Número 2.759 . Ano 10 . Salvador, quinta-feira, 08 de outubro de 2015. Telefone (71) 3496-8387

Luta antiga
Regulamentação do direito de greve
no setor público avança no Senado

PLS 287/2013
A proposta aprovada ontem na
CDH assegura a participação de
trabalhadores no movimento
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