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Participe!
Direção Colegiada

- Eleição da comissão eleitoral do Sinpro/RS
- Destinação de apoio financeiro às chapas concorrentes
- Deliberação sobre assinatura única nos cheques da devolução do Imposto Sindical
- Assuntos gerais
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