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Convenção
Coletiva de
Trabalho
2018
Asserti Participa
das Negociações
entre o Sindicato
Patronal e o
Sindicato dos
Trabalhadores
DESTAQUE: MESA DE NEGOCIAÇÃO CCT 2018 – SEPROSP X SINDPD

Amparado
pela
Reforma
Trabalhista, o Sindicato Patronal
(SEPROSP), apresenta proposta que
altera
diversas
cláusulas
da
Convenção Coletiva de Trabalho
para 2018

A 4ª rodada de negociações entre os sindicatos
acontecerá no dia 30 de janeiro de 2018. Os
termos das alterações sugeridas estão de
acordo com o espírito da Reforma Trabalhista,
portanto, acredita-se que haja
consenso
para definição da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2018, nesta etapa da negociação.

De acordo com a Reforma Trabalhista, não
se aplica mais a regra de ultratividade
das normas coletivas, o que significa
dizer que ao final do exercício a nova
convenção coletiva pode ser reformulada
de forma global, respeitados os termos
da CLT e da Constituição Federal.

Parceria Asserti e Sebrae – Projeto TI

Os membros da Comissão de Negociação do
Seprosp, grupo do qual o Presidente da
Asserti,
Elvis
Fusco,
faz
parte,
apresentaram as propostas de alteração da
CCT . Após Assembleia com as empresas do
ramo de TI, formulou-se a proposta da
Convenção Coletiva de 2018 que será
levada ao Sindpd .
A Comissão de Negociação pretende alterar
todas as cláusulas controversas, para um
melhor entendimento do que já está
previsto em outras leis ordinárias.
A Asserti tem representado as empresas do
interior do Estado de São Paulo nas
reuniões da Comissão de Negociação,
garantindo a preservação de seus interesses
nas assembleias.

O Projeto TI, do Sebrae em parceria com a
Asserti, é um programa de incentivo voltado às
empresas desenvolvedoras de software e
prestadoras de serviços de TI.
O programa é composto por oficinas, cursos,
palestras e consultoria de finanças ou
marketing, com conteúdo objetivo e focado
para o segmento.
A parceria proporcionou desconto no valor de
investimento para participação no programa e,
além disso, a Asserti irá subsidirar 50% do valor
para as empresas associadas que estiverem em
dia com suas obrigações e que tiverem até 10
funcionários.
O valor do curso já com o desconto da parceria
é de R$630,00 e, as associadas que se
enquadrarem nos requisitos necessários para
obter o subsídio da associação, pagarão apenas
R$315,00.
As vagas são limitadas. Os interessados devem
entrar em contato com a secretaria da Asserti
até o dia 2/2/2018, pelo número (14) 21050874 ou por e-mail assertimarilia@gmail.com.

NESTA EDIÇÃO: PARCERIA ASSERTI E SEBRAE SP

Projeto da ACIM é selecionado para o
Programa Empreender Competitivo As empresas associadas à Asserti que
participaram do projeto serão beneficiadas
A Associação Comercial e Industrial de
Marília partiticipou do edital do Programa
Empreender Competitivo e teve seu projeto
selecionado.
O projeto será executado pela Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do
Brasil-CACB e pelo Sebrae e, tem por
objetivo promover o apoio às ações de
PODE ESCREVER
melhoria
das condiçõesUMA
de LINHA
negócios AQUI
para
microempresas e empresas de pequeno
porte.
A ACIM traz em seu projeto capacitações e
consultorias
com
programas
de
aperfeiçoamento contínuo visando o acesso
a
novos
mercados
e
aumento
da
produtividade, do faturamento, das margens
de lucro e dos postos de trabalho das
empresas.
O Sebrae subsidiará as ações do projeto em
até 55%, a CACB será a responsável pelos
repasses dos subsídios à ACIM, que deverá
prestar contas dos subsídos e dos valores de
contrapartidas.
O edital prevê uma premiação aos projetos
que se destacarem quanto à gestão e aos
resultados alcançados.

