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Serviços
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA – UNIREI

Articular e mobilizar empresas e sindicatos na representação, promoção e defesa de interesses da Indústria;

Disseminar estudos e pareceres jurídicos de interesse dos sindicatos formulados pelos órgãos técnicos
do Sistema FIERGS;
Realizar a gestão do mailing e dos envios de emailmarketing para os Sindicatos;
Realizar visitas técnicas nas dependências dos sindicatos filiados;
Administrar o cadastro dos sindicatos filiados à Fiergs;
Executar o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi);
Executar o Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) com foco na capacitação de executivos
e dirigentes sindicais;
Relações Sindicais
Fones: (51) 3347-8871 Ramal: 8871
sindical@fiergs.org.br

UNIDADE JURÍDICA – UNIJUR

Acompanhar as negociações coletivas de trabalho, prestando assessoria os sindicatos (por demanda);
Analisar as Convenções Coletivas de Trabalho para identificar eventuais irregularidades (por demanda);
Apoiar no levantamento de informações de cunho jurídico e legal de interesse dos sindicatos por meio de boletins e
comunicados;
Apoiar o processo eleitoral dos sindicatos filiados;
Assessorar as indústrias e os sindicatos filiados com informações sobre enquadramento sindical, conforme o Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
Elaborar pedido de impugnação para os sindicatos filiados no caso de pedido de registro por outra entidade de 1º grau;
Elaborar pedido de impugnações no caso de pedido de registro de Federação no mesmo âmbito de atuação da Fiergs;
Elaborar tabela contendo os índices de reajustes concedidos pelos sindicatos;
Pesquisar e disseminar informações de cunho jurídico e legal de interesse dos sindicatos por meio de boletins e comunicados;
Prestar assessoria aos sindicatos filiados na elaboração e alteração de estatutos no que tange à modificação de: base territorial,
categoria econômica, os quais tramitam no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
Prestar assessoria aos sindicatos respondendo a casos concretos acerca do ordenamento jurídico e legal relacionado à atividade
sindical (Respostas Técnicas);
Prestar assessoria jurídica nas negociações coletivas dos sindicatos filiados;
Realizar estudos e pareceres jurídicos de interesse dos sindicatos;
Realizar negociação coletiva das categorias inorganizadas em sindicatos;
Mapear base territorial dos sindicatos filiados à Fiergs;
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