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A Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER irá rea-
lizar no dia 26 de janeiro, a soleni-
dade de premiação do Prêmio FIER 
do Mérito Sindical 2016, a qual irá 
premiar os três sindicatos que se 
destacaram pela sua atuação ao 
longo do ano passado.  O evento 
acontecerá às 17h na Federação, localizada na Avenida, Benjamin Cons-
tant, 876 – Centro.

O objetivo é reconhecer e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas 
lideranças sindicais, com vistas à promoção do associativismo, fortale-
cimento e defesa de interesses dos segmentos industriais organizados. 

Participaram desta edição sete sindicatos, são eles: Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON/RR; Sin-
dicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, 
Laminados e Compensados do Estado de Roraima – SINDIMADEIRAS/
RR; Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SINDI-
GRAF/RR; Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Esta-
do de Roraima – SINDIGRÃOS/RR; Sindicato da Indústria da Reparação 
de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA/RR; Sindi-
cato das Empresas de Artesanato e dos Artesãos Autônomos do Estado 
de Roraima – SINDEARTER; Sindicato da Indústria da Confecção de Rou-
pas, da Alfaiataria, da Capotaria, da Tapeçaria e Similares do Estado de 
Roraima – SINDICONF/RR.

Os critérios estabelecidas para concorrer ao Prêmio foram adotados 

Aconteceu na última sexta-feira, 13, o 
Bate-papo sobre a Contribuição Sindical, 
uma realização da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima - FIER e contou com 
a participação do representante da Superin-
tendência Regional do Trabalho em Roraima 
– SRT/RR e de Dirigentes dos Sindicatos Pa-
tronais da Indústria. 

O objetivo foi explicar como se dá o pro-
cesso da Contribuição Sindical; esclarecer 
eventuais dúvidas dos Dirigentes Sindicais; 
alinhar o processo com os Sindicatos; expli-
car qual o papel de cada Instituição envolvida no processo; elucidar os 
impactos das empresas optantes pelo Simples Nacional.

Durante a programação a representante da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego em Roraima - SRT/RR, Sissi Iardlei San-
tiago, explanou o que diz a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT a 
respeito da Contribuição Sindical, das obrigatoriedades e exceções. 

Sissi explicou que o objetivo da cobrança é o custeio das ativi-
dades sindicais e os valores destinados à “Conta Especial Emprego e 
Salário” integram os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E 
que na Constituição prescreve o recolhimento anual por todos aque-
les que participem de uma determinada categoria econômica ou pro-
fissional, ou de uma profissão liberal, independentemente de serem 
ou não associados a um sindicato. 

Atrelado aos aspectos legais, o Assessor da FIER, Maclison Lean-
dro Chagas, falou do por que contribuir dando ênfase em toda uma 
estrutura do sindicato que depende inicialmente desta contribuição 
para defender os interesses da categoria, mesmo das empresas que 
não são filiadas, mas que são representadas.

A Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, continuou a apre-
sentação falando da gestão da arrecadação que a FIER realiza com 
o apoio da Confederação Nacional da Indústria – CNI, por meio do 

com base nos  pilares  de  sustenta-
ção  das  diretrizes  emanadas   da 
Confederação Nacional da Indús-
tria- CNI, por meio do Programa 
de Desenvolvimento Associativo  –  
PDA, considerando três  áreas  de  
atuação  que,  somadas, poderão 
alcançar até 100 pontos que são: 

Sindicato  Legal, Fortalecimento Sindical e Associativismo Sindical.
PRÊMIO - O Sindicato vencedor da edição 2016 receberá da FIER, o 

apoio logístico e financeiro para participação de sua Diretoria principal 
(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro) em evento nacio-
nal do setor industrial que representa, durante o exercício de 2017, com 
duração de até no máximo 5 (cinco) dias de evento. 

O Segundo colocado receberá da FIER, o apoio logístico e financeiro 
para participação de 2 (dois) membros de sua Diretoria principal (Pre-
sidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro), a serem indicados 
pelos mesmos,  em evento nacional do setor industrial que representa, 
durante o exercício de 2017, com duração de até no máximo 3 (três) 
dias de evento.

