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CTRSRT E COMPI PARTICIPAM DE 2ª REUNIÃO 
E DE PALESTRA SOBRE E-SOCIAL E SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO
 Na terça-feira, 3 de maio, os Conselhos 
Temáticos de Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas (CTRSRT) e de Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Industrial (COMPI) 
da Federação das Indústrias de Roraima (FIER) 
participaram da segunda reunião deste ano. Os 
encontros ocorreram de forma on-line e contaram 
com a presença de conselheiros e convidados.
 Durante as reuniões foi realizada a 
apresentação de palestra com o tema - O E-Social 
e os Eventos de SST – Saúde e Segurança no 
Trabalho, ministrada pela Engenheira em 
Segurança do Trabalho do Sesi, Ingrid Skarlety 
Rosas. Ela falou a respeito da obrigatoriedade e 
das principais legislações e definições do E-Social. 
 “O E-Social é um sistema de escrituração 
digital e não mudou nada dentro da legislação. 
Em contrapartida, o que vem mudando são 
algumas normas regulamentadoras, que 
passaram atualmente por uma atualização. O 
E-Social mantém vai unir algumas observações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas”, explicou a 
profissional. 
 Após a explanação, os conselheiros e 

convidados tiveram a oportunidade de tirar 
dúvidas sobres os assuntos. De acordo com 
eles, a palestra foi produtiva e serviu para 
agregar conhecimentos, uma vez que esta é uma 
obrigação legal que deve ser cumprida por todas 
as empresas, além de ser um tema de suma 
importância para o bom desenvolvimento dos 
trabalhos do setor industrial roraimense.
 Na reunião do CTRSRT, a coordenadora 
técnica e administrativa da FIER, Luana Barbosa, 
apresentou dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), sendo 
do primeiro trimestre de 2022, relacionados à 
empregabilidade no setor industrial de Roraima. 
 Já no encontro do COMPI, foram 
apresentados pelo assessor jurídico da FIER, 
Maclison Chagas, informações relevantes 
a respeito da pauta nacional discutida no 
Conselho da Micro e Pequena Empresa (COPEM) 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Ele falou sobre a Reforma Tributária PEC 110 e 
o Simples Nacional, Agenda Legislativa da CNI 
– temas de interesse das Micro e Pequenas 
Empresas (MPE’s) e outros temas. 

Na reunião do COMPI foram apresentadas informações sobre a pauta 
nacional discutida no COPEM da CNI

Na reunião CTRSRT foram apresentados dados sobre empregabilidade no 
setor industrial de Roraima
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RORAIMA REGISTROU EM MARÇO A CRIAÇÃO DE 75 NOVOS 
EMPREGOS NO SETOR INDUSTRIAL

FIER APOIA A CAMPANHA MAIO AMARELO E ALERTA SOBRE 
OS CUIDADOS NO TRÂNSITO

 O mês de março fechou com 75 novos 
empregos na indústria roraimense, conforme os dados 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), número que reflete o crescimento deste setor 
no estado. Ao todo, o terceiro mês do ano se encerrou 
com a criação de 390 novos postos de trabalho, com 
um estoque de 65.579 empregos formais até o fim do 
primeiro trimestre do ano.
 O setor de serviços ainda é o que mais emprega 
no estado. Ele gerou, no mês de março, um saldo 
de 310 contratações, seguido do comércio com 127, 
agropecuária com 79 e a indústria aparece na quarta 
posição, com as 75 contratações.
 No comparativo com o mês de fevereiro de 
2022, no qual foram criados 60 empregos, houve um 
aumento de 25% na criação de postos de trabalhos no 
mês seguinte, cenário que mostra uma tendência de 
alta em Roraima.
 Segundo avaliação da economista da FIER, 
Luci Campelo, em meio ao cenário de crise econômica 
mundial, o crescimento do número de empregos no 
setor industrial de Roraima mostra uma tendência de 
recuperação econômica. 
 “É importante analisar este indicador, uma 

