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A Contribuição Sindical Patronal que está prevista no 
art. 579 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT já pode 
ser paga pelas empresas industriais, em favor do sindica-
to representativo da sua categoria, ou, inexistindo este, 
na conformidade do art. 591, o recolhimento será cre-
ditado à Federação correspondente, neste caso a FIER.

O pagamento é facultativo e, caso a empresa decida fazê-lo, 
deverá autorizar a emissão da guia por escrito. O valor a ser pago 
é calculado em cima do capital social da empresa declarado à 
Receita Federal do Brasil – RFB, observando as faixas da tabela 
aprovada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, a saber:

(Fonte: Gerência de Arrecadação e Fiscalização da CNI)

O QUE MUDOU APÓS A REFORMA TRABALHISTA E COMO 
EMITIR A GUIA?

A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17), sancionada pelo 
Governo Federal em 13 de julho de 2017, trouxe mudan-
ças no recolhimento da contribuição sindical, que perdeu seu 
caráter tributário, sendo opcional para quem reconhece a 
importância de fortalecer a sua entidade representativa de 
classe econômica. Desta forma, as empresas devem autori-
zar prévia e expressamente o seu recolhimento ao seu res-
pectivo sindicato e, neste sentido, a FIER possui um formulá-
rio que está disponível no seu site www.fier.org.br no ícone 
“Publicações” na parte inferior direita da sua página inicial. 

Para outras informações, as empresas industriais pode-
rão entrar em contato com o Centro de Promoção do Asso-
ciativismo Sindical – CPAS da Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima – FIER, pelos telefones: (95) 4009-5354 / 
4009-5351, WhatsApp 99128-3921, E-mail: cpas@fier.org.br. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018 
EMPRESAS PODEM RECOLHER ATÉ 31 DE JANEIRO

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

CNI terá cinco imersões em ecossistemas 
de inovação em 2018

Inscrições para visitas a empresas do Vale do Silício já estão abertas. De-
mais edições estão marcadas para unidades Embrapii e institutos SENAI 

de Inovação no Brasil (em dois momentos distintos), além de Israel, Itália 
e Suíça

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizará cinco 
imersões em ecossistemas de inovação em 2018. As inscrições 
para a primeira delas, no Vale do Silício (Califórnia, Estados Uni-
dos), já estão abertas. O grupo, liderado pela CNI e o Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), visitará importantes empresas e centros de 
pesquisa em tecnologia e inovação, como Google, Qualcomm, 
Facebook e Plug and Play, que é uma das maiores aceleradoras 
do mundo. As visitas ocorrerão entre os dias 4 e 9 de fevereiro.

Esta será a 7ª edição do Programa de Imersões, iniciativa 
idealizada pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), 
coordenada pela CNI. Entre os participantes desta imersão 

estarão os 10 vencedores do Prêmio Tecnologias de Impac-
to – Brasil, promovido pela Qualcomm, voltado para o reco-
nhecimento de inventores de tecnologias que impulsionam 
o desenvolvimento do ecossistema de internet das coisas.

“O programa garante aos atores do ambiente de inova-
ção brasileiro oportunidades exclusivas de acesso ao que há 
de mais avançado em tecnologia, infraestrutura, modelos 
de negócio e gestão, e talentos para pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação. As seis edições já realizadas, desde 2016, 
tiveram índice de aprovação de mais de 95% dos partici-
pantes, que afirmaram ter suas expectativas amplamente supe-
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Neste ano, a economia brasileira consolidará a trajetória de cres-
cimento iniciada em 2017. A indústria crescerá 3% e as empresas 
aumentarão a oferta de vagas para os trabalhadores.  As previsões 
estão na edição especial do Informe Conjuntural da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Conforme as estimativas, a inflação con-
tinuará baixa, abrindo caminho para uma nova redução dos juros. 

A CNI destaca, no entanto, que, no médio e no longo prazo, 
a economia será influenciada pelas eleições de 2018. “A consoli-
dação da vitória de uma candidatura comprometida com a con-
tinuidade e aprofundamento das reformas deverá intensificar o 
processo de recuperação e pavimentar um novo ciclo de cresci-
mento com base na expansão do investimento”, destaca a indústria.

