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Cartilhas orientarão
empregadores
sobre
modernização
trabalhista

dirigir

ao

acidente,

local

do

constatar

os

fatos e adotar as primeiras
medidas protetivas.
O lançamento oficial do

Divulgação Ministério do Trabalho

vídeo

batizado

de

“Primeiro no Local – Pró
Química”, foi realizado, no
dia 8 de dezembro, na
sede

Companhia

Ambiental do Estado de

Uma série de cartilhas com
informações
sobre
a
modernização
trabalhista
orientará empresários brasileiros
que tiverem dúvidas em relação
às mudanças da legislação. A
iniciativa é resultado de uma
parceria firmada nesta sextafeira (15), em São Paulo, entre o
Ministério do Trabalho, o
Ministério
da
Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
(MDIC) e a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomércio/SP).
O primeiro fascículo foi lançado
nesta sexta. Ele se chama
“Contratos:
o
que
o
empresariado deve saber”, e tem
como objetivo dar as primeiras
orientações
sobre
a
modernização. O secretárioexecutivo do Ministério do
Trabalho, Helton Yomura,
lembrou da importância do
documento
para
os
empregadores e também para os
trabalhadores que já estão sendo
contratados pela nova lei. “Esta
cartilha vai ajudar o empresário
a contratar com mais segurança
jurídica. Será um suporte de
informações claras a respeito da
lei em vigor, afirmou Yomura.
Fonte: MTE

da

São. O vídeo aborda uma
situação

real

vazamento

de

de

um

produto

químico

com

contaminação,
apresentando
rápida

e

de

forma

prática

procedimentos

os
de

atendimento,
acionamento das centrais,

Pró-Química apoia elaboração
de vídeo para treinamento
em atendimento às emergências
nas rodovias
O Pró-Química e a Comissão de Estudos
de

Prevenção

Transporte

de

Rodoviário

Acidentes
de

no

Produtos

Perigosos no Estado de São Paulo, que
tem entre seus integrantes órgãos do
governo e entidades representativas de
setores industriais, entre elas a Abiquim,

criação

de

zonas

de

trabalho,
descontaminação

e

encaminhamento

das

vítimas.
O vídeo treinamento está
disponível no canal da
Suatrans Emergências S.A.
no YouTube e no site do
Pró-Química.

organizou um grupo de trabalho para a

Clique aqui para assistir o

produção de um vídeo, que retrata a

vídeo treinamento. Fonte

atuação adequada do “Primeiro no

ABIQUIM

Local”, profissional designado para se