 Com a proposta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de mortes, feridos e de 
pessoas que sofrem sequelas por acidentes de trânsito, 
foi criada a campanha Maio Amarelo. O tema deste ano 
é ‘Juntos Salvamos Vidas!’. A Federação das Indústrias de 
Roraima (FIER), como incentivadora de iniciativas como 
esta, apoia e alerta sobre os cuidados no trânsito. 
 Este é um movimento coordenado entre o 
Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar 
em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a 
sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: 
órgãos de governos, empresas, entidades de classe, 
associações, federações e sociedade civil organizada 
para, efetivamente, discutir o tema, envolver-se em 
ações e propagar o conhecimento, abordando toda 
a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais 
diferentes esferas.
 Para a Presidente da FIER e empresária Industrial, 
Izabel Itikawa, a campanha é extremamente importante 
para mostrar os riscos da falta de atenção no trânsito e 
como isso pode gerar graves consequências. 
 “A FIER apoia todas as iniciativas em alusão à 
campanha ‘Maio Amarelo, momento que tem como 
objetivo a conscientização e alerta internacional sobre 

Em fevereiro foram contratados 60 trabalhadores na indústria, em 
março 75, isso mostra uma alta de 25% de um mês a outro

A FIER usou as redes sociais para mostrar apoio à campanha ‘Maio Amarelo’

vez que ele é um dos que apresentam maior rigidez 
em relação à recuperação, pois as contratações só 
acontecem quando o empresário se sente confiante 
com o crescimento da economia, principalmente no 
Brasil que tem um dos maiores custos relacionados à 
contratação de empregados formais”, pontuou.
 Este resultado positivo ocorreu devido ao 
aumento na fabricação de diversos produtos, com 
destaque para: produtos de metal; de madeira; de 
borracha e material plástico, bem como fabricação de 
móveis. Este é um dos reflexos da atuação da FIER em 
favor da indústria roraimense, tendo em vista a defesa 
de interesses, desburocratização e outras iniciativas. 

os acidentes de trânsito. Ser prudente no trânsito, salva 
vidas!”, ressaltou a presidente. 
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SEGUEM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO 
PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL

SISTEMA FIER REÚNE FORNECEDORES E APRESENTA 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 

FORMA PRÁTICA 

Esta edição será realizada pela FIERO, em Porto Velho, e a solenidade de outorga acontece dia 25 de novembro de 2022

Participaram do evento fornecedores e colaboradores do Sistema FIER

 Estão abertas até o dia 15 de julho as inscrições 
para o Prêmio Professor Samuel Benchimol, que 
busca reconhecer iniciativas e trajetórias pioneiras 
à compreensão da Amazônia e a desvendar novos 
caminhos em prol do desenvolvimento sustentável da 
região.
 O prêmio está dividido em duas categorias: 
a primeira contempla trabalhos economicamente 
viáveis, ecologicamente adequados, politicamente 
equilibrados e socialmente justos, intitulada 
Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região 
Amazônica. 

 A segunda homenageia personalidade do meio 
empresarial ou acadêmico, que se destacou em prol 
do desenvolvimento sustentável na região, intitulada 
Personalidades dedicadas ao Desenvolvimento 
Sustentável da Região Amazônica.
 As propostas poderão ser apresentadas 
individualmente ou em grupo, por pessoas, maiores 
de 17 anos, de todas as ocupações, de qualquer parte 
do Brasil e do exterior, desde que estejam relacionadas 
com o desenvolvimento da Região Amazônica.
 As inscrições devem ser feitas por meio deste 
link: http://amazonia.ibict.br/75-2/inscricoes/

