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Maio | 2018
Workshop Crédito Imobiliário Caixa
Com o objetivo de oferecer melhores condições para os seus clientes
e contribuir para o aquecimento do mercado imobiliário e sua cadeia
produtiva, a Caixa Econômica, com apoio do SINDICIG, promoveu o
Workshop Crédito Imobiliário.
O workshop aconteceu em dois momentos, no dia 08/05, no auditório
do SINDICIG para os empresários do setor da construção e no dia

Auditório do SINDICIG

10/05, no Espaço Belvedere para os corretores de imóveis.
A oportunidade de conhecer os benefícios ofertados pelas novas políticas de investimento atraiu um número expressivo de participantes.
Espaço Belvedere

Maio Lilás
O Ministério Público do Trabalho (MPT) lançou no dia 07/05, a campanha Maio Lilás, com diversas atividades no sentido de lembrar a
importância de se discutir a liberdade sindical e a participação dos trabalhadores na atuação dos sindicatos para promoção e defesa dos
seus direitos.
Ao longo do mês de maio, cada procuradoria regional terá uma programação local para o Maio Lilás. As ações incluem debates, exposições, iluminação de prédios públicos, entre outras atividades.
Na última sexta-feira (11), o presidente do SINDICIG, Fernando Otávio, participou do evento ‘‘A Reforma Trabalhista, o MPT, e as Entidades Sindicais’’, no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho, em Vitória. Sob o lema ‘‘Conquiste Direitos com União e Participação’’, a agenda
contou com o lançamento oﬁcial da Campanha Maio Lilás, de um site sobre reforma e da Revista Sindicatos,
além de trocas de ideias em mesas redondas e debates.

Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019
Dando continuidade às negociações, o SINDUSCON/ES
e o SINDICIG informam que está agendado para
o dia 16/05 às 10H o início da conciliação no TRT Tribunal Regional do Trabalho.

VEM AÍ
21, 23
e 25
MAI

NOVA TURMA:
Curso para Formação de Porteiros
No auditório do SINDICIG

