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DATA
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HORÁRIO
9H às 18H

LOCAL
São Paulo | SP

Estamos na reta final para as inscrições no SindiMais 2019
e você não pode deixar de participar do mais importante
evento do ano sobre o universo do trabalho e suas
transformações. Alguns dos formadores de opinião e
decisores políticos e econômicos mais importantes do Brasil
estarão no SindiMais 2019, o que cria uma oportunidade
única para a atualização em temas centrais sobre os rumos
que as relações trabalhistas, as carreiras e as legislações
vão tomar daqui por diante. Ao garantir seu ingresso, você
participará dos debates e estará investindo no ativo mais
importante do mercado: o conhecimento!

GARANTA O SEU INGRESSO:
www.PORTALSINDIMAIS.com.br

Apresentamos os destaques desta edição da SINDIMAIS
TALKS, uma revista eletrônica que traz assuntos de
interesse para uma ampla gama de profissionais que
buscam atualização sobre o universo do trabalho e suas
transformações constantes.
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Imagem: João Valério

O secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, confirmou presença no SindiMais 2019. Ele dará palestra sobre a Reforma
Tributária, as propostas que estão sobre a mesa e as consequências
que cada uma delas poderá trazer para a política, a economia e a
vida dos brasileiros em geral. Um dos quadros mais bem preparados do Brasil, Meirelles tem vasta experiência no setor privado, no
qual desempenhou, por exemplo, a presidência mundial do Bank
Boston. No setor público, Meirelles alinha Meirelles é um defensor da
amplo conhecimento racionalização do confuso
sobre economia a um
trânsito político que o e injusto sistema tributário
permitiu trabalhar em brasileiro, que é o ponto
governos de orientacomum
entre
as
três
propostas
ções bastante distintas. Foi presidente do de Reforma Tributária em
Banco Central de 2003 discussão em Brasília
a 2011, ministro da Fazenda de 2016 a 2018 e participa de conselhos de administração
de grandes empresas. Agora no governo do Estado de São Paulo,
Meirelles também é um defensor da racionalização do confuso e
injusto sistema tributário brasileiro, que é o ponto comum entre as
três propostas de Reforma Tributária em discussão em Brasília: a
do governo, a da Câmara e a do Senado. A questão é que o consenso vai somente até a necessidade da simplificação. A partir daí,
as propostas seguem rumos diferentes e colocam questões importantes sobre qual impacto que cada uma delas trará para os contribuintes e como ficará a distribuição do dinheiro dos impostos
entre União, Estados e Municípios.
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ESTÁ CHEGANDO O
SINDIMAIS 2019, O MAIS
COMPLETO EVENTO DO
BRASIL SOBRE O FUTURO
DO TRABALHO
Imagem: Agência Câmara
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No próximo dia 31 de outubro, o mais importante evento sobre
o futuro do trabalho terá lugar em São Paulo. O SindiMais 2019
contará com a participação de palestrantes de grande relevância
na atualidade e que terão muito a acrescentar ao debate sobre as
mudanças em curso no universo das profissões e das relações de
trabalho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
fará palestra sobre as reformas que estão em curso no Congresso
Nacional, como a Tributária, da Previdência e a do Pacto Federativo, com as quais se pretende dar impulso à economia e gerar
empregos. Bernard Appy, o economista que assina a Reforma
Tributária que tramita na Câmara, é outro Especialistas em RH, representantes
nome de destaque no sindicais, advogados e prestadores
SindiMais 2019. O secretário de Fazenda de serviços de diversas regiões do
do Estado de São Pau- país estarão num mesmo espaço,
lo, Henrique Meirelles, em uma oportunidade imperdível de
é outra presença conpromover
um
networking
eficaz.
firmada para o evento,
no qual ele abordará a
Reforma Tributária. A deputada federal Tabata Amaral dará palestra no evento sobre as transformações no mercado de trabalho e o impacto que elas trarão para trabalhadores, empresas e
entidades no futuro. Especialistas em RH, representantes sindicais, advogados e prestadores de serviços de diversas regiões
do país estarão num mesmo espaço, em uma oportunidade imperdível de promover um networking eficaz, conhecer ferramentas inovadoras e buscar informações atualizadas e úteis para o
enfrentamento do que será o futuro do trabalho. A apresentação do evento ficará a cargo da jornalista Carla Vilhena, um dos
nomes mais respeitados da Comunicação no Brasil.

UM TIME CONSAGRADO
DE PALESTRANTES

CARLA VILHENA

RODRIGO MAIA

TABATA AMARAL

Apresentadora

Presidente da Câmara
dos Deputados

Deputada Federal

HENRIQUE
MEIRELLES

Secretário da Fazenda
de São Paulo

DR. JOSÉ ROBERTO
SODERO

BERNARD APPY

Economista
e Autor do projeto
da Reforma Tributária
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DRA. SANDRA
LIA SIMÓN
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Presidente da Central
dos Sindicatos
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Presidente do Sindicato
dos Aposentados

DR. SÓLON
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DR. CRISTIANO
VILELA

DR. RAIMUNDO
SIMÃO DE MELO

Sócio do Vilela,
Silva Gomes
& Miranda Advogados

Procurador Regional
do Trabalho aposentado

RICARDO MARTINS
Vice-presidente
da Anfavea | Hyundai

Subprocuradora-Geral
do Ministério Público
do Trabalho

(PAULINHO DA FORÇA)

Professor da FGV
e Sócio do Mattos
Filho Advogados

Presidente da
Força Sindical

ACESSE:

WWW.PORTALSINDIMAIS.COM.BR
E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA!
FALE CONOSCO:
CONTATO@PORTALSINDIMAIS.COM.BR