 Nesta quinta-feira, 5 de maio, o Sistema FIER 
promoveu um encontro com fornecedores, com o 
intuito de apresentar informações sobre os processos 
de aquisição de produtos e serviços que podem 
ocorrer nas Casas SESI, SENAI, IEL e FIER, e ouvir 
as dificuldades enfrentadas pelos fornecedores, a 
fim de melhorar o atendimento e os processos de 
compras.  
 O evento ocorreu às 19h, no auditório do 
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Diego Lopes é advogado especialista em contratações públicas, pregoeiro e Presidente da CPL da FIER há 11 anos e também atuou como Conselheiro 
no contencioso administrativo fiscal da SEFAZ-RR

SESI, e contou com a presença de representantes de 
empresas, da superintendente da FIER e diretora do 
SENAI, Almecir de Freitas Câmara, e de colaboradores 
do Sistema. 
 Foi ministrada pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL) do Sistema FIER, 
Diego Lopes, uma palestra sobre aquisições e 
contratações. Ele é advogado especialista em 
contratações públicas, pregoeiro e Presidente da 
CPL há 11 anos e também atuou como Conselheiro 
no contencioso administrativo fiscal da SEFAZ-RR. 
 “Nós apresentamos as etapas do processo 
de contratação do Sistema FIER, com o objetivo 
de esclarecer dúvidas e aproximar os potenciais 
fornecedores, para que saibam as peculiaridades e 
exigências inerentes ao processo de aquisição. Tais 
como: exigência de número mínimo de cotações 
e documentações necessárias para o processo de 
contratação”, explicou. 
 Como sendo um dos gargalos desse processo, 

a realização de cotações foi uma das nossas 
pautas. “Diante disso, nossa ideia foi sensibilizar os 
fornecedores sobre a importância deste item, pois 
ser fornecedor do Sistema FIER é um excelente 
negócio”, pontuou o Presidente da CPL”, completou 
o palestrante.
 Para a superintendente da FIER, Almecir de 
Freitas Câmara, o I Encontro de Fornecedores do 
Sistema Indústria alcançou seu objetivo no sentido 
de fortalecer a relação institucional, estabelecer uma 
reciprocidade na busca por soluções que promovam 
agilidade, segurança e atendimento as expectativas, 
tanto do cliente – Sistema Indústria em Roraima, 
quanto para os nossos fornecedores.
 “Foi um momento de grande aprendizado 
e ficamos felizes com essa prática de comunicação 
estratégica. Nosso objetivo é valorizar o mercado local 
em nossos processos de aquisição e o conhecimento 
mútuo é fundamental para a eficiência desta relação 
cliente-fornecedor”, informou.
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EQUIPES DE ROBÓTICA DA ESCOLA DO SESI CONQUISTAM 
1º LUGAR EM TRÊS CATEGORIAS E SE DESTACAM EM 

TORNEIO REGIONAL NO AMAZONAS

PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE ROBÓTICA NACIONAL

 Representantes do Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado, a Escola 
do SESI/RR, os alunos das equipes Estrela do Norte 
e Macunaima conquistaram o primeiro lugar em 
três categorias da etapa regional do Torneio SESI de 
Robótica First Lego League (FLL) realizado em Manaus.
 Disputado nos dias 22 e 23 de abril de maneira 
presencial no SESI Clube do Trabalhador, o torneio, 
considerado um dos maiores do mundo, reuniu 20 
equipes formada por estudantes com idade entre 9 
a 16 anos dos estados do Amazonas, Acre, Tocantins, 
Rondônia, Roraima e Mato Grosso.
 Desta forma, a Estrela do Norte trouxe para 
Boa Vista o 1º lugar nas categorias design do robô 

Torneio de Robótica aconteceu em Manaus nos dias 22 e 23 de abril

Macunaima e Estrela do Norte levaram premiação em três categorias 
no torneio regional

e desempenho do robô ficando com o 4º lugar na 
classificação geral do torneio regional. Já a equipe 
Macunaima levou o 1º lugar no projeto de inovação 
ficando com o 6º lugar na classificação geral do torneio 
regional. 
 Ao todo 20 equipes participaram da categoria 
Challenge da FIRST LEGO League, sendo que para esta 
edição, a temporada foi batizada de Cargo Connect, 
pois é voltada para o desenvolvimento de projetos 
ligados ao transporte e à logística. Assim os estudantes 
trabalham os conceitos de STEAM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Arte e Matemática) na criação de projetos 
de inovação, construção e programação dos robôs e os 
colocam para completar missões durante as provas.