E o terceiro lugar receberá da FIER o apoio logístico e financeiro 
para participação de 1 (um) membro de sua Diretoria principal (Presi-
dente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro), a ser indicado pelos 
mesmos,  em evento nacional do setor industrial que representa, du-
rante o exercício de 2017, com duração de até no máximo 2 (dois) dias 
de evento.

Sistema de Gerenciamento da Arrecadação 
– SIGA. 

A coordenadora informou que os dados 
do SIGA são interligados aos da Receita Fe-
deral do Brasil, tendo acesso apenas a infor-
mações básicas como capital social, CNPJ e 
endereço, e que atualmente os sindicatos 
que compõem a base do sistema são: SINDI-
REPA, SINDUSCON, SINDICON e SINDIGRAF, 
além da própria FIER.

Na ocasião, foi exposto que a base de 
empresas industriais em Roraima é compos-

ta por 44,64% de optantes pelo Simples Nacional e 55,36% de não 
optantes, lembrando sempre que as empresas optantes do Simples 
Nacional podem efetuar o pagamento de forma voluntária. 

Outro dado importante foi a respeito da evolução da arrecadação 
da contribuição sindical nos últimos três anos, tendo um aumento de 
50,90% em 2014, queda de 36,24% em 2015 e aumento de 37,67% 
em 2016.

A representante do SRT/RR parabenizou a FIER pela iniciativa de 
levar as informações, esclarecer dúvidas e falar sobre a importância 
da contribuição Sindical. “O evento foi maravilhoso. Conseguimos 
atingir nossos objetivos que foi passar informações importantes sobre 
a Contribuição e os benefícios para as empresas. Foi um momento 
oportuno para todos, onde apreendemos mais e interagimos uns com 
os outros”, disse Sissi Iardlei Santiago.

CONTRIBUIÇÃO - As empresas industriais que não são optantes 
pelo Simples Nacional têm até o dia 31 de janeiro para efetuar o pa-
gamento da Contribuição Sindical, podendo obter o acesso a guia no 
link http://sindical.sistemaindustria.org.br/ ou podem procurar pelo 
Centro de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS da FIER nos 
telefones: 4009-5351 ou 99128-3921 (WhatsApp) ou mesmo pelos 
endereços eletrônicos cpas@fier.org.br / www.fier.org.br. 

Prêmio Mérito Sindical
Lideranças sindicais serão reconhecidas dia 26

Empresários participam de bate-papo sobre Contribuição Sindical  

Participantes tiraram dúvidas e interagiram durante o bate-papo
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Ministério do Trabalho cria fiscalização especial para a NR 
12, mas norma ainda precisa ser aperfeiçoada, diz CNI

Instrução normativa permitirá às empresas prazo para adequar eventuais irregularidades.
CNI continuará a trabalhar pelo aprimoramento da norma, sem abrir mão da proteção do trabalhador

Gratuidade
Escola do SESI disponibiliza vagas para o ano letivo de 2017

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
avalia como positiva a criação de procedimento 
para a fiscalização da Norma Regulamentadora 
nº 12 (NR 12), conforme instrução normativa do 
Ministério do Trabalho, publicada nesta quinta-
-feira (12). A indústria reconhece a medida 
como mais um passo no amplo conjunto de me-
dida necessárias para melhorar a aplicação da 
norma, de forma que equilibre a irrenunciável 
proteção do trabalhador com exigências técnica 
e economicamente viáveis e segurança jurídica 
para a indústria brasileira. 

O ato normativo do Ministério do Trabalho 
não altera as exigências da NR 12, mas cria um 
procedimento especial de ação fiscal (PEF) nas 
inspeções específicas à norma regulamentado-
ra. Na prática, a partir de agora, em lugar da 
aplicação direta de multa por eventuais irregu-
laridades, a empresa será notificada e recebe-
rá um prazo para promover as adequações em 
acordo com as orientações da auditoria fiscal do 
trabalho.