Conheça as previsões da CNI para o desempenho de sete indi-
cadores econômicos neste ano:

Economia crescerá 2,6%

O ritmo de recuperação da atividade aumentará e con-
solidará a trajetória de crescimento iniciada em 2017. A CNI 
alerta, no entanto, que o crescimento sustentado da econo-
mia depende das reformas estruturais, sobretudo a da Pre-
vidência e a tributária, que garantam o equilíbrio das contas 
públicas e ajudem a melhorar a produtividade das empresas.

Indústria terá expansão de 3%

Pela primeira vez desde 2011, a indústria brasileira crescerá 
mais do que o Produto Interno Bruto (PIB). A recuperação do setor 
será impulsionada pelo aumento do consumo.  A indústria extrativa 
crescerá 2,5%, a de transformação, 3,5%, e a da construção, 2%. 

Investimentos aumentarão 4% 
Depois de quatro anos de queda, os investimentos volta-

rão a crescer em 2018, estimulados pelo aumento da confiança 

de empresários e consumidores, o crescimento da demanda e 
a melhora das condições financeiras das empresas.  Com a ex-
pansão de 4% prevista para este ano, a taxa média de investi-
mento será equivalente a 15,8% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Consumo terá expansão de 2,8%

O controle da inflação, a queda do desemprego, a redução dos ju-
ros e a recomposição das finanças das famílias incentivaram a volta às 
compras. Esse cenário deve se manter neste ano e, associado à recom-
posição da confiança dos consumidores, impulsionará a demanda. 

Taxa de desemprego cairá para 11,8%

A reativação da atividade movimentou o mercado de trabalho, 
que fechou 3,5 milhões de postos de trabalho entre 2015 e 2016. Com 
a aceleração do crescimento prevista para este ano, as empresas de-
vem contratar mais do que em 2017. A taxa média de desemprego 
em 2018 será 1 ponto percentual menor do que a do ano passado. 

Inflação ficará em 4,4%

A inflação ficará abaixo do centro da meta de 4,5% fixada pelo 
Banco Central. O controle dos preços deve-se à elevada ociosidade da 
economia brasileira, a alta taxa de desemprego e à quebra da inércia 
inflacionária em 2017. Neste ano, a CNI estima que haverá a recom-
posição dos preços dos alimentos e das tarifas de energia elétrica.

Taxa média de juros será de 6,75% ao ano 
A queda da inflação abre caminho para a redução dos ju-

ros básicos da economia, que atualmente estão em 7% ao 
ano. A expectativa é que o Banco Central anuncie um novo 
corte na taxa Selic na primeira reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom), marcada para os dias 6 e 7 de fevereiro. 

Fonte: Portal CNI
 

radas”, destaca a diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio.
As imersões são voltadas para empresários, represen-

tantes do governo e da academia, com a finalidade de 
aproximar a indústria brasileira às tecnologias mais avan-
çadas dentro e fora do nosso país. Mais informações e a fi-
cha para inscrições podem ser acessadas no site da MEI.

PRÓXIMAS EDIÇÕES - A segunda edição de 2018 do Programa 
de Imersões da MEI ocorrerá em maio, no Brasil, em unidades 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embra-
pii) e em institutos SENAI de Inovação nas cidades de Florianó-
polis, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Salvador. As demais 
imersões previstas para 2018 estão marcadas para Israel (se-

tembro), Itália/Suíça (outubro) e novamente Brasil (novembro).