 Com o retrospecto vitorioso conquistado em 
Manaus, a equipe Estrela do Norte, formada por alunos 

do Ensino Médio, será uma das representantes do SESI 
Roraima classificadas para representar o Estado no 
Torneio Nacional SESI de Robótica. 
 Os resultados conquistados pelos alunos da 
Escola do SESI são frutos de um ensino médio que 
busca aliar a educação com a tecnologia se utilizando da 
metodologia STEAM com ferramentas educacionais para 
incentivar a educação tecnológica (CoderZ, minecraft, 
robótica) e preparar os jovens para o futuro.
 A etapa nacional que reúne as melhores equipes 
classificadas nos torneios regionais ocorrerá em São 
Paulo nos dias 27, 28 e 29 de maio reunindo as categorias 
First Lego League Challenge (FLL), FIRST TECH Challenge 
(FTC) e F1 in Schools. Além da Estrela do Norte, a equipe 
Engenheiros em Ação que participou da etapa regional 
do Pará no mês de março já garantiu sua participação em 
São Paulo e a equipe Macunaima é a primeira suplente 
para uma vaga no mesmo torneio.
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FOCADO NO ENSINO DO EMPREENDEDORISMO, ESCOLA 
DO SESI RECEBEU COMUNIDADE NA 17ª EDIÇÃO DA 

INDÚSTRIA DE TALENTOS

Pais, alunos e comunidade em geral participaram do evento aberto na 
quadra da Escola do SESI

Alunos estiveram em stands e apresentaram produtos e empresas nesta 
17ª edição da Indústria de Talentos

Famílias acompanharam filhos durante comercialização de produtos

 Voltado para o ensino da prática empreendedora, 
o Centro de Educação João de Mendonça Furtado, a 
Escola do SESI realizou no período de 26 a 28 de abril a 
17ª edição do projeto Indústria de Talentos. 
 Todos os anos o projeto proporciona aos alunos 
um contato direto com o universo do empreendedorismo 
na busca por estimular e desenvolver uma mentalidade 
proativa, criativa e sustentável por meio da criação de 
uma empresa experimental. Nesta edição participaram 
as turmas que vão da educação infantil ao Novo Ensino 
Médio Técnico Integrado SESI/SENAI. 
 Durante os três dias de evento, a programação 
reservou um espaço para uma live de abertura que 
contou com vídeos e apresentação dos projetos dos 
alunos pelos professores, alunos e também uma 
participação especial da coordenadora de extensão 
do Centro Universitário Estácio da Amazônia, Janaína 
Ribeiro que falou sobre Empreendedorismo e 
Inovação. A live foi transmitida no canal do Youtube do 
SESI Roraima. 
 Nos dias 29 e 30 os alunos organizados em 
stands pela quadra da Escola do Sesi apresentaram e 
comercializaram seus projetos de forma presencial 
em momento aberto aos pais e comunidade em 
geral. Na ocasião, os alunos explicaram aos visitantes 

