Fetracos-RS vai realizar
Seminário de Formação e
Atualização Sindical

A Federação dos Comerciários da Força
Sindical-RS (Fetracos-RS) irá realizar nos
dias 10 e 11 de abril o Seminário de
Formação e Atualização Sindical. O evento
vai ocorrer no auditório do Sindec Porto
Alegre, situado na Rua General Vitorino,
113- 7º andar.Com o tema "Atuação Político
Sindical" - Capacitação dos atores sociais
para os novos desafios, o seminário tem
como proposta preparar as entidades diante
das alterações da legislação trabalhista. O
intuito é introduzir no meio sindical reflexões
sobre o atual cenário e perspectivas para o
bom exercício das prerrogativas sindicais,
contemplando os vieses histórico e
legislativo/normativo. PROGRAMAÇÃODIA
10 DE ABRIL DE 2018 ( Terça- feira )
Credenciamento 8h às 8h45A- História do
Movimento Sindical 9h às 10h45 B Legislação Trabalhista 11h às 12h45
Almoço Livre13h às 14h30C - Planejamento
Estratégico 2018 15h às 16h30D Movimento sindical x partidos políticos
16h30 às 17h30 E - Atuação sindical nas
regras da Lei 13.467/2017Encerramento
18h00 DIA 11 DE ABRIL DE 2018 ( Quartafeira )F - A Conjuntura Política e Sindical em
20189h ás 10h45G - Protagonismo Sindical
– como atrair novos filiados11h ás 12h30
Almoço Livre 13h ás 14h30H- Planejamento
Estratégico 201815h30 às 16h30I - Visão da
Fiscalização do Trabalho 16h30 ás 17h30
Encerramento e entrega do certificado de
participação 18h00

Mais notícias do período Abril de 2018

* Central vai participar da Procissão de Nossa Senhora do Trabalho
* TST prorroga prazo para concluir estudo sobre reforma trabalhista
* ADS critica reforma trabalhista no Brasil
* ADS se consolida e representa 25 milhões de trabalhadores

* Seminário da Fetracos-RS encerra com planejamento estratégico para os
sindicatos
* ADS realiza primeira reunião após congresso de fundação
* Receita abre segunda-feira consulta a lote residual de restituição do IR
* União terá que cumprir nova regra trabalhista
* Senado aprova licença-maternidade de seis meses
* Acidente de trabalho mata um a cada quatro horas e meia, aponta relatório

Notícias