Confira as cinco imersões marcadas para 2018

7ª IMERSÃO, EUA, 04 a 09 de fevereiro
8ª IMERSÃO, BRASIL, 21 A 25 de maio
9ª IMERSÃO, ISRAEL, 03 a 07 de setembro
10ª IMERSÃO, ITÁLIA-SUÍÇA, 15 a 19 de outubro
11ª IMERSÃO, BRASIL, 05 a 08 de novembro

Fonte: Portal CNI

7 previsões da indústria para a economia 
brasileira em 2018

De acordo com o Informe Conjuntural da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), depois de quatro anos de queda, os investimentos voltarão 
a crescer em 2018. As empresas também devem contratar mais do que 

em 2017
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SESI ESPORTE
SESI lança projeto voltado para crianças e adolescentes

O ano de 2018 começa com incentivo á prática de esporte, entre 
crianças de 8 a 14 anos, no Serviço Social da Indústria de Roraima – 
SESI. O projeto visa proporcionar o bem-estar e uma vida mais saudável. 
Com o novo projeto serão ofertadas atividades recreativas, educativas 
e esportivas.

Dentre as atividades que serão disponibilizadas a coordenadora da 
área de Lazer, Waldeth Gondim, cita algumas. “Funcionará como um pa-
cote. Na hora da matrícula a criança escolhe a que desejar. No Distrito 
teremos o futebol society, tênis de mesa, xadrez e outras. Já na sede, 
teremos vôlei, basquete, Handebol e futsal”, comentou.

Para se inscrever basta que os pais se dirijam até a secretaria do 

SESI, preencham uma ficha de matrícula e escolham as modalidades 
de sua preferência. Em caso de ser trabalhador da indústria, o mesmo 
deverá apresentar documento de comprovação. 

As inscrições podem ser realizadas na unidade do SESI localizada 
na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710- Aeroporto, ou no CAT - 
Waldir Peccini, que fica na Av. das indústrias, S/N – Distrito Industrial.

As atividades serão desenvolvidas a partir do próximo dia cinco de 
fevereiro, das 15h às 17h30, de segunda à sexta-feira. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 4009-1844.

Escola do SESI está com período de 
matrículas abertas

As vagas para novos alunos são para turmas no Ensino Fundamental 
I, que compreende as séries do 1º ao 5º ano, no período da tarde e no 
Ensino Fundamental II, que compreende as séries do 6º ao 9º ano, nos 
períodos da manhã e da tarde, conforme quadro ao lado.

As matrículas podem ser realizadas, até o dia 18 de janeiro, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, e a partir do dia 19 de janeiro, das 07h às 19h, 
sem intervalo para o almoço. As vagas estão disponíveis para as catego-
rias: Industriários I e II, Colaboradores do Sistema Indústria (FIER/SESI/
SENAI e IEL), Empresários Industriais, Convênio e para a Comunidade.
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Os pais ou responsáveis interessados, devem se dirigir até a secre-
taria da Escola do SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
3786 – Bairro: Aeroporto. As vagas serão preenchidas por ordem de 
chegada, para mais informações o telefone para contato é 4009-1879.

Na Escola do SESI, o Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado, os alunos contam com uma estrutura completa 
para proporcionar a melhor experiência de aprendizado, como sala de 
leitura, quadra poliesportiva coberta, auditório, Laboratórios de ciência 
e Informática, sala multifuncional, além da estrutura do Centro de Cul-
tura, Esporte e Lazer – CCEL do SESI-RR para as aulas de educação física 
(para alunos de 6º ao 9º ano).

A escola trabalha o ensino baseado nos quatro pilares da educação, 
que são: “Aprender a conhecer”, no qual se aprende a dominar os ins-
trumentos de conhecimento; “Aprender a fazer”, que orienta a forma 
correta de aplicar os conhecimentos adquiridos; “Aprender a conviver”, 
desenvolve a convivência social, o trabalho em equipe e a resolução de 
conflitos e; “Aprender a ser”, que contribui para a formação da perso-
nalidade dos alunos.

Seguindo os pilares da educação são oferecidas disciplinas que per-
mitem fazer o link entre a teoria da sala de aula e a prática do cotidiano, 
como Educação Tecnológica, e para as turmas do 6º ao 9º ano, Leitura 
e Produção Textual e Empreendedorismo e Ética. Quando necessário, 
os estudantes também recebem, gratuitamente, orientação de apren-
dizagem.

Ao longo dos anos foram incorporados projetos pedagógicos com o 
objetivo de proporcionar experiências reais sobre os assuntos que são 
ensinados em sala de aula como o Festival Folclórico, a Indústria de Ta-
lentos, Família na Escola, Semana do Livro Infantil, Jornada de Literatura 
e Feira Lego Zoom.