como construíram suas empresas, qual é o produto 
inventado por eles seguindo uma lógica sustentável e 
tecnológica.
 O visitante Sdaourleos Souza destacou que 
a temática dos trabalhos apresentados pelos alunos 
chamou sua atenção. “Eu já comprei peteca, umas 
plantas com apresentação especial e estou ajudando 
no negócio das crianças. São projetos interessantes 
e que valem a pena pela temática da reciclagem, 
do empreendedorismo. Só posso elogiar, pois é 
um trabalho maravilhoso com as crianças”, afirmou 
Sdaourleos. 
 Comentando sobre as equipes da robótica que 
estiveram presente demonstrando os robôs e troféus 
conquistados nos últimos torneios regionais, Francisca 
Santiago observou sobre a inteligência e dedicação 
dos alunos. “Visitei muitos stands, mas o que mais 
me chamou atenção foi a apresentação da robótica. 
Fiquei impressionada com o aprendizado, empolgação 
e inteligência deles. São jovens que estão à frente do 
nosso tempo”, destacou.
 Os pais Cleuma Artimandes e Nilson Moraes 
destacam a qualidade dos projetos e produtos 
apresentados nesta edição da Indústria de Talentos. 
“Os alunos do SESI são diferenciados. É bastante 
legal andarmos e ver tanta criatividade e produtos 
interessantes que poderiam estar no mercado. Estamos 
aqui para incentivar que essas crianças cresçam, sejam 
empreendedoras e ajudem a economia do nosso 
estado e país”, observou Cleuma. 
 Já Eliane Mesquita, mãe da aluna Ana Luiza 
Mesquita, apontou a temática da reciclagem e cuidado 
com o meio ambiente. “Minha filha está trabalhando 
com vasos de plantas feitos com produtos recicláveis e foi 
isso que achei interessante. É uma temática importante 
e estamos contribuindo para o crescimento para o 
futuro desses garotos no que tange a conscientização 
com preservação do meio”, analisou a mãe.
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SESI COMEMORA DIA DO TRABALHO COM ATIVIDADES 
PARA INDUSTRIÁRIOS E FAMILIARES

 No dia 1º de Maio, se comemora o “Dia do 
Trabalho”. Várias instituições comemoram essa data 
de diversas maneiras, estimulando reflexões sobre a 
importância do trabalhador para o desenvolvimento do 
país e da valorização dos seus direitos como cidadão.
 Dessa forma, o Serviço Social da Industria 
– SES - Roraima, realizou em sua unidade uma 
programação especial em comemoração à essa data, 
para os trabalhadores das indústrias e seus familiares.
 O evento marca a retomada das festividades 
com a presença do público., após dois anos vivendo 
uma série de restrições, devido a pandemia da 
Covid-19. A ação tem o objetivo de valorizar, 
homenagear e proporcionar momentos de diversão, 
alegria e entretenimento para o trabalhador da 
indústria e a sua família.

 Durante o evento estavam disponíveis várias 
atividades recreativas e esportivas, como pebolim, 
pig-pong, xadrez e dominó. Os trabalhadores que 
estiveram presentes participaram de jogos na quadra 
de futebol society, na quadra de futsal e para a 
criançada estava disponível pula-pula e a piscina. 
  Moises que é colaborador da empresa Brasferro 
Distrito falou que o evento é muito importante, e que 
gostou bastante, “Essa programação do SESI, sem 
dúvida é algo que vai proporcionar muito nas nossas 
vidas”, comentou. 
 Seu Luismar Martins que trabalha na empresa 
COPAN, elogiou o evento “O evento hoje está sendo 
maravilhoso, formos muito bem recepcionados, estão 
todos de parabéns. Esperemos que ano que vem 
tenha novamente”, finalizou. 
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TURMAS DA APRENDIZAGEM DO SENAI/RR PARTICIPARAM DE 
PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO APRENDIZ

