição para conseguir aposen-
tadoria integral.

Entre os sindicatos estavam 
representantes do Sinecol (Sindicato 
dos Empregados no Comércio de 
L i m e i r a  e  R e g i ã o ) ,  F E T I N  
CCCOVEST (Federação dos  
Trabalhadores nas Indústrias de 
Calçados, Chapéus, Confecções, e 
Vestuários do Estado São Paulo), 
S I N T I J O B  ( S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores nas Indústrias de 
Joalheria e Bijuterias de Limeira),  
S INDETRAP (S ind ica to  dos  
Condutores de Veículos Rodoviários 
e Trabalhadores em Transportes 
Urbanos de Passageiros de Limeira), 
Sindicato dos Condutores dos 
Caminhoneiros, USTL (União 
Sindical), SINDVEST (Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias do 
Vestuário de Limeira e Região), 
SEAAC (Sindicato dos Empregados 
de Agentes Autônomos), SBL (Sindi-
cato dos Bancários de Limeira), 
Sindeguarda (Sindicato dos Guardas 

Civis de Limeira e Região), APEOESP 
(Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo), 
CEDECA (Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente), 
S I N D T T R U L ( S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores do Transporte Urbano 
de  L ime i r a ) ,  S i nd i ca to  dos  
Metalúrgicos de Limeira e o Sindicato 
dos Vigilantes. Entre as entidades 
religiosas estavam o Padre Gilmarcos 
Teixeira representando a Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, e Abiner 
Amaral e Elias Barbosa representan-
do a Assembleia de Deus.

Foi criado um Comitê para preparar 
materiais de divulgação bem como 
tomar medidas para ampliar a discus-
são do assunto com a população.

Editorial

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

4000 trabalhadores em Limeira

Após a criação de diversos materiais 
de divulgação, bem como jornais, 
panfletos, faixas e camisetas,  os 
sindicatos iniciaram a convocação pelas 
ruas  e imprensa de Limeira. 

O ato teve início às 5h da manhã com 
a paralisação dos motoristas do transpor-
te local de Limeira. A partir de então, nos 
reunimos na Prefeitura Municipal, local 
onde começou a aglomerar um grande 
número de manifestantes. 

Apesar da violenta repressão 
nacional, a classe trabalhadora deu seu 
recado ao governo golpista e a sua 
base de apoio no Congresso: não 
aceitaremos a retirada de direitos 

prevista na reforma trabalhista, na 
reforma da previdência e muito menos 
a precarização do trabalho causada 
pela terceirização irrestrita. Nosso grito 
de guerra ecoou por todo o País, nos 
grandes centros urbanos, assim como 
em inúmeras cidades do interior: 
NENHUM DIREITO A MENOS!

Temos pela frente um duplo desafio: 
derrotar a reforma trabalhista e a 
reforma da previdência no Congresso e 
intensificar o combate ao governo 
golpista, defendendo eleições diretas.

Nosso ato no dia 28 de abril foi um 
mero exemplo do que nós trabalhado-
res podemos organizar unidos. 

O ATO

Sindsel conquista 20 % de risco de morte aos Agentes de Trânsito

No dia 05 de junho de 2017 foi 
aprovado  o  Pro je to  de  Le i  
Complementar nº11/17, que institui a 
Gratificação de 20% de Risco de Morte 
aos Agentes de Trânsito de Limeira. 

Isso é resultado de mais uma 
conquista do SINDSEL junto aos 
agentes de trânsito que estiveram 
sempre firmes e acreditaram que esta 
luta traria resultados positivos.

Esse pedido é de longo data, haja 

vista a exposição pública diária com 
pessoas agressivas que os trabalha-
dores da categoria lidam frequente-
mente. Inclusive, houve um caso até 
mesmo de uma autoridade pública 
agredir um agente de trânsito, motivo 
pelo qual gerou revolta dos trabalha-
dores do setor!

Eles exercem um trabalho digno, 
em prol da população e que deve ser 
reconhecido e respeitado por todos!

Após inúmeros casos de desrespeito e agressões, 
agentes conquistam gratificação por risco de morte

Ato realizado em 2016 após um dos agentes ser agredido publicamente

Na presença de nossa diretora Nicinha 
Lopes, no dia 5 de maio, o SINDSEL 
participou da mesa de Abertura do 
Encontro do Serviço Social na Educação!

Na oportunidade, Nicinha Lopes 
ressaltou a importancia na atuação das 
Assistentes Sociais, elogiou o Encontro 
e reforçou as lutas que o sindicato tem 
enfrentado contra as Reformas que 
retiram direitos dos trabalhadores!

