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Tema: Assédio moral no trabalho e a 
responsabilidade da empresa – Data: 13 
de maio de 2015 Horário: 8h30min às 13h  
Local: Centro de Eventos da PUCRS –
Prédio 41 – Porto Alegre RS.  

Promoção : ABRH-RS  (51)3254-8260 

congregarh@abrhrs.org.br 

 

 

AGENDA 

 
ABRIL 2015 – Reunião Comitê 
Técnico.  29 de abril de 2015 – 
14h00min às 17h00min.  

 
MAIO 2015 –Curso Identificação 
de aspectos e perigos e avaliação 

e controle de impactos e riscos –
20 de maio de 2015 8h30min às 
17h00min. Parceria SINDIQUIM - 
ABIQUIM 
  

JUNHO 2015 – Curso: GHS e 
FISPQ – NBR 14725 - 11 e 12 
de junho de 2015 – 8h30min às 
17h30min.Parceria SINDIQUIM – 
ABIQUIM 
 

JULHO 2015 – Curso: 

Gerenciamento de 

Emergências Químicas - 21 de 

julho de 2015 – 8h30min às 

17h00min. Parceria SINDIQUIM - 
ABIQUIM 
 

AGOSTO 2015 – Curso: 
Formação de Auditor Interno do 

Sistema de Gestão do AR 10 e 11 
de agosto de 2015 – 8h30min 
às 17h00min. Parceria 
SINDIQUIM - ABIQUIM 
 

 
 

 
Calendário permanente de 

cursos Primeiro Semestre de 2015 

Cartilha com informações do 
seguro-desemprego e do 
abono salarial é lançada 
pelo Ministério do Trabalho.  
Em 30/12/2014 foi publicada 

a Medida Provisória n° 665, 

alterando a Lei n°7998 de 

1990, que regula o Programa 

do Seguro-Desemprego. 

Onde se 

encontram,basicamente, 

tais mudanças? A MP 

665/2014 altera o art. 3°, que 

trata sobre o direito à 

percepção do benefício e o 

art. 4°, que fala sobre os 

meses trabalhados e 

parcelas a receber. As 

mudanças afetam 

especialmente àqueles que 

solicitam o Seguro-

Desemprego pelas duas 

primeiras vezes. Porém, a 

partir da 3ª solicitação, as 

regras permanecem 

praticamente as mesmas. 

Fonte MTE 

Câmara aprova texto-base do 

projeto que regulamenta 

terceirização 

Texto ainda poderá ser alterado na 

próxima semana, quando pontos 

polêmicos serão votados 
separadamente. Deputados 

aprovaram projeto que permite a 

terceirização de todos os setores de 
uma empresa, sem distinção entre 

atividade-meio ou atividade-fim. O 
Plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou nesta quarta-feira (8) o 

texto-base do Projeto de Lei 
4330/04, que regulamenta os 

contratos de terceirização no setor 

privado e para as empresas públicas, 
de economia mista, suas subsidiárias 

e controladas na União, nos estados, 

no Distrito Federal e nos municípios.  
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