Programa de Relacionamento com o Cliente – PRECLI:
Permite ao SENAI/RR oferecer ao SINDUSCON/RR,
descontos maiores do que a tabela disponível para
empresas industriais não sindicalizadas. Desta forma, o
sindicato poderá contratar uma turma fechada com
desconto de 30% para pagamento à vista, 20% para
pagamento ao final do curso e 10% para pagamento
parcelado em até 03 vezes.
Podem ser formadas turmas para os Cursos Profissionalizantes
abaixo relacionados ou sob demanda, mediante análise:
• Carpinteiro estrutural
• Eletricista instalador residencial
• Instalador hidráulico
• Pedreiro assentador de tijolos
• Pedreiro de revestimentos cerâmicos
• Pintor de obras
• NR-35 (estabelece os requisitos mínimos de proteção
• para o trabalho em altura)

Cursos para o aperfeiçoamento da gestão e a
capacitação empresarial com descontos:
• Empresas
filiadas/associados
do
SINDUSCON/RR, tem mais vantagens nas ações
de capacitação empresarial do IEL/RR, com
descontos de 15% para os matriculados nos
cursos:
• Auxiliar Contábil e Administrativo
• eSocial;
• Empreendedorismo;
• Logística;
• Atendimento ao cliente.;
• RH e Departamento de Pessoal;
• Marketing de Vendas entre outros, também são
ofertados de acordo com a demanda.

R. Ajuricaba, 1325 Centro

(95) 3224-0350

sinduscon.rr@uol.com.br

http://sinduscon-rr.org.br

BENEFICIOS &
SERVIÇOS

Defende os interesses das empresas: O sindicato
mostra a força e a representatividade das empresas
em questões que dependem da articulação com o
governo, seja municipal, estadual e até federal, pois
ele pode atuar sozinho ou em conjunto com a
Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER)
e a Confederação Nacional da Industria (CNI);

As empresas industriais podem usar
qualquer serviço oferecido pelo Sistema
Indústria RR, formado pela Federação
das Indústrias do Estado de Roraima
(FIER), Serviço Social da Indústria (SESI),
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) ou Instituto Euvaldo
Lodi (IEL).

Lidera as negociações coletivas junto a sindicatos
laborais: A empresa associada pode participar
diretamente das negociações se for de seu interesse;
Pesquisa dados importantes para o setor: Publica
mensalmente as informações referentes ao CUB
(Custo Unitário Básico da Construção) elaborado
em parceria com a FIER/SENAI/IEL;
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Divulga informações locais e nacionais: Por meio do
seu site www.sinduscon-rr.org.br com informações
sobre a construção civil no Estado de Roraima,
cursos, eventos, notícias do setor, etc...;
Apoia eventos para os trabalhadores das
empresas: Empresas filiadas têm prioridade na
articulação do sindicato para o Dia Nacional da
Construção Social – DNCS, evento realizado em
parceria com a CBIC/SINDUSCON/SESI, com
atendimentos de saúde, educação e cidadania
gratuitos para os trabalhadores.

Defesa de Interesses:
• Problemas que dependem de uma solução por
parte do poder público podem ser resolvidos
com a atuação direta da FIER promovendo
encontros de trabalho, reuniões, elaboração
de estudos e propostas, busca de
entendimentos, proposições para alteração ou
criação de leis e decretos, bem como a
articulação junto as lideranças do executivo,
legislativo e judiciário.
• As demandas apresentadas pelos sindicatos
filiados sempre ganham caráter de urgência no
trâmite interno.
• Emissão de Certificado de Origem, Certificado
de Origem Comum e Livre Venda com 36% de
desconto para empresas associadas/filiadas.

Na Escola do SESI:
• Empresas associadas/filiadas recebem informações
sobre o número de vagas abertas por turma antes
da divulgação ampla ser iniciada. Isso aumenta as
chances de efetuar a matrícula do maternal ao
nono ano.
• O SESI informa ao sindicato sobre as vagas e ele
repassa o comunicado para as empresas
associadas/filiadas. Além disso, elas podem
participar de um curso da Educação Continuada
que será ofertado gratuitamente com tema
escolhido pelo sindicato juntamente com sua
diretoria/associados.
Na Saúde:
• As empresas associadas/filiadas terão prioridade na
campanha de prevenção da diabetes, podendo
receber orientações e o exame gratuito com a
coleta in loco.
• As consultas odontológicas são gratuitas para os
trabalhadores e dependentes das empresas
associadas/filiadas, e para os empresários, existe
uma tabela especial de preços.
• Ao contratar a elaboração dos programas de
Saúde e Segurança no Trabalho (PPRA e PCMSO),
empresas associadas/ filiadas recebem desconto
de 10%, em cima da tabela de indústria.