Além disso, também falou sobre  

SINDSEL no Encontro do Serviço Social

No Governo Botion o número de denúncias têm aumentado.

Não se CALE, 

Veja algumas práticas comuns:
Ÿ Andam enquadrando servidores em bando de Comissionados e 

denominam como orientação;
Ÿ Retiram e dão hora extra ao bel prazer;
Ÿ Cortes de atestado levando o servidor(a) a trabalhar doente;
Ÿ Exigem tarefas sem estrutura para execução;
Ÿ Transferências de local de trabalho;
Ÿ Qualquer atraso é descontado;
Ÿ Exoneração sem levar em conta os problemas sociais.

Assédio é crime e coação

DENUNCIE!

avanços com as mudanças de 
referência que elevou o salário das 
Assistentes Sociais. Nicinha  chamou a 
atenção para o papel dessa profissão na 
construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária. ‘‘A tarefa da  
assistente social é esclarecer à 
população os seus direitos e não abaixar 
a cabeça para o governo. Erradicar a 
pobreza é a nobre tarefa dessa 
carreira’’, conclui a sindicalista.

Imposto Sindical

A União, ao instituir a contribuição sindical, remeteu às entidades sindicais o 
direito-dever de cobrá-las e revertê-las em benefício da categoria representada. 
A esse fenômeno dá-se o nome de Parafiscalidade.

A destinação da contribuição sindical se divide entre o próprio sindicato, 
federações, confederações e Governo Federal, sendo que este último aplica 
sua quota, parte da arrecadação, à composição dos recursos financeiros 
destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Seguro Desemprego.

O artigo 592 da Consolidação das Leis do Trabalho elenca a destinação da 
arrecadação sindical pelo sindicato, sendo certo que com ela a entidade de 
classe ganha força para implementar políticas de defesa dos interesses e 
direitos de seus representados perante o empregador, Estado e sociedade.

O QUE É CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
A contribuição sindical é um tributo previsto no artigo 8º, inciso IV da 

Constituição Federal, bem como nos artigos 578 e seguintes da Consolidação 
das Leis do Trabalho, cujo recolhimento é obrigatório e se dá anualmente, com 
o objetivo de custear as atividades sindicais.

É sabido também que ao criar este imposto, o poder da época queria criar 
uma estrutura sindical de cabresto onde alguns pelegos não mais organizavam 
a categoria para a luta e apenas sobrevivia de uma estrutura imposta por leis. O 
que defendemos é a sindicalização consciente dos trabalhadores.

Hoje observamos que de fato  o governo queria ter a organização e 
estrutura de luta dos trabalhadores sob seu comando, visto que neste 
momento de crise e retirada de direitos trabalhistas o que os políticos fazem? 
Criam polêmicas em torno do imposto sindical para desqualificar a organização 
sindical e colocam os trabalhadores correndo atrás do seu “quinhão” e 
esquecendo-se dos estragos que a Reforma da Previdência, Terceirização, e 
Reforma Trabalhista trarão ao trabalhador.

EM LIMEIRA COMO ANDA?
O Governo finge “cumprir”  a lei e deposita o imposto sindical na justiça 

inviabilizando o término do nosso Centro de Formação, espaço de lazer e 
pagamento dos funcionários.

E agora? O seu dia de trabalho foi descontado por que a Lei manda e o Prefeito 
deposita o dinheiro na justiça fortalecendo as ações do Governo Federal e 
empresários contra nós trabalhadores. 

Olha que beleza, o atual Prefeito Mario Botion descontou de você e depositou 
na justiça, o sindicato ficou sem e com menos recurso para a luta.

ACORDA TRABALHADOR!!

Sindicatos reunidos na Praça Toledo de Barros para realizar discurso à população de Limeira

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL
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Foto - Divulgação

VITÓRIA!

Ato realizado em 2016 após um dos agentes ser agredido publicamente

Nicinha discursando no Encontro do Serviço Social na Educação  ao lado de autoridades
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Sindicatos e entidades se unem e mobilizam 

Durante o mês de abril, o 
SINDSEL se reuniu com diversas 
entidades sindicais e religiosas de 
Limeira, para realizar ação conjunta 
dia 28 de abril contra a Reforma da 
Previdência. Após convidar as 
diversas entidades, o primeiro 
encontro ocorreu no dia 7 de abril no 
Centro de Lazer do sindicato.

