
ÁREA DE ATENDIMENTO EM TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

Oferecemos Consultorias nas áreas de Processo
Produtivo, Legislações, Serviços de Inspeção, e
serviços operacionais podemos ainda citar as
seguintes: Consultoria em Eficiência Energética, em
Gerenciamento Resíduos Sólidos, Software Senai de
Manutenção Industrial.
DESCONTO AOS INDUSTRIÁRIOS E SINDICALIZADOS

A Política de Relacionamento com o Cliente do
SENAI/RR permite oferecer aos SINDICATOS
descontos maiores do que a tabela disponível para
empresas industriais não sindicalizadas com até 30%
de desconto, conforme consta na Instrução
Normativa do SENAI/RR. Desta forma, as Empresas
Sindicalizadas poderão contar com descontos a vista,
ao final do atendimento e parcelado. Informamos
ainda que os titulares oriundos de convênios firmados
com sindicatos patronais tem desconto sobre a taxa
de adesão. Formatamos Cursos e Consultorias para
sua necessidade

Empresas associados ao Sinduscon/RR, tem mais
vantagens nas ações de capacitação empresarial do
IEL/RR, com descontos de 20% de desconto para
pagamento à vista e 10% para pagamento
parcelado. O IEL/RR trabalha com as seguintes
áreas:
Gestão financeira e orçamentária;
Gestão de pessoas e liderança;
Gestão de marketing;
Gestão estratégica;
Gestão da Inovação;
Gestão da Qualidade;
Logística;
Processos;
Projetos

(95)3224-0350/99130-3336

sindusconrr@gmail.com

http://sinduscon-rr.org.br
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BENEFICIOS &

SERVIÇOS



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).

VOCÊ SABIA?

A FIER é uma entidade de direito privado que
articula as demandas da indústria com outros
segmentos da sociedade, participa ativamente da
política industrial no estado de Roraima. Congrega
12 entidades sindicais da indústria roraimense,
identificando oportunidades de melhoria da
competitividade, promove ações de defesa de
interesses voltadas para o crescimento,
modernização e melhoria da competitividade da
indústria.

ATUAÇÃO NA 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 41% de
desconto para empresas associadas/filiadas.

EDUCAÇÃO
Empresas Sindicalizadas recebem informações
sobre o número de vagas abertas por turma antes
da divulgação ampla ser iniciada e descontos nas
mensalidades que variam de 20% a 60% a depender
da modalidade de ensino.

NA SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA
Desconto de 10% nos programas de Saúde e
Segurança no Trabalho (PPRA/PGR/PCMAT e
PCMSO). Utilização dos serviços de saúde e
promoção da saúde com preços diferenciados.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS PARA OS SINDICATOS 
QUE POSSUEM CONTRATOS DE CONVÊNIO COM O 

SESI/RR: 
O Sinduscon-RR possui convênio com o SESI/RR e
por isso os seus associados tem.
• Desconto de 15% na taxa de matrícula no Centro

de Educação do Trabalhador João de Mendonça
Furtado – CET SESI/RR;

• Isenção da taxa de adesão ao convênio, sendo
mantida a obrigatoriedade de emissão de
carteirinha para os titulares e dependentes;

• Oferta de um curso/ano sobre o uso correto dos
equipamentos de proteção individual, com carga
horária de até 4h, com a realização gratuita para
as empresas associadas/sindicalizadas, mediante
solicitação formal com a programação de data,
horário e local; Realização de uma campanha de
prevenção contra hipertensão/ano, com aferição
gratuita in loco, mediante solicitação formal com
a programação de data, horário e local;

• Expansão do desconto de 40% do Termo de
Cooperação CCEL Corporativo para os
dependentes, mediante assinatura do Termo de
Cooperação com o SESI.

Boas razões para a 
sua empresa fazer 
parte do
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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).
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Lidera as negociações coletivas junto a
sindicatos laborais: A empresa associada pode
participar diretamente das negociações se for de
seu interesse.
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Pesquisa dados importantes para o setor:
Publica mensalmente as informações referentes
ao CUB (Custo Unitário Básico da Construção)
elaborado pelo sinduscon e publicado na
plataforma do CUB/CBIC;
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Divulga informações locais e nacionais: Por
meio do seu site www.sinduscon-rr.org.br e
rede social facebook, acompanhando os
principais temas de interesse do setor.

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 a saúde, educação e cidadania
gratuitos aos trabalhadores.

http://www.sinduscon-rr.org.br/

