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Programa ABR atualiza conhecimentos com as
mudanças aprovadas na Reforma Trabalhista

Equipe do Programa ABR Goiás está atenta às mudanças na lei para orientar produtores

A equipe do Programa
ABR Goiás esteve presente
no curso sobre a Reforma
Trabalhista, realizado em
Rio Verde (GO). O objetivo
foi atualizar os participantes
acerca
das
mudanças
implantadas pela Reforma
Trabalhista, publicada no
Diário Oficial da União no
dia 13 de julho de 2017,
através da lei 13.467/2017,
que alterou o cenário das
relações do trabalho entre
empregadores e empregados.
A
regulamentação
da
terceirização; do trabalho

temporário;
trabalho
intermitente; home office;
convenção coletiva com força
de lei; regras para o trabalho
insalubre;
e
mudanças
na
representação
do
trabalhadores, foram alguns
dos pontos apresentados
que requerem atenção neste
novo panorama das relações
trabalhistas.
A meta desse treinamento
é capacitar os participantes
de forma prática sobre como
aplicar essas mudanças no
dia a dia da administração

de pessoal das empresas.
O Programa ABR Goiás vai
oferecer aos produtores cursos
de capacitação e atualização
sobre a Reforma Trabalhista
no mês de dezembro, nas
cidades de Goiânia e Rio Verde.
A sustentabilidade está
ligada à capacidade de
funcionários atuarem com
profissionalismo em suas
atividades.
Promover
a
qualificação da mão de obra
é fundamental para melhor
atender os cotonicultores do
Programa ABR em Goiás.

Inicio do período de sensibilização
A Agopa promove no mês
de novembro o Lançamento do
Programa Algodão Brasileiro
Responsável
(ABR),
safra
2017/2018, para conscientizar
os produtores de algodão a

Treinamentos têm
pausa em outubro
O Programa ABR Goiás deu
uma pausa nos treinamentos
em outubro. A urgência no
plantio de soja mobilizou os
produtores e gerou um novo
agendamento na programação
dos treinamentos nas fazendas.
Toda a grade de programação
dos
treinamentos
para
novembro e dezembro está
preenchida.

Treinamentos voltam com
força total em novembro
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participarem do Programa ABR.
A
equipe
vai
realizar
diversas visitas técnicas para a
sensibilização dos produtores
sobre
o
Programa
ABR,

incentivando-os a participarem
do Programa, e informando a
metodologia e as vantagens
em operar um empreendimento
baseado
nos
pilares
da
sustentabilidade.

Projeto
Amparando Filhos
No segundo ano da parceria
com a Comarca de Serranópolis,
a Agopa, por meio do Programa
ABR, fez a doação de mais uma
cesta básica para o Projeto
Amparando Filhos, de apoio a

famílias de reeducandas do
sistema prisional que possuem
filhos. A Agopa acredita que é
papel de todos contribuir para
a construção de uma sociedade
mais justa e menos desigual.

Doação de cesta básica é feita mensalmente
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