Os presentes discutiram as 
perdas que a reforma da previdência 
trará à todos os trabalhadores do 
país. Dentre elas está principalmente 
a elevação da idade mínima da 
aposentadoria para 65 anos, tanto 
para homens quanto para mulheres, 
além de igualar os trabalhadores do 
campo e da cidade. Além disso, o(a) 
trabalhador(a) terá que possuir 49 de 
contribuição para conseguir aposen-
tadoria integral.

Entre os sindicatos estavam 
representantes do Sinecol (Sindicato 
dos Empregados no Comércio de 
L i m e i r a  e  R e g i ã o ) ,  F E T I N  
CCCOVEST (Federação dos  
Trabalhadores nas Indústrias de 
Calçados, Chapéus, Confecções, e 
Vestuários do Estado São Paulo), 
S I N T I J O B  ( S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores nas Indústrias de 
Joalheria e Bijuterias de Limeira),  
S INDETRAP (S ind ica to  dos  
Condutores de Veículos Rodoviários 
e Trabalhadores em Transportes 
Urbanos de Passageiros de Limeira), 
Sindicato dos Condutores dos 
Caminhoneiros, USTL (União 
Sindical), SINDVEST (Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias do 
Vestuário de Limeira e Região), 
SEAAC (Sindicato dos Empregados 
de Agentes Autônomos), SBL (Sindi-
cato dos Bancários de Limeira), 
Sindeguarda (Sindicato dos Guardas 

Civis de Limeira e Região), APEOESP 
(Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo), 
CEDECA (Centro de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente), 
S I N D T T R U L ( S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores do Transporte Urbano 
de  L ime i r a ) ,  S i nd i ca to  dos  
Metalúrgicos de Limeira e o Sindicato 
dos Vigilantes. Entre as entidades 
religiosas estavam o Padre Gilmarcos 
Teixeira representando a Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, e Abiner 
Amaral e Elias Barbosa representan-
do a Assembleia de Deus.

Foi criado um Comitê para preparar 
materiais de divulgação bem como 
tomar medidas para ampliar a discus-
são do assunto com a população.

Editorial

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

4000 trabalhadores em Limeira

Após a criação de diversos materiais 
de divulgação, bem como jornais, 
panfletos, faixas e camisetas,  os 
sindicatos iniciaram a convocação pelas 
ruas  e imprensa de Limeira. 

O ato teve início às 5h da manhã com 
a paralisação dos motoristas do transpor-
te local de Limeira. A partir de então, nos 
reunimos na Prefeitura Municipal, local 
onde começou a aglomerar um grande 
número de manifestantes. 

Apesar da violenta repressão 
nacional, a classe trabalhadora deu seu 
recado ao governo golpista e a sua 
base de apoio no Congresso: não 
aceitaremos a retirada de direitos 

prevista na reforma trabalhista, na 
reforma da previdência e muito menos 
a precarização do trabalho causada 
pela terceirização irrestrita. Nosso grito 
de guerra ecoou por todo o País, nos 
grandes centros urbanos, assim como 
em inúmeras cidades do interior: 
NENHUM DIREITO A MENOS!

Temos pela frente um duplo desafio: 
derrotar a reforma trabalhista e a 
reforma da previdência no Congresso e 
intensificar o combate ao governo 
golpista, defendendo eleições diretas.

Nosso ato no dia 28 de abril foi um 
mero exemplo do que nós trabalhado-
res podemos organizar unidos. 

O ATO

Sindsel conquista 20 % de risco de morte aos Agentes de Trânsito

No dia 05 de junho de 2017 foi 
aprovado  o  Pro je to  de  Le i  
Complementar nº11/17, que institui a 
Gratificação de 20% de Risco de Morte 
aos Agentes de Trânsito de Limeira. 

Isso é resultado de mais uma 
conquista do SINDSEL junto aos 
agentes de trânsito que estiveram 
sempre firmes e acreditaram que esta 
luta traria resultados positivos.

Esse pedido é de longo data, haja 

vista a exposição pública diária com 
pessoas agressivas que os trabalha-
dores da categoria lidam frequente-
mente. Inclusive, houve um caso até 
mesmo de uma autoridade pública 
agredir um agente de trânsito, motivo 
pelo qual gerou revolta dos trabalha-
dores do setor!

Eles exercem um trabalho digno, 
em prol da população e que deve ser 
reconhecido e respeitado por todos!

Após inúmeros casos de desrespeito e agressões, 
agentes conquistam gratificação por risco de morte

Ato realizado em 2016 após um dos agentes ser agredido publicamente

Na presença de nossa diretora Nicinha 
Lopes, no dia 5 de maio, o SINDSEL 
participou da mesa de Abertura do 
Encontro do Serviço Social na Educação!

