27 de Fevereiro de 2018

ESPECIAL

8 DE MARÇO
Dia Internacional de Luta das Mulheres
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DIA 8 DE MARÇO É O DIA
INTERNACIONAL DAS MULHERES
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Mesa de abertura do 9º Encontro e participantes do evento

1

Encontro
de Mulheres
Metroviárias

Metroviárias em defesa de direitos
Contra a terceirização, privatização e as reformas

Dias 7 e 8 de abril de 2018

Colônia do Sindicato dos
Metroviários, em Caraguatatuba
Inscreva-se até dia 16/3 enviando as informações da ficha de inscrição para o e-mail sindicato@metroviarios-sp.org.br ou entregando a ficha de inscrição na Secretaria-geral do Sindicato.
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