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Obs.

Concluído
O Sindicato
demandante
tem
representante
no Conselho?

• O Consurt está se reestruturando
para começar a agendar as palestras
a serem ministradas. Ainda não temos
uma definição de data.

1

SINDIMOL

Ambiente de
negócios

Relações
trabalhista
s

CONSURT

Entender
impactos,
benefícios e
oportunidade
s da reforma
trabalhista e
terceirização
(Data base:
Maio)

Definir data
para palestra
sobre
RAISSA
terceirização TEIXEIRA
conjunta
com SINVEL

20/09/17

10/10/17

06/12/18

Atrasado

• No dia 05/09/2017 foi ministrada
palestra para o Sinvesco e Sindimol
sobre reforma trabalhista. Foi
encaminhado email para o sindicato
para verificar a necessidade de nova
palestra para tratar do tema.
O Conselheiro do Consurt Henrique
Nelson se habilitou para ministrar a
palestra. Necessário verificar com O
executivo do Sindimol os custos da
viagem.

Não

• Cancelamento da palesta (prevista
para o dia 06/12/18) por solicitação
do Sindimol e transferido para
fevereiro/19 sem nova data definida.

2

SINDMADEIRA

Ambiente de
negócios

Regulação

CONSURT

Aproximar da
regulação
trabalhista

Buscar
aproximação
objetiva e
construtiva
com a
Superintendê
RAISSA
ncia Regional
TEIXEIRA
do Trabalho
e Emprego
no ES
(STRE/ES) ver modelo
MBC/ANVISA

• Necessário que o Consurt receba o
modelo mencionado na descrição da
demanda e que o sindicato a delimite
de forma mais clara para que
possamos nos preparar para
atendimento.
18/09/17

24/11/17

Atrasado

Não
• Email enviado no dia 24.10.2018
para executivodo Sindimadeira para
esclarecer melhor a demanda que não
foi elucidada.
Aguardando definições do
Sindimadeira.

• O Consurt está se reestruturando
para começar a agendar as palestras
a serem ministradas. Ainda não temos
uma definição de data.

1

SINVESCO

Ambiente de
negócios

Relações
trabalhista
s

CONSURT

Mais esclareci
mentos sobre
reforma trab
alhista

Promover pal
estra sobe a
reforma trab RAISSA
alhista para
TEIXEIRA
empresários
da região

07/12/17

31/03/17

Atrasado

• No dia 05/09/2017 foi ministrada
palestra para o Sinvesco e Sindimol
sobre reforma trabalhista. Foi
encaminhado email para o sindicato
para verificar a necessidade de nova
palestra para tratar do tema.
O Sinvesco não respondeu ao email.
Por contato telefônico também não
atendeu.

Não

