
A Contribuição Sindical pa-
tronal 2010 pode ser quitada 
sem multa até o dia 29 deste 
mês, 6ª feira. A tabela para cál-
culo da Contribuição Sindical 
patronal, pagável pelas em-
presas industriais, é aplicável 
também aos empregadores, 
inclusive do setor rural, e 
aos agentes ou profissionais 
autônomos organizados em 
firma ou empresa de ativi-
dade industrial. O valor base é 
de R$ 126,99.  Com o capital 
social até R$ 9.524,25, a con-
tribuição é mínima e o valor 

As empresas ou entidades 
cujo capital social seja igual 
ou inferior a R$ 9.524,25 são 
obrigadas ao recolhimento 
da Contribuição Sindical mí-
nima de R$ 76,19, de acordo 
com o disposto no parágrafo 
3° do artigo 580 da CLT. As 
empresas ou entidades com 
capital social superior a R$ 
101.592.000,01  recolherão 
a contribuição máxima de R$ 
35.861,98, de acordo com o 
disposto no parágrafo 3° do 

Mesmo nas férias esco-
lares, as unidades do Sesi 
em Goiânia (Campinas, Vila 
Canaã, Jardim Planalto e Setor 
Santa Genoveva), Anápolis 
(Vila Jaiara e Bairro Jundiaí), 
Catalão, Aparecida de Goiânia, 
Itumbiara, Niquelândia e 
Aruanã continuam oferecendo, 
de terça-feira a domingo, aos 
trabalhadores na indústria, seus 
dependentes e à comunidade, 
opções especiais de lazer. Esse 
atendimento especial prosse-
gue até fevereiro próximo, início 
do novo ano letivo. Nessa rela-
ção se incluem o Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, nesta Capital 
e a Unidade Operacional de 
Lazer (colônia de férias), em 

adicional de R$ 76,19. Com o 
capital social de R$ 9.524,26 
a R$ 19.048,50, alíquota de 
0,8%. De R$ 19.048,51 a 
R$ 190.485,00,  alíquota de 
0,2% e valor adicional. de R$ 
114,29. De R$ 190.485,01 a 
R$ 19.048.500,00, alíquota de 
0,1% e valor adicional de R$ 
304,78. De R$ 19.048.500,01 
a R$ 101.592.000,00, alíquo-
ta de 0,02% e valor adicio-
nal de R$ 15.543,58. De R$ 
101.592.000,01  em diante, 
contribuição máxima e adicio-
nal de R$35.861,98.  

artigo 580 da CLT. A tabela 
está disponível na home page 
da Confederação Nacional da 
Indústria:  www.cni.org.br. Ela 
foi aprovada pelo Conselho 
de Representantes, em reu-
nião de Diretoria da CNI. A 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, em seu artigo 578, 
apresenta detalhes dessa e 
de outras exigências legais, 
deixando bem claro a obriga-
toriedade do pagamento da 
Contribuição Sindical patronal.   

Aruanã, à margem do Rio 
Araguaia. Os interessados 
têm a seu dispor natação, hi-
droginástica, futebol de campo, 
futsal, futebol soçaite, ginástica, 
gincanas, vôlei, sinuca, pingue-
pongue, som mecânico e tor-
neios em diversas modalidades. 
Informações  diretamente em 
cada unidade sesiana.  Em 
Aruanã, haverá colônia de 
férias para crianças, dias 22 
a 24 próximos e, ao mesmo 
tempo, estão sendo organiza-
dos pacotes para os finais de 
semana, a preços promocionais. 
Informações com Ana Paula, 
pelos fones (62) 3216 0448 e 
3216 0449, ou no site www.
sesiaruana.com.br.

Contribuição Sindical sem multa
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