Também é positiva a concessão de prazo de até 12 meses, a ser 
estabelecido pelo fiscal do trabalho – e durante o qual ficam suspen-
sas novas autuações nos itens fiscalizados – para eventuais correções 
de irregularidades por ele apontadas. A possibilidade de empresas am-
pliarem este prazo mediante a comprovação da inviabilidade técnica 
e financeira e apresentarem um plano de trabalho para a adequações 
que exijam prazo superior ao estabelecido pelo fiscal, pode permitir às 
indústrias negociar um cronograma razoável e exequível para realizar 
mudanças, às vezes, complexas em máquinas e equipamentos.

Para a CNI, o dispositivo reforça o necessário caráter de orientação 
para o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, abrangendo em-

O Serviço Social 
da Indústria- SESI por 
meio do Centro de 
Educação do Traba-
lhador João de Men-
donça Furtado - CET/
SESI lança para os 
trabalhadores indus-
triais o edital de gra-
tuidade para o ano 
letivo 2017. 

Trata-se de um 
certame que esta-
belece critérios para concessão de bolsas integrais de estudo gratuitas 
nas turmas do Maternal da Educação Infantil que iniciou dia 16/01 e 
seguem até 26 deste mês. O trabalhador industrial que tiver interesse 
deve comparecer na secretaria da Escola das 8h às 12h e das 14h às 
18h, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 - Aeroporto.

O trabalhador da indústria deverá preencher o requerimento de So-
licitação da Vaga- Gratuidade, bem como a Declaração de Baixa renda, 
conforme modelo disponibilizado pelo CET, no período mencionado. 
Para isso será necessário apresentar:

• Cópia do contrato da Carteira de Trabalho, constando os dados 
pessoais e o carimbo da Empresa;

• Cópia do documento oficial com foto do (a) trabalhador (a) e do 
cônjuge e/ou companheira (o)

presas de todos os portes que vinham enfren-
tando dificuldades técnicas e financeiras para 
adequar máquinas adquiridas dentro da norma 
vigente até 2010, mas que, após a nova redação 
da NR 12, passaram a ser consideradas irregu-
lares.

AVANÇOS PENDENTES - A CNI ressalta, 
contudo, que essa nova instrução para ação da 
fiscalização do trabalho não resolve o significa-
tivo impacto que a NR 12 trouxe para o setor 
produtivo brasileiro, desde que entrou em vigor. 
Dentre outras alterações necessárias, a solução 
perpassa pela adoção de mudanças mais incisi-
vas e dois pontos são indispensáveis: a defini-
ção de uma linha de corte temporal, de forma 
que a norma se aplique a máquinas fabricadas 
e adquiridas após a vigência da norma; e a di-
ferenciação de obrigações entre fabricantes e 
usuários (na interação com a máquina), como 
determina a boa prática internacional.

Para a CNI, padrões de segurança devem ser 
dinâmicos e atuais, para que incorporem e valorizem inovações tecno-
lógicas disponíveis para oferecer o máximo grau de segurança aos tra-
balhadores do parque industrial. Porém, a revisão da NR 12, que teve 
como objetivo alinhar os padrões nacionais aos aplicados na União Eu-
ropeia e na América do Norte, acabou extrapolando seu paradigma e o 
novo marco se consolidou como norma inexequível. A indústria defen-
de regras que, de forma equilibrada, assegurem a necessária proteção 
ao trabalhador com um ambiente de negócios favorável à competitivi-
dade das empresas.

Por Guilherme Queiroz
Foto: José Paulo Lacerda

Da Agência CNI de Notícias

•  Cópia dos três 
últimos contrache-
ques;

• Certidão de nas-
cimento da criança 
para quem a vaga está 
sendo pleiteada;

• No caso de ado-
ção ou guarda judicial, 
apresentar a docu-
mentação comproba-
tória;

• Declaração de 
União Estável se for o caso;

• Comprovante de inscrição e de situação cadastral;
• Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP como o código de Recolhi-

mento para a indústria onde conste o nome do trabalhador (a) da in-
dústria;

As solicitações serão analisadas nos dias 30 e 31/01/2017, pela 
comissão do SESI/RR, que observará a aderência a todos os critérios 
estabelecidos no edital que se encontra disponível no site (www.sesi-
roraima.com).