Na oportunidade, Nicinha Lopes 
ressaltou a importancia na atuação das 
Assistentes Sociais, elogiou o Encontro 
e reforçou as lutas que o sindicato tem 
enfrentado contra as Reformas que 
retiram direitos dos trabalhadores!

Além disso, também falou sobre  

SINDSEL no Encontro do Serviço Social

No Governo Botion o número de denúncias têm aumentado.

Não se CALE, 

Veja algumas práticas comuns:
Ÿ Andam enquadrando servidores em bando de Comissionados e 

denominam como orientação;
Ÿ Retiram e dão hora extra ao bel prazer;
Ÿ Cortes de atestado levando o servidor(a) a trabalhar doente;
Ÿ Exigem tarefas sem estrutura para execução;
Ÿ Transferências de local de trabalho;
Ÿ Qualquer atraso é descontado;
Ÿ Exoneração sem levar em conta os problemas sociais.

Assédio é crime e coação

DENUNCIE!

avanços com as mudanças de 
referência que elevou o salário das 
Assistentes Sociais. Nicinha  chamou a 
atenção para o papel dessa profissão na 
construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária. ‘‘A tarefa da  
assistente social é esclarecer à 
população os seus direitos e não abaixar 
a cabeça para o governo. Erradicar a 
pobreza é a nobre tarefa dessa 
carreira’’, conclui a sindicalista.

Imposto Sindical

A União, ao instituir a contribuição sindical, remeteu às entidades sindicais o 
direito-dever de cobrá-las e revertê-las em benefício da categoria representada. 
A esse fenômeno dá-se o nome de Parafiscalidade.

A destinação da contribuição sindical se divide entre o próprio sindicato, 
federações, confederações e Governo Federal, sendo que este último aplica 
sua quota, parte da arrecadação, à composição dos recursos financeiros 
destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Seguro Desemprego.

O artigo 592 da Consolidação das Leis do Trabalho elenca a destinação da 
arrecadação sindical pelo sindicato, sendo certo que com ela a entidade de 
classe ganha força para implementar políticas de defesa dos interesses e 
direitos de seus representados perante o empregador, Estado e sociedade.

O QUE É CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
A contribuição sindical é um tributo previsto no artigo 8º, inciso IV da 

Constituição Federal, bem como nos artigos 578 e seguintes da Consolidação 
das Leis do Trabalho, cujo recolhimento é obrigatório e se dá anualmente, com 
o objetivo de custear as atividades sindicais.

É sabido também que ao criar este imposto, o poder da época queria criar 
uma estrutura sindical de cabresto onde alguns pelegos não mais organizavam 
a categoria para a luta e apenas sobrevivia de uma estrutura imposta por leis. O 
que defendemos é a sindicalização consciente dos trabalhadores.

Hoje observamos que de fato  o governo queria ter a organização e 
estrutura de luta dos trabalhadores sob seu comando, visto que neste 
momento de crise e retirada de direitos trabalhistas o que os políticos fazem? 
Criam polêmicas em torno do imposto sindical para desqualificar a organização 
sindical e colocam os trabalhadores correndo atrás do seu “quinhão” e 
esquecendo-se dos estragos que a Reforma da Previdência, Terceirização, e 
Reforma Trabalhista trarão ao trabalhador.

EM LIMEIRA COMO ANDA?
O Governo finge “cumprir”  a lei e deposita o imposto sindical na justiça 

inviabilizando o término do nosso Centro de Formação, espaço de lazer e 
pagamento dos funcionários.

E agora? O seu dia de trabalho foi descontado por que a Lei manda e o Prefeito 
deposita o dinheiro na justiça fortalecendo as ações do Governo Federal e 
empresários contra nós trabalhadores. 

Olha que beleza, o atual Prefeito Mario Botion descontou de você e depositou 
na justiça, o sindicato ficou sem e com menos recurso para a luta.

ACORDA TRABALHADOR!!

Sindicatos reunidos na Praça Toledo de Barros para realizar discurso à população de Limeira

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL
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Foto - Divulgação

VITÓRIA!

Ato realizado em 2016 após um dos agentes ser agredido publicamente

Nicinha discursando no Encontro do Serviço Social na Educação  ao lado de autoridades
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Na manhã do dia 10 de maio, o 
SINDSEL e outras entidades sindicais 
participaram da Mesa de Negociação 
com o governo de Limeira na Prefeitura 
Municipal. Na reunião, ficou definido 
que o dia de trabalho da paralisação de 
28 de abril contra as reformas da 
previdência, trabalhista e contra a 
terceirização, será reposto por todo o 
funcionalismo.

