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ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Reuniões do Grupo de Relações Industriais
1) Legislação e Jurisprudência: Orientações e Debates;

2) Palestras de sobre temas Relevantes e ou Polêmicos:
•E - Social;
•Relações Trabalhistas e Sindicais - Negociações e Ações Preventivas;
•Doenças do trabalho,
•Relações do Trabalho nas Fábricas;
•Redução de Custos com os empregados estáveis: Doença do Trabalho e
Aposentadorias.

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Reuniões do Grupo de Relações Industriais
3) Ações desenvolvidas ao longo do ano pela Comissão
de RI do SIMEFRE:
• Acompanhamento das mudanças das NR´S;
• Quota de aprendiz;
• Quota para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;
• Acompanhamento de toda legislação trabalhista;
• Discussões objetivando disciplinar pagamentos do PLR ou PPR, as
melhores práticas;

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Atuação com os Sindicatos dos Trabalhadores
• Negociações metalúrgicos (CUT, FORÇA SINDICAL, CGTB,
INTERSINDICAL e CONLUTAS)
• Negociações em Minas – Metalúrgicos
• Negociações em Caxias do Sul – Metalúrgicos
• Negociações em Manaus – Metalúrgicos

• Negociações com 25 categorias diferenciadas durante todo o ano.

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Legislação Trabalhista e a Realidade:
Presidente da CNI- Confederação Nacional da Indústria - Sr. Robson Braga
de Andrade – artigo no jornal OESP: 22/11/2014

Principais registros:
. O mundo evoluiu, mas a normas que regem as relações trabalhistas
ficaram paradas e envelheceram;
. O país agrário da década de 40 se transformou na sétima economia
global;
. A produção dessa nação mais moderna é atrapalhada por regras
disfuncionais, incapazes de atender às necessidades de empresas e
trabalhadores;
. Leis engessadas, burocráticas e complexas geram altas despesas
na contratação e emperram a produtividade, teremos que atualizá-las
urgentemente;

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Legislação Trabalhista e a Realidade:

. Trabalho desenvolvido pela CNI para o Congresso Nacional riquíssimo e sobre Propostas de Atualização e Modernização da
Legislação Trabalhista;
. Incertezas, insegurança jurídica, conflitos sindicais, etc, etc.
. Milhões de processos trabalhistas

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Legislação Trabalhista e a Realidade:
. Em um outro artigo dos editoriais do Jornal OESP: 21/11/02014
“ Um Técnico no Trabalho”

Principais registros:
Segundo os pesquisadores de economia e direito do trabalho de
diferentes orientações doutrinárias lançaram um manifesto pedindo à
Presidenta Dilma Rousseff que, em seu segundo mandato, escolha
um técnico de prestígio e não um político para ministro do trabalho.
É inegável que nos últimos tempos o Ministério do Trabalho perdeu
centralidade nas questões da política do trabalho e da política
econômica.

ATUAÇÃO DO SIMEFRE
• Planejamento para 2015:
Continuaremos com os mesmos propósitos, mesmas metas, sempre ao lado de quem
de fato quer mudanças nas Relações do Trabalho e Sindicais, atuando junto à FIESP
no dia-a-dia, marcando presença semanal em todos os temas oriundos do M T E e do
Congresso Nacional.
O SIMEFRE tem presença marcante nos grupos sindicais patronais.
TEMOS UMA AGENDA PARA DESENVOLVER (NA VERDADE ATUALIZAR) AS
ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO NAS RELAÇÕES COM OS
COLABORADORES, PREVININDO ATUAÇÃO SINDICAL.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO 2015