11 99540-0277
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Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil

Diante da necessidade de propostas claras para as questões trabalhistas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), as centrais sindicais e as confederações e federações patronais
decidiram se reunir para discutir a reforma sindical. Desde que a reforma trabalhista proposta pelo governo anterior entrou em vigor
em 2017, criou-se uma insegurança jurídica na Justiça do Trabalho e
uma incerteza sobre como vão sobreviver sindicatos patronais e laborais após o fim da contribuição
sindical.
A
proposta
de
Maia
em
O governo tende a
conjunto com as entidades sindipropor o modelo
cais é antecipar-se aos estudos
que estão sendo liderados pelo
adotado nos Estados
secretário especial de PrevidênUnidos, de um
cia e Trabalho, Rogério Marinho
sindicato para cada
(PSDB), que não previu a partiempresa, uma estrutura cipação dos sindicatos laborais
na discussão, uma falha de avacompletamente
liação que levará qualquer nova
diferente da brasileira
proposta ao mesmo impasse em
que a questão se encontra atualmente. O governo tende a propor o modelo adotado nos Estados
Unidos, de um sindicato para cada empresa, uma estrutura completamente diferente da brasileira, onde as entidades representam categorias por município ou região. Nesse cenário, haveria milhões de
sindicatos, muito mais enfraquecidos. Entre os sindicatos ainda não
há um consenso, mas o modelo alemão, de sindicatos nacionais por
categoria, seria uma possibilidade. Também há uma proposta de
permitir a concorrência entre sindicatos na mesma base, o que seria
o fim da atual unicidade sindical. Sobre as formas de financiamento
dos sindicatos, uma das propostas é retomar o desconto na folha
de salário dos empregados e o pagamento de uma taxa quando for
fechado com o sindicato patronal o acordo coletivo da categoria.

CONHEÇA OS
PATROCINADORES
DO SINDIMAIS 2019

PATROCINADORES
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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VOLTA, MAS É PRECISO
REGULAMENTAR SEU USO
PARA EVITAR RISCOS
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Não há dúvida sobre a irreversível participação da Inteligência Artificial no cotidiano das pessoas, de forma crescente e cada vez mais
sofisticada. Também é consenso que essa revolução tecnológica levará à extinção muitas das profissões que hoje conhecemos e que
empregam milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo também é
possível prever que muitas outras milhões de oportunidades surgirão a partir da presença dos “computadores inteligentes”, assim
como ocorreu em outras mudanças estruturais no mundo do trabalho. A questão que se coloca hoje é como impedir que a Inteligência Artificial em algum momento se volte contra os seres humanos.
Essa não é uma preocupação restrita aos filmes de ficção científica.
Há debates entre especialistas, governos e líderes de empresas de
tecnologia sobre a criação de conjuntos regulatórios locais e globais para garantir que não se ultrapasse alguma fronteira sem volta, com as máquinas tomando o controle das mãos dos humanos.
Há perigos reais de que os comA questão que
putadores possam ser programados sem obedecer a valores huse coloca hoje
manos básicos, como o respeito
é como impedir
à ética e à privacidade. Para que
a Inteligência Artificial esteja a
que a Inteligência serviço das pessoas e possa geArtificial em algum rar oportunidades de trabalho, e
não o contrário, é preciso trabamomento se volte lhar para que as máquinas nunca
cheguem ao ponto de substituir
contra os seres
a inteligência humana, a criativihumanos.
dade e a capacidade do cérebro
de ter sentimentos.

#experiênciaqueemociona
Se a sua empresa planeja fazer um evento corporativo
com foco em resultados, a Efettiva é a agência que você
precisa. Nossa especialidade é entregar aquilo que
você sonha em matéria de criatividade e organização.
Fazemos eventos em sintonia com seus negócios, para
qualquer número de convidados e em todas as regiões
do Brasil. Cuidamos de todos os detalhes para que
a experiência do público seja única e emocionante,
graças à nossa equipe de profissionais preparados e
engajados na missão de valorizar a sua marca.

www.efettiva.com.br
efettiva efettiva_eventos
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Foto: Gabriel Jabur/ Agência Brasília

O governo federal regulamentou no fim de setembro a substituição da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em papel
pela versão digital. A mudança estava prevista na Lei da Liberdade
Econômica e foi regulamentada em portaria da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
O modelo digital pode ser emitido por qualquer trabalhador apenas com a informação do número do CPF, que passa a substituir
o número da Carteira de Trabalho
O modelo digital pode
física. Vale lembrar, porém, que
ser emitido por qualquer
a versão digital não serve para a
trabalhador apenas com a identificação civil das pessoas.
informação do número do A carteira de trabalho digital não
muda
os
direitos
do
trabalhador,
CPF, que passa a substituir
mas apenas cria o registro eletrôo número da Carteira de
nico das atividades que tradicioTrabalho física.
nalmente são anotadas na carteira
de papel, como data de admissão,
data de demissão, período de férias e salários.
As informações inseridas pelo empregador podem ser verificadas
pelo empregado no ambiente digital, no site www.gov.br/trabalho.
É importante saber que a Carteira de Trabalho em papel não pode
ser descartada pelo trabalhador. Isso porque ela poderá ser útil
para provar vínculos de empregos passados. Isso porque a plataforma digital se propõe a ter todos os dados anteriores do trabalhador armazenados, mas caso haja alguma lacuna, será preciso
ter a versão em papel como prova.
Outra limitação importante para a versão digital é que ela só vale
para empregadores que já usam o sistema do e-Social. Se o trabalhador for contratado por uma empresa que não esteja no e-Social,
o registro continuará ocorrendo na versão em papel.

www.tecmil.com.br
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