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Missão do Departamento: Fazer com que as negociações coletivas ocorram de forma 

satisfatória para as empresas. Realizar reuniões mensais para os grupos de trabalho com a 

finalidade de analisar e discutir questões que dizem respeito á legislação trabalhista, tornando 

acessível às imposições das normas que incidem sobre a atividade das empresas na área de 

Recursos humanos. Conduzir o programa integrado de gestão e boas Práticas de Segurança 

no Ambiente de Trabalho. 

1. GST – Higiene e Segurança no Trabalho 

Objetivo: Avaliar e discutir as alterações dos layouts de segurança e saúde do eSocial para 

minimizar impactos à indústria farmacêutica e preparar os associados para a implementação 

efetiva de maneira a garantir a conformidade legal. 

✓ Escopo: Este GT é destinado aos colaboradores de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho. 

Sugestão de pautas, para os trabalhos deste GT, pode ser realizada a qualquer 

momento através do e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br / gst@sindusfarma.org.br 

Forma de Ingresso: Interessados na participação deste GT e/ou de seus subgrupos devem 

entrar em contato pelo e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br / gst@sindusfarma.org.br 

 

 2.  GT Administração de Pessoal, Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

✓ Objetivo: Tem como objetivo de informar aos colaboradores de RH, sobre as principais 

alterações no âmbito da Administração de Pessoal, Legislação Trabalhista e 

Previdenciária. 

 

✓ Escopo: Este GT é destinado aos profissionais da área de Administração de Pessoal. 

 

Sugestão de pautas, para os trabalhos deste GT, pode ser realizada a qualquer 

momento através do e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br  

Forma de Ingresso: Interessados na participação deste GT e/ou de seus subgrupos devem 

entrar em contato pelo e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br 

 

3. GT GFARH: 

✓ Objetivo: O propósito deste GT é gerar aos participantes um ambiente de 

compartilhamento de informações as quais tragam relevância, aperfeiçoamento 

profissional e pessoal, ideias e iniciativas proativas sem qualquer exposição de dados 

confidenciais / estratégicos não autorizados. 

 

mailto:apedace@sindusfarma.org.br
mailto:dancarla@sindusfarma.org.br
mailto:julia@sindusfarma.org.br
mailto:gst@sindusfarma.org.br
http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_atividades/index/4
mailto:dancarla@sindusfarma.org.br
mailto:julia@sindusfarma.org.br
http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_atividades/index/4


 
 
 

 
GRUPOS DE TRABALHO DA GERÊNCIA DE RELAÇÕES SINDICAIS E TRABALHISTAS 

 

 

 
Responsável: Arnaldo Pedace – Tel. (11) 3897-9751                       Rua Alvorada,1.280 – Vila Olimpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br – Sindusfarma.org.br              São Paulo/SP  - CEP: 04550-004 

✓ Escopo: Neste GT, são abordados temas das áreas de T&D, Recrutamento Seleção, 

benefícios e outros. 

Atenção: Para participação e manutenção neste grupo existem regras especificas a 

serem seguidas. 

Sugestão de pautas, para os trabalhos deste GT, pode ser realizada a qualquer 

momento através do e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br 

Forma de Ingresso: Interessados na participação deste GT e/ou de seus subgrupos devem 

entrar em contato pelo e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br 

 

4. GT Diversidade: 

✓ Objetivo: Tem como objetivo apoiar as empresas na implementação de ações em prol 

da diversidade, desenvolvendo estratégias e uma cultura inclusiva no ambiente de 

trabalho. 

 

✓ Escopo: Este GT é destinado a todos os profissionais, que tenham o interesse de 

apoiar a inclusão e a tolerância com as multiplicidades culturais. 

 

Sugestão de pautas, para os trabalhos deste GT, pode ser realizada a qualquer 

momento através do e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br 

Forma de Ingresso: Interessados na participação deste GT e/ou de seus subgrupos devem 

entrar em contato pelo e-mail: dancarla@sindusfarma.org.br 

 

Número de Pessoas da mesma empresa: Não há limite para participação dos associados. 

As convocações com data e pauta de cada reunião é enviada por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 
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