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Webinar: “Workshop:
Cooperação BrasilSuécia sobre o
Registro de Emissões
e Transferência de
Poluentes - RETP"

FÉRIAS COLETIVAS:
Período mínimo é de dez
dias e aviso deve ser feito
com 15 dias de
antecedência

Você conhece o RETP
(Registro de Emissões e
Transferência
de Com o final de ano chega também o
Poluentes)?
período
de
férias
coletivas,

O RETP é um programa
reconhecido internacionalmente concedidas especialmente em ramos
pelas siglas PRTR e TRI de atividade que têm uma baixa na
(Pollutant Release and Transfer
produção nessa época. Elas estão
Register ou Toxic Release
Inventory), que tem como previstas na Consolidação das Leis do
objetivo
promover
a Trabalho e precisam seguir uma série
sustentabilidade a partir do
acesso à informação, que de regras. O coordenador-geral de
possibilita
a
sociedade, Fiscalização
do
Trabalho
do
acadêmicos, ONGs e outras Ministério do Trabalho, João Paulo
partes
interessadas
o
conhecimento
sobre
as Reis Ribeiro Teixeira, explica quais
principais fontes de emissão são essas normas e esclarece as
pontual
de
poluentes
principais dúvidas em relação ao
prioritários.
No Brasil este programa tema. Leia abaixo:
encontra-se
em
fase
de O trabalhador é obrigado a aderir a
regulamentação
e
será
amplamente discutido durante férias coletivas?
o “Workshop:
Cooperação De acordo com a Consolidação das
Brasil-Suécia
sobre
o
Leis do Trabalho, quem determina o
Registro de Emissões e
Transferência de Poluentes - período de férias dos trabalhadores
RETP", evento, organizado pelo são os empregadores, embora
Ministério do Meio Ambiente MMA, o Instituto Brasileiro do muitas empresas tenham como
Meio
Ambiente
e
dos prática negociar o período de férias
Recursos
Naturais
com seus empregados. Portanto,
Renováveis - IBAMA e a
Agência
de
Proteção caso a empresa decida que todos os
Ambiental
da
Suécia
- trabalhadores tirarão férias coletivas,
Swedish EPA.

12 de dezembro de 2017 os trabalhadores serão obrigados a
aderir.
das 10h às 11h.

O Instituto SENAI de
Tecnologia
em
Alimentos e Bebidas
RS executa projetos
de
inovação
com
indústrias
de
cosméticos
e
saneantes,
com
apoio
do
SINDIQUIM/RS
e
através
dessa
pesquisa que estamos
propondo,
gostaríamos
de
identificar
as
principais
necessidades técnicas
das Indústrias de
Cosméticos,
Nutricosméticos
e
Saneantes no RS para
os anos 2018 - 2023.
A partir
dela,
o
Instituto irá formatar
seu
portfólio
de
serviços
para
contribuir
efetivamente com o
desenvolvimento
destas
indústrias.
Solicitamos
e
gradecemos
sua
participação,
de
fundamental
importância para o
sucesso do projeto!
Segue abaixo
para
particiar
pesquisa:

link
da

https://goo.gl/forms/W7Y
9FHyWBLsoNsLg2

