Nº 88

INFORMATIVO QUINZENAL

1ª quinzena

Agosto | 2018
Curso para Formação de Porteiros
A cada momento que passa o mercado de trabalho torna-se mais
exigente, e isto faz com que as pessoas busquem preparação para
as mudanças que ocorrem constantemente. A qualiﬁcação proﬁssional
é, desta forma, uma ferramenta fundamental para as pessoas que
almejam conquistar êxito na carreira proﬁssional.
O SINDICIG promoveu a 3ª turma para o Curso de Formação de Porteiros, nos dias 31/07, 01 e 03/08, no auditório do sindicato.

João Batista Silva Cardoso

A qualidade da formação expressa-se no depoimento João Batista Silva Cardoso já admitido para a proﬁssão
logo após a conclusão do curso, ‘‘Através do curso fui integrado ao mercado de trabalho, já havia feitos outros, mas a qualidade do conteúdo apresentado foi superior aos demais’’, declara.

3º Seminário de Gestão de Pessoas
O eSocial é o novo Sistema do Governo Federal para o registro de
eventos relativos às obrigações ﬁscais, previdenciárias e trabalhistas
de caráter obrigatório abrangendo todas as empresas do país.
O objetivo é alterar a forma de envio dos dados que serão recepcionados no menor tempo possível, como também substituir várias obrigações acessórias através de um único Ambiente Nacional Virtual.
O 3º Seminário de Gestão de Pessoas aconteceu no dia 13/08 no auditório da Findes e buscou esclarecer os
pontos do eSocial de maneira simpliﬁcada e completa, foi possível acompanhar o seminário pela transmissão
ao vivo no canal do Youtube. O evento foi uma realização do Sindiplastes, da Ases e do Sindifer, com a parceria
do Sistema Findes, do Sebrae e da ABRH-ES.
Clique aqui e baixe o Manual de Orientação do eSocial.

Reunião na Setac
No dia 13/08 o diretor do SINDICIG, Emerson Macedo, participou da
reunião na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania Setac, tendo como pauta a elaboração de projetos sociais que atendam as pessoas em situação de rua.

Eleições 2018
O SINDICIG tem disponibilizado o auditório para mobilizações relacionadas as eleições 2018 que promovam debates democráticos e apresentação de propostas de campanha.
O sindicato é uma entidade apartidária e defende os princípios que regem a legítima democracia assegurando sua plena realização, mantendo o respeito pela liberdade de avaliação que cada pessoa possui.
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22 de agosto de 2018
Itamaraty Hall
Vitória

Outubro de 2018
Orla da Praia do Morro
Guarapari

