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julgada no TRF4 no próx...
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No meio do impasse entre China e
Índia, o Butão tent...
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Curtindo as férias de verão no final
do século XVIII
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Not�cias e esportes do RS � na ZH
Tenha not�cias no seu site

Veja o que se sabe sobre o fim de
reserva na Amazôni...

28/08/2017 - 12:58

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Ano de 2017

[ VER MAIS NOTÍCIAS ]

Contribuição Sindical

Acesse aqui o site da Caixa Econômica Federal, sessão Contribuição Sindical e siga os procedimentos
solicitados.

Fale com seu Diretor

Entre em contato direto com seu diretor. Clique aqui, selecione com quem deseja se comunicar e faça
contato.

Documentos para Homologação

Acesse aqui a listagem de documentos necessários para uma rescisão de contrato de trabalho.

Boletins Informativos

Clique aqui e baixe aqui os boletins informativos do SinserconRS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

23/08/2017 - CREFONO - Negociação coletiva segue em andamento - Leia mais... 
 
21/08/2017 - Regulamentação da profissão de despachante documentalista pode ser votada na CAS - Leia
mais... 
 
21/08/2017 - Governo reduz em R$ 10 mínimo de 2018; previsto na LDO R$ 979 caiu para R$ 969 - Leia
mais... 
 
21/08/2017 - Ajuizado Dissidio da Categoria - Leia mais... 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/
javascript:window.open('http://www.clicrbs.com.br/widgets/noticias/jsp/default.jspx?uf=1&local=1&action=wizard&layout=zh','Wizard','width=620,height=595,scrollbars=yes,resizable=no');void(null);
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2017/08/veja-o-que-se-sabe-sobre-o-fim-de-reserva-na-amazonia-autorizado-por-temer-9881500.html?source=widget
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/noticias_listagem.php
https://sindical.caixa.gov.br/
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/fale_diretor.php
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/arquivos/legislacao/DOCUMENTOS%20PARA%20HOMOLOGACAO.pdf
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/boletim.php
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/noticias_lista.php?id=1172
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/noticias_lista.php?id=1171
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/noticias_lista.php?id=1170
http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/noticias_lista.php?id=1169


28/08/2017 SINSERCON-RS

http://www.sinserconrs.com.br/arquivos/boletim/BOLETIM%20ABRIL%202015.pdf 3/6

ASSESSORIA JURÍDICA

Aqui você encontra uma listagem com as Assessorias Jurídicas conveniadas ao Sinsercon/RS
que estão à  disposição da nossa categoria. Clique aqui para maiores detalhes.

DESTAQUES SINSERCON-RS

02/05/2017 - SINSERCON/RS PARTICIPA DA GREVE GERAL DO DIA 28

A Diretoria do Sinsercon/RS participou da greve geral do dia 28/04 em defesa  dos direitos dos
trabalhadores e contra as propostas das reformas previdenciária e trabalhista apresentadas pelo
governo. As propostas, como estão, trarão prejuízos incalculáveis à todos os
trabalhadores. Para a Diretoria do Sindicato, não podemos permitir que isto aconteça, pois tais
alterações representam um total retrocesso. É o fim de tudo o que os trabalhadores conquistaram
ao longo dos anos.  Desta forma entende a Diretoria do Sindicato que a luta deve
ser  intensificada, através da pressão junto aos parlamentares que concordam com os interesses
desse governo.

Infelizmente aqui no RS, apenas 4 conselhos fecharam no dia 28/04. As demais entidades
permaneceram com as suas atividades.
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15/03/2016 - Vice-Presidente participa do IX Conasera

O Vice-Presidente do Sindicato, Sr. Alexandre Sartori participará nos dias 15 a 18 de março como delegado
eleito, no Congresso  Nacional dos Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional.

O Evento que está ocorrendo no Rio de Janeiro, fará uma análise de conjuntura Internacional e Nacional,
RJU, bem como elegerá e empossará a nova  Diretoria  da Federação - Triênio 2016-2019.

O IX Conasera  está representado  por 22 estados e 132 delegados eleitos nos seus estados.
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18/08/2015 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO STF - RCL 19537

Em audiência de conciliação realizada nesta terça-feira (18), no Supremo Tribunal
Federal, representantes do Sindicato dos Servidores e Empregados dos Conselhos e
Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional no Estado do Rio Grande do Sul e de
Conselhos Regionais de fiscalização profissional do estado concordaram em formalizar,
até o dia 31 de agosto, acordo no processo que discute o regime jurídico aplicável aos
trabalhadores dos conselhos profissionais.
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