 No dia 24 de abril é comemorado o Dia Internacional 
do Jovem Trabalhador, também conhecido como Dia do 
Aprendiz. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas 
sobre a importância do primeiro emprego, além de acabar 
com preconceitos envolvendo a contratação de jovens sem 
experiência.
 Pensando nisso, no dia 28 de abril, o SENAI/RR 
organizou um dia especial para esses jovens em sua unidade 
do Asa Branca. A programação, que contou com a exibição do 
filme “O Resgate de Ruby”, lanche compartilhado e sorteio 
de 08 kits de bolsa e garrafinha SENAI, incluiu uma roda de 
conversa com o Instrutor Leandro Araújo, que compartilhou 
com os alunos um pouco de sua vivência quando jovem 
aprendiz do SENAI, e a representante da Bebidas Monte 
Roraima, Margarete Mulinari, que falou sobre a experiência 
da empresa com o programa de aprendizagem.
 Para o instrutor da área de gestão do SENAI/RR, 
Leandro Araújo, o período de aprendizagem é uma experiência 
que passa rápido, mas que possui potencial para mudar uma 
vida, assim como aconteceu com ele. Em 2010, Leandro 
realizou o curso de auxiliar administrativo do SENAI. Em 
2012, um ano após o término do curso, ele participou de um 
processo seletivo para atuar como assistente administrativo 
no SENAI, no qual foi classificado, tornando-se colaborador 
da instituição.
 Enquanto trabalhava como assistente, Leandro nunca 
deixou de continuar em busca de capacitação profissional, 
até que, no ano seguinte à sua entrada para o quadro de 
colaboradores do SENAI, ele passou em outro seletivo da 
instituição, alcançando uma meta há muito traçada: ser 
professor. 
 “Ser professor da aprendizagem é a realização do 
meu sucesso profissional, porque a minha trajetória começou 
como aluno, e hoje poder compartilhar com eles as minhas 
experiências de aluno, passar para eles o conhecimento que 
eu aprendi na posição deles é a realização da profissão. Eu 
tenho um olhar diferenciado com eles, eu cobro aquilo que 
eu preciso cobrar, eu sempre falo para os meus alunos que 
eu quero que eles tenham a mesma experiência que eu 
tive, a mesma sensação, o mesmo aproveitamento, que eles 
enxerguem a experiência como algo que vai realmente fazer 
a diferença para a vida profissional deles”, explicou.
 Após uma visita técnica na empresa para verificar os 

aprendizes que estão na prática, a representante da Bebidas 
Monte Roraima, Margarete Mulinari, contou ao SENAI a 
história dos dois aprendizes que foram destaque e se tornaram 
colaboradores. Ao ser convidada para dividir esse relato com 
os outros alunos, ela aproveitou para recomendar aos jovens 
que não basta estar na aprendizagem, é necessário ser uma 
pessoa interessada em adquirir conhecimentos e esforçar-se 
para fazer jus a oportunidade que está recebendo. 
 “Nos últimos dois cursos conseguimos dois menores 
que se destacaram, e eles estão conosco até hoje, são 
funcionários contratados na empresa. Um está no setor de T.I. 
e o outro no setor administrativo. Isso é muito bom, significa 
que o SENAI, junto com a empresa, tem uma situação 
relevante junto à comunidade e a prova é a contratação 
desses dois menores. Recomendo aos demais [os novos 
aprendizes], que eles tenham muito critério e que sejam 
apoiadores do projeto, que é o primeiro passo que vão dar na 
vida profissional. É o primeiro contato que eles vão ter como 
profissionais junto com a instituição, empresa e comunidade”, 
comunicou.