A escola também incentiva os alunos a participarem de competi-
ções nacionais como o “Prêmio Construindo a Nação”, o “Torneio de 
Robótica Educacional” e o “Torneio Nacional de Robótica First Lego Le-
ague”. Além de concursos locais como “Concurso DETRAN de educação 
para o trânsito” e alguns outros promovidos por empresas locais volta-
dos para educação e cidadania.

Para melhor acompanhamento da vida escolar dos filhos, os pais 
tem a sua disposição o Portal SESI Educação, que funciona como Apoio 
Pedagógico e que também é utilizado pelos alunos e pelos professores.

Em 2017 a escola fechou o ano com grandes conquistas de seus 
alunos, na XXV Feira de Ciências Estadual de Roraima (FECIRR) foram 
classificados dois projetos apresentados pelos alunos da Escola do SESI. 
Na categoria do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), se classificou em 
2º lugar o projeto “Matemática na Cozinha”, com a turma do 4º ano 
“A”. A proposta é promover aos alunos contato de forma criativa, lúdica, 
prática, prazerosa e contextualizada a matemática presente nas recei-
tas culinárias do seu cotidiano, especialmente aquelas preferidas pelos 
alunos e seus familiares, a fim de demostrar que práticas sociais como 
a culinária podem influenciar e estimular um melhor entendimento de 

questões relacionadas à Matemática em sala de aula.

Na categoria do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), se classificou 
em 3º lugar o projeto “O baú da matemática”, com a turma do 6º ano 
“C”. A proposta é construir materiais manipuláveis para auxiliar no en-
sino da matemática para alunos com deficiência visual e proporcionar a 
interação do deficiente visual com os outros alunos.

No Torneio FLL Regional Norte de Robótica, ocorrido em Manaus, 
a equipe Makunaima ganhou o Prêmio Estrela Iniciante, com o projeto 
Acqua Clean, que propõe a reutilização da água com implantação de 
uma estação de tratamento da água simples nos postos de lavagem. 
Conquistaram a 7ª colocação entre as 24 equipes participantes.

Veja mais conquistas da Escola do SESI e seus alunos em anos an-
teriores

2016 
• 1º lugar na XXIV Feira Estadual de Ciências, com o projeto: 

FAROFA RICA, na categoria de Educação Infantil, alunos do 2º período 
“A”;

• 1º lugar no VII Torneio Estadual de Robótica, com o projeto: 
MÁQUINA DOSADORA DE PESTICIDA, na categoria de Ensino Funda-
mental séries finais, alunos do 8º ano “B”;

• 2º lugar no II Concurso DETRAN de Educação para o Trânsito, 
na categoria Educação Especial, com o aluno Cauã Almeida do 6º ano 
“A”;

• Prêmio Técnico Destaque no Festival SESI de Robótica em ní-
vel nacional com a equipe Macunaima; 

• 10º lugar: Desempenho na Prova Brasil da Rede SESI, na cate-
goria de Ensino Fundamental do ranking nacional, alunos do 5º ano “A” 
e “B”;

• 5º lugar: Desempenho na Prova Brasil da Rede SESI, na cate-
goria de Ensino Fundamental do ranking nacional, alunos do 9º ano “A” 
e “B”.

2015
• Entre os formandos de 2015, alunos da escola do SESI foram 

aprovados para o ensino médio na Escola Técnica em Agropecuária – 
EAGRO, Escola de Aplicação e Escola Militar;

• No concurso “Talento Estudantil Vimezer”a participante ven-
cedora foi a aluna da escola do SESI. 

2014
• 1º Lugar no “V torneio de Robótica” com o projeto “Determi-

nador de Agrotóxico”. 

2011
• Maior nota da Região Norte, no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB. 

Equipe Makunaima, ganhadora do prêmio Estrela Iniciante Projeto Matemática na Cozinha, classificado em 2º lugar Projeto O Baú da Matemática, classificado em 3º lugar
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