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Última semana para empresários realizarem o
pagamento da Contribuição Sindical 2014
A próxima sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 é o prazo máximo
para as indústrias locais efetuarem o pagamento da Guia para a
Contribuição Sindical, prevista nos artigos 578 a 591 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
O recolhimento é obrigatório para os pelos empregadores, até
o último dia de janeiro de cada ano e, pelos trabalhadores, sempre
em abril.
No caso da contribuição sindical das indústrias o valor incide

sobre o capital social da empresa e está dividida em faixas. O
empresário que fizer alguma mudança no capital social da
empresa deverá informar a FIER, responsável pela emissão das
guias para o pagamento. Mais informações podem ser obtidas na
FIER, localizada na Av. Benjamin Constant, 876 - Centro, pelo
telefone 4009-5353 ou junto aos sindicatos patronais de cada
segmento.

SESI realiza capacitação do Programa Atleta do Futuro

Foto: ASCOM Sistema Indústria

As aulas foram divididas em teóricas e práticas

O SESI-RR realizou no período de 21 a 25 de janeiro,
capacitação para acadêmicos de Educação Física e Pedagogia que
atuarão no Programa Atleta do Futuro – PAF. Foram 54 inscritos,
sendo 47 acadêmicos de educação Física e sete de pedagogia.
Os participantes conheceram, por meio de aulas teóricas e
práticas, a metodologia de ensino do PAF, nas quais aprenderam
como fazer o planejamento e execução das aulas. A capacitação
teve duração de 20 horas com entrega de certificado.
O acadêmico de Educação Física, Nemias Serafim, acredita que
a capacitação vai enriquecer seu currículo. “O treinamento é
ótimo e agrega conhecimento. O que aprendi aqui poderei usar
não só no SESI, caso seja selecionado para o estágio, mas no
mercado de trabalho como um todo”, destacou.
A capacitação foi ministrada pelo gestor de projetos da Unidade

Lazer do SESI, Pascoal Duarte que destacou a metodologia
diferenciada do Programa Atleta do Futuro. “A metodologia do PAF
é desenvolvida pelo Departamento Nacional do SESI, por isso é
necessário conhecimento e treinamento pra que possam atuar
dentro do programa, e assim garantir a adesão e a permanência
das crianças. As atividades devem ser inclusivas, garantindo que
todas as crianças se envolvam e sintam-se motivadas a sempre
retornar as aulas” finalizou Pascoal.
PAF - É um projeto que possibilita o acesso a cursos de iniciação e
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, para
crianças e adolescentes, com orientação de professores e
acadêmicos de educação física, que fazem acompanhamento do
desenvolvimento individual dos alunos. A meta do PAF para este
ano é manter no programa cerca 3 mil crianças.

Centro de Educação do Trabalhador disponibiliza
vagas para o ensino fundamental
Estão disponíveis para o primeiro semestre de 2014, vagas para
as turmas do 5º ano (vespertino), 6º ano, 7º ano e 8ª série
(matutino) do ensino fundamental no Centro de Educação do
Trabalhador João de Mendonça Furtado.
As vagas são destinadas para filhos ou dependentes dos
trabalhadores da indústria e comunidade e as aulas iniciam na
segunda-feira, 3 de fevereiro.
Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 40091879 ou dirigir-se à secretaria da escola, em horário comercial,
localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786, bairro
Aeroporto.
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Para concorrer as vagas basta procurar o Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado

Para crianças de 6 a 12 anos

Musicalização:
Violino (a partir de 8 anos),
Flauta, Teclado ou Violão.
Canto Coral
Oficina de Teatro
Atividades Recreativas

(1h de atividade)
Segunda e Quarta
ou Terça e Quinta
18h às 20h
Teclado / Violão / Violino

Segundas e Quartas-Feiras
ou Terças e Quintas-Feiras

8h às 12h ou 14h às 18h
(4h de atividade)

Informações:
SESI Lazer
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710
Aeroporto

*Arte jovem e Lazer Cultural com Matrículas Permanentes
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IEL/RR abre inscrições para cursos de capacitação
profissional
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR abre inscrições para a
primeira turma de 2014 para os cursos do Programa de
Desenvolvimento Profissional. As inscrições devem ser feitas
até o início de fevereiro na sede do IEL, na Av. Capitão Júlio
Bezerra nº 363, Centro.
O curso 5 em 1, tem carga horária de 140 horas e tem como
público-alvo jovens, adultos, estudantes de nível médio e
superior, micro e pequenas empresas e comunidade em geral,
que queiram buscar qualificação e aperfeiçoamento profissional
nas áreas, Auxiliar Administrativa, Auxiliar Contábil, Recursos
Humanos e Departamento Pessoal, Empreendedorismo e

Atendimento ao Cliente.
Esse ano, além de oferecer o curso 5 em 1, o IEL-RR, incluiu
em sua programação o curso 3 em 1, com carga horária de 60
horas abrangendo as áreas de Relações Interpessoais, Cálculos
Trabalhistas, Oratória e Expressão Verbal.
Serão ofertadas palestras gratuitas com os seguintes temas:
O verdadeiro papel de um Líder O segredo da Comunicação com
carga horária de 2 horas.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (95)
3621-3571 e 8112-2075, pelo email: coord_pdp@ielrr.org.br ou
no site www.ielrr.org.br.

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro
(95) 3621-3571 / 8112-1952
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