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SINDIQUIM/RS e SENAI-CETEPO assinam 

Convênio 

 

O SINDIQUIM/RS firmou convênio com o SENAI, por 

intermédio de seu Centro Tecnológico de Polimêros 

SENAI-CETEPO, para concessão de condição 

comercial especial aos associados do SINDIQUIM/RS 

na contratação de Serviços Técnicos, Tecnológicos e 

Educacionais naquela unidade. Será concedido às 

empresas, desde que estejam adimplentes com o 

SENAI, 10% de desconto sobre Serviços Técnicos e 

Tecnológicos e para Serviços Educacionais 8% de 

desconto, disponibilizados pelo SENAI-CETEPO. 

 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DE 
EMPREGADOS – ART. 11 DA CF 
O Ministério Público do Trabalho, através da 

Notificação Recomendatória, de âmbito nacional, nº 

01/2011, considerando o disposto no artigo 11 da 

Constituição Federal e o contido na Convenção nº 135 

da OIT, que versa sobre a proteção de representantes 

dos trabalhadores, recomendou aos empregadores e 

aos sindicatos das categorias profissional e econômica, 

entre outros itens: 

1. Abster-se de praticar atos que comprometam a 

eficácia do Art. 11 da CF, inclusive criação de 

quaisquer dificuldades no sistema de representação 

por empresa ou que inviabilizem a realização de 

eleições para escolha de representantes pelos 

trabalhadores. 

2. Adotar providências para realização das eleições 

para escolha de representantes dos trabalhadores, 

assegurando os meios necessários ao processo 

democrático. Fonte FIERGS 

 

18º SEMINÁRIO DE ATUALIDADES TECNOLÓGICAS 

 

 

 

AGENDA 

OUTUBRO 2013  

Seminário: ATUALIDADES  

TECNOLÓGICAS  – Promoção  FIERGS 

e SENAI CETEPO 

http://www.senairs.org.br/seminario/sobre.

aspx 

  

FIERGS PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE 

RELAÇÕES DO TRABALHO: dias 24 a 

26 no VII Simpósio de Relações do 

Trabalho, no Hotel Serra Azul, 

em Gramado (RS), por meio do 

(Contrab). Informações: (51) 3347-8871.  

http://www.fiergs.org.br/noticia_aberta_fi

ergs.asp?idnoticia=14164 

 

SISTEMA FIERGS PROMOVE 1º 

FÓRUM DE INOVAÇÃO - O Fórum de 

Inovação tem como objetivo difundir o 

conhecimento sobre o tema, dando mais 

subsídios às organizações que seguem o 

caminho dos bons resultados sociais, 

econômicos e nos ganhos de 

competitividade. 

http://www.fiergs.org.br/inovacao2013/so

bre_o_forum.asp?link=p1 

 
NOVEMBRO 2013 

1ª reunião do PROGRAMA ATUAÇÃO 

RESPONSÁVEL – Parceira SINDIQUIM 

e ABIQUIM– (data a definir) 

 

Seminário - Nova RDC de BOAS 

PRÁTICAS E ALINHAMENTO DO 

MERCOSUL.  Promoção SINDIQUIM/RS 

em parceria com ANVISA. Dia  

27/11/2013 das 8:30h às 17:00h 

 

Seminário - GUIA DE PROTEÇÃO 

PATRIMONIAL – Parceira SINDIQUIM, 

ABIQUIM e FERGS – (data a definir) 

 

Reunião Comitê de Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente. 

 

Seminário - POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – (data a definir) 

 

Seminário -  Caderno de Tendências  da 

ABIHPEC e Convênio com SEBRAE 

para as indústrias de Cosméticos. Dia 

12/11/2013 das 8:30h às 17:00h. 

Início do horário de 
verão 2013/2014. 
Atendendo o disposto no 

Decreto Presidencial nº 6558 

de 08/09/2008 a partir da zero 

hora do próximo dia 20 se inicia 

o horário de verão 2013/2014. 

O término do mesmo deverá 

ocorrer na zero hora do dia 16 

de fevereiro de 2014. Segundo 

dados disponibilizados pela 

ONS, a adoção de tal 

mecanismo ocasiona em média 

uma queda na demanda de 

energia nos horários de ponta 

de 4% a 5%. Se as Usinas 

Térmicas estiverem em 

operação, uma redução de 

consumo irá beneficiar ainda 

mais a todos, pois em 01 de 

janeiro inicia a cobrança de 

valores adicionais pela 

aplicação das “Bandeiras 

Tarifárias” nas contas de 

energia elétrica. Qualquer 

dúvida ou maiores 

esclarecimentos contatar pelo 

telefone (51) 3347-8787 ramal 

8348 ou coinfra@fiergs.org.br. 

 SINDIQUIM/RS firma 

parceria com SEBRAE 
Com o objetivo de capacitar e 

aumentar a competitividade das 

indústrias de cosméticos, o 

Sindiquim/RS, o Núcleo Gaúcho 

de Cosméticos e o Sebrae estão 

formatando parceria. O convênio 

será na área de desenvolvimento 

empresarial e irá proporcionar o 

fortalecimento do segmento em 

nosso Estado. As ações previstas 

são consultoria financeira e  

estratégica, marketing comercial, 

gestão de pessoal, ampliação de 

mercado, entre outras. A primeira 

reunião para sensibilização dos 

empresários ocorrerá em 12 de 

novembro de 2013, no Centro das 

Indústrias de São Leopoldo, Rua 

José Bonifácio, 204.Nesta mesma 

oportunidade será apresentado o 

Caderno de Tendência da  

ABIHPEC-Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, com 

palestras o dia todo. 
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