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Reestruturação

Eleições de delegados

Aceleração das mudanças na CONAB
preocupa trabalhadores

O Sintsef-BA prossegue a eleição
de delegados sindicais de base
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Trabalhadores do Ministério da
Cultura reunem-se em assembleia com o Sintsef-BA na próxima sexta-feira, 29, na sede do
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