“Essas reposições podem ser realiza-
das por meio de atividades comunitárias, 
sendo assim, atingirá direta e positivamente 
a população de Limeira” avaliou Nicinha 
Lopes, diretora do SINDSEL

Na Mesa também foi discutido a 
carga horária dos trabalhadores (as) da 
Zoonoses, questão que inclusive se 
mantém aberta. Além disso, o governo 
afirmou que os projetos de lei referente 
aos 20% de risco de morte aos agentes 
de trânsito e o convênio médico de 
filhos de funcionários públicos com 
idade regular cursando ensino superior 
seriam encaminhados à Câmara até o 
final do mês de maio.

O SINDSEL também pontuou sobre 
o recesso escolar publicado no Jornal 
do Município. O período previsto na 
publicação é entre os dias 11 e 14 de 
julho e 26 à 29 de novembro. 
Entretanto, será feito um estudo para 
que haja um revezamento entre os 
trabalhadores. Sendo assim, a  
Prefeitura definirá quais serão os dias 
por meio de uma retificação no decreto 
publicado, garantindo aos trabalhado-
res o recesso, sem que haja interrup-
ção no atendimento à população.

 “Entendemos que tenha que haver 
esse recesso, pois os trabalhadores 
das escolas necessitam desse descan-
so. Inclusive já foi constatado por 
psicólogos que isso fortalece a qualida-
de da relação entre o profissional da 
Educação com a criança. Foi mais uma 
de nossas conquistas na Campanha 
Salarial 2017”, ressaltou Nicinha Lopes.

 A próxima Mesa de Negociação 
ocorrerá apenas em julho. Entretanto, 
se necessário, haverá a realização de 
Mesas extraordinárias.

Prefeitura autoriza reposição de para-
lisação em Mesa de Negociação
Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

FIQUE LIGADO!

Chega de enrolação!
O sindicato convoca a 
Comissão de Moradia para 
realizar uma reunião no dia 
20 de junho às 19h na sede 
do SINDSEL. Nesta data 
decidiremos ações para 
solucionar o problema!
Botion também está nos 
enrolando! Pedimos reunião 
para tratar do assunto e até 
agora não tivemos retorno!

FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!
FESTA JUNINA

O SINDSEL está inovando 
em sua tradicional Festa 
Junina. Neste ano o evento 
será à caráter! Além disso 
formaremos um grupo de 
quadrilha adulto e um grupo 
de quadrilha infantil.
E tudo será organizado no 
improviso. Então já prepare 
seus vestidos  e seus 
chapéus, que nossa Festa 
estará boa demais da conta!
Agende aí, dia 8 de Julho!
Estaremos te esperando!

ZOONOSES

A pedido do SINDSEL, o prefeito 
Mario Botion visitou os agentes e 
ouviu as demandas do local.

Diante da gravidade, o sindicato 
também entrou em contato com o 
presidente do Legislativo, o qual se 
comprometeu estudar as especificida-
des do setor e a dialogar com o prefeito.

Está em andamento a discussão 
de uma escala humanizada e a 
redução de jornada. É uma luta árdua 
e que não deve parar, pois diariamen-
te os trabalhadores estão expostos ao  
sol.

Entenda os fatos
No dia 20 de abril dois homens em 

uma Hilux tentaram agarrar duas 
trabalhadoras da Zoonoses no Jd. 
Alvorada.

Por esse motivo, o SINDSEL apelou 
e reforçou o pedido e a execução do 
trabalho em dupla com maior seguran-
ça à categoria.

A entidade se solidarizou com as 
trabalhadoras e protocolou ofício 
solicitando que o tema fosse à Mesa de 
Negociação. Também solicitou  30 % 
de risco de morte para o setor. 

MORADIAS

Nota oficial
PLANO 
MÉDICO

Na próxima segunda-feira, dia 
12/06, será votado na Câmara 
Municipal de Limeira o projeto de lei 
que estende o Plano Médico (Medical) 
para filhos de funcionários públicos 
de 18 a 24 anos que estão estudando 
Ensino Médio, Técnico e Superior.

Esse é o momento que precisamos 
mostrar nossa unidade, comparecer à 
Sessão Camarária e lotar o Plenário!

O SINDSEL conta com sua 
importante presença! Compareça!

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