Para se tornar um aprendiz
 Ser um jovem aprendiz é uma experiência 
recompensadora, porém também pode ser desafiadora. O 
jovem aprendiz João Victor Souza, de 17 anos, que ingressou no 
programa de aprendizagem em 2021 e teve aulas remotas, sabe 
que para aprender é preciso muita dedicação e esforço, mas 
mostra-se grato por essa oportunidade. 
 “Realmente foi difícil nas condições que a gente estava, 
no meio da pandemia ainda, foi bem difícil eu colocar a cara na 
realidade e ter a experiência de como é a vida adulta, porque eu já 
vou fazer 18 anos. Eu vou levar pra minha vida como uma grande 
oportunidade que eu tive, eu agradeço a Deus, a minha família e 
as pessoas que estão comigo e me colocaram forças para estar 
aqui. Que eu possa ser muito mais do que aquilo que eu aprendi, 
em outras empresas por onde eu passar”, declarou.
 Atualmente, o SENAI/RR possui 165 alunos matriculados 
no Programa de Aprendizagem, sendo 38 no Distrito e 127 no Asa 
Branca. Para participar do programa, o adolescente ou jovem 
deve estar devidamente matriculado na rede pública de ensino, 
caso não tenha concluído o ensino médio, e ter entre 14 e 24 anos.
 Preenchendo esses requisitos, em seguida é necessário 
que procure uma empresa na cidade que esteja oferecendo 
vagas para aprendiz e, caso seja contratado, a própria empresa 
realizará os trâmites para a matrícula no SENAI. A previsão é que 
em agosto deste ano sejam abertas novas turmas, dessa forma é 
necessário que os interessados fiquem atentos às oportunidades 
de contratação oferecidas pelas empresas da região.

O dia especial teve como objetivo levar inspiração e motivação aos 
jovens aprendizesaprendizes

Além da exibição de filme e sorteio de kits, houve uma roda de conversa 
com o instrutor Leandro Araújo
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IEL-RR OFERECE CURSO DE E-SOCIAL COM PRÁTICAS 
DE CÁLCULOS TRABALHISTAS

 Investir em capacitação profissional tem se 
tornado uma boa alternativa nesse período que 
estamos vivendo. E pensando nisso, o Instituto Euvaldo 
Lodi – IEL disponibiliza diversos cursos voltados para 
equipes e indivíduos que desejam se aperfeiçoar para 
o mercado de trabalho.
 Um dos cursos destaques é o curso do E-social, 
que agora está com uma novidade. Dentro do curso 
os alunos terão acesso a assuntos da área de Recursos 
Humanos, reforma trabalhista, diversos ambientes do 
E Social, como serão reportadas as admissões, folhas 
de pagamentos e muito mais. A novidade do curso é 
que agora conta com práticas de cálculos trabalhistas.
 O curso tem por objetivo promover o 
entendimento dos participantes nas rotinas que 
envolvem as Rotinas diárias de cálculos trabalhistas em 
um RH, observando as atualizações da legislação, bem 
como as principais alterações na Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/2017). Com o principal compromisso de 
capacitar profissionais para executarem as tarefas 
da área de pessoal, além de evitar erros quando 
não aplicada a legislação, acarretando penalidades 
identificados pela fiscalização do trabalho.
 O termo e-Social é usado para se referir ao 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas. Essa plataforma unifica 
a comunicação entre empregadores (empresas) e 
o Governo, em termos do envio de informações 
relativas aos colaboradores do negócio.
 O E-social se tornou obrigatório para todas 
as empresas, mas apesar de já estar valendo há 
bastante tempo e ter sido criado em 2014, muitos 
empregadores e profissionais de RH ainda possuem 
dúvidas sobre como funciona e qual é a sua finalidade.
 Atualmente, todas as empresas devem 
seguir com o uso desse sistema unificado, que acaba 
facilitando bastante o dia a dia e controle de todas as 
obrigações estabelecidas pela CLT.
 As turmas terão início no mês de junho e o 
público-alvo são pessoas que precisam conhecer 
as mudanças e alterações que ocorreram com a 
implantação do E-social na área trabalhista, tais 
como profissionais da área de DP/RH, contadores, 
advogados, administradores, empresários. O curso 
terá a carga horaria de 80h e ocorrerá de segunda a 
sexta-feira de forma presencial. 
  Para se inscrever nesse ou em outros cursos 
oferecidos pelo IEL você pode entrar no site https://
www.ielrr.org.br/ e para mais informações basta 
entrar em contato com pelo número 98112.2075.