A data para a divulgação do resultado final com os nomes dos con-
templados será no dia 02 de fevereiro.  As matrículas ocorrerão no dia 
03 de fevereiro na Secretaria do CET, em horário comercial. Mais infor-
mações pelo telefone (95) 98126-0022 ou 4009-1855.

Para a CNI, padrões de segurança devem ser dinâmicos e
atuais, para que incorporem e valorizem inovações tecnoló-
gicas disponíveis para oferecer o máximo grau de segurança 
aos trabalhadores do parque industrial
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Comece 2017 com mais qualidade de vida!
O ano já  começou e  como tradição as  pessoas  se  p lane-

jam e traçam metas  de v ida,  entre  e las ,  in ic iar  o  ano com 
o pé d ire i to,  manter  a  saúde em dia ,  se  programar f inan -
ce iramente e  p lanejar  suas  rot inas  de trabalhos.   

Quando o assunto é  a  qual idade de v ida,  o  SESI  Rora i -
ma é  uma ót ima escolha.   A  inst i tu ição possui  um Centro 
de Cultura  Esporte  e  Lazer  –  CCEL que oferece d iversas 
opções  de lazer  que atende aos  trabalhadores  da indús -
tr ia ,  seus  dependentes  e  a  comunidade em gera l  com di fe -
rentes  at iv idades,  que a judam a manter  a  saúde.

As aulas  são ministradas  por  prof iss ionais  qual i f ica -
dos,  que recebem capaci tações  e  tre inamentos  perma -
nentes  e  trabalham com aulas  p lanejadas  para  atender  as 
necess idades  de cada a luno,  ident i f icadas  durante uma 
deta lhada aval iação. 

Ao se  inscrever  em qualquer  uma das  at iv idades  o  a lu-

no ganha duas  ava l iações  f í s icas  gratui tas ,  o  que permite 
acompanhar  sua evolução.

Outro benef íc io  oferec ido pelo  SESI  é  a  f lex ib i l idade 
de horár io .  As  d i ferentes  modal idades  acontecem em ho -
rár ios  s imultâneos,  o  que permite,  por  exemplo,  que toda 
a  famí l ia  part ic ipe das  at iv idades. 

Para  fac i l i tar  a  escolha,  o  SESI  oferece uma aula  expe -
r imental  em cada at iv idade,  dessa  forma a  pessoa pode 
aval iar  qual  se  ident i f ica  mais .  Os  a lunos  podem contar 
ainda com uma ót ima estrutura  e  equipamentos  moder-
nos. 

Os interessados em prat icar  uma das  at iv idades  f í s i -
cas ,  podem fazer  a  inscr ição na secretar ia  do CCEL-SESI , 
na  Avenida Br igadeiro  Eduardo Gomes,  3710 –  Aeroporto, 
das  6h às  12h e  das  13h às  21h.  Mais  informações pelo 
te lefone 4009-1844.

Conheça um pouco mais de cada atividade 
Jiu-jitsu
O Jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que 

tem como fundamentos o domínio e equilíbrio 
do corpo e tem se tornado uma artes marciais 
mais populares da atualidade, sendo indica-
da para crianças (a partir de 8 anos), jovens e 
adultos. 

Ginástica 
A Ginástica (localizada, aeróbica e alonga-

mento) é uma das atividades mais requisitadas. 
Consiste em sessões estruturadas de exercícios 
com repetições, auxiliando o condicionamento 
físico como um todo. As aulas acontecem de 
segunda a sexta, a partir das 18h10 até às 20h.

Natação e Hidroginástica
A Natação e a Hidroginástica são indicadas 

para crianças, jovens e adultos (a natação, por 
exemplo, atende bebês a partir dos 6 meses de 
idade), e proporcionam momentos de descon-
tração e bem-estar. São indicadas para quem 
possui uma rotina de trabalho pesada, por pro-
porcionar melhorias da capacidade aeróbica e 

cardiorrespiratória, resistência, força muscular e a flexibilidade.
 
Dança de Salão
A atividade consegue reunir características 

que nenhum outro exercício consegue com 
tanta eficácia e promove, até certo ponto, uma 
melhoria global no indivíduo, contribuindo 
para o desenvolvimento psicológico, físico e 
social. As aulas acontecem de segunda a sexta, 
das 18h10 até as 20h00.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


