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Trabalho aprova obrigação 
de empresa lavar uniformes 
sujeitos a contaminação 

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados aprovou 
proposta que responsabiliza as empresas 
pela lavagem dos uniformes fornecidos 
aos trabalhadores expostos a produtos 
nocivos à saúde ou ao meio ambiente 
que demandam higienização especial. 
Estarão isentos da obrigação apenas as 
microempresas e as empresas de 
pequeno porte. 
Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos 
Deputados 
Nelson Pellegrino defendeu mudança na 
reforma trabalhista 
O Projeto de Lei 323/15 é de autoria do 
deputado Jorge Solla (PT-BA) e recebeu 
parecer favorável do relator, deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), que 
apresentou um substitutivo. O texto 
mantém a ideia original proposta por 
Solla, com ajustes na redação. 
Além disso, Pellegrino incluiu a mudança 
na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT – Decreto-lei 5.452/43). A proposta 
original propõe uma nova lei. Leia mais 
Fonte: Câmara dos Deputados 
 

Recesso de  Final de Ano 
 

O SINDIQUIM/RS estará em recesso 

neste final de ano, paralisando suas 

atividades entre os dias 22 de 

dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 

2019, retomando seus trabalhos no 

dia 02 de janeiro de 2019.  

Desejamos a todos um feliz natal e 

um ano novo muito próspero.  

CURSO DE 

GESTÃO DE 

VENDAS 
 

OBJETIVO: Desenvolver 
competências para a gestão 
estratégica de vendas, 
desenvolvimento de 
competências, de 
planejamento, organização, 
liderança e negociação. 
Avaliar e aplicar estratégias 
de marketing e vendas. 
CONTEÚDO:  
Fundamentos da 
administração; 
Análise financeira básica;  
Gestão e liderança de 
equipes de vendas; 
Remuneração estratégica 
em vendas;  
Administração estratégica 
de vendas;  
Marketing estratégico; 
Marketing digital; 
Negociação; 
Empreendedorismo/inovaç
ão; 
Tecnologia e transformação 
digital em vendas. Todos os 
módulos são de 8h  
O SINDIQUIM/RS e a 
FEEVALE formaram uma 
parceria para oferecer o 
curso de Gestão de Vendas, 
com valores bem atrativos, 
às indústrias químicas do 
RS. Visando alavancar as 
vendas e o crescimento de 
nosso segmento.  
INSCRIÇÕES 

 
 

Publicada nova 
versão do 
Manual de 
Orientação do 
eSocial – MOS 

 
 

Está disponível na área 
de Documentação 
Técnica do eSocial a 
versão 2.5 do Manual 
de Orientação do 
eSocial - MOS. A nova 
versão possui 
informações sobre 
todas as novidades 
trazidas pela versão 2.5 
do leiaute do eSocial, 
inclusive o conteúdo 
das Notas Orientativas 
07/2018 a 
12/2018. Dentre as 
principais novidades do 
MOS, destacam-se os 
novos eventos 
totalizadores do FGTS 
(S-5003 e S-5013), 
convivência entre 
versões do sistema, 
alteração de CPF do 
trabalhador, 
cronograma de 
implantação do eSocial 
atualizado e eventos de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho. Fonte: 

eSocial 
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