
O Ministério do Trabalho 
e Emprego, por meio de sua 
Superintendência Regional de 
Goiás, está advertindo sobre a 
obrigatoriedade do recolhimen-
to pelos empregadores da in-
dústria da Contribuição Sindical 
de 2010, cujo pagamento sem 
multa só será possível até  
sexta-feira, dia 29. O superin-
tendente Samuel Alves Silva 
esclarece que, “tendo em 
vista o disposto na legislação 

A prova da quitação da 
Contribuição Sindical é con-
siderada “documento essen-
cial no comparecimento às 
concorrências públicas ou 
administrativas para o for-
necimento às repartições 
parestatais ou autárquicas. 

Ao completar 66 anos, 
Quirinópolis, na região Sudo-
este, inaugura amanhã o Cen-
tro Profissionalizante Ulisses 

O Sesi Campinas alterou as 
datas de início das aulas, antes 
previstas para 25, 26 e 27 de 
janeiro. Confira o novo calendá-
rio: dia 1º de fevereiro: 6º ano do 

O Senai completa 68 
anos amanhã. Integrante da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e federações das 
indústrias dos Estados, o Senai 
atua em 28 áreas industriais, 
com formação de recursos hu-
manos e prestação de serviços. 
É o maior complexo de edu-
cação profissional da América 
Latina, com atuação em todo 
o País. Oferece 1.263 cursos de 

pertinente, previsto nos artigos 
580 e 610 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, a empresa que 
não efetuou o recolhimento da 
CLT dos últimos cinco anos, de-
verá fazê-lo o mais breve pos-
sível, antecedendo-se a uma fis-
calização. O não-cumprimento 
deste dispositivo legal sujeita 
o infrator à autuação pelos au-
ditores fiscais do Trabalho por 
infração trabalhista, nos termos 
dos artigos 582 e 583 da CLT”. 

A Contribuição Sindical está 
prevista na CLT. O pagamento 
é feito em qualquer agência 
da Caixa Econômica Federal, 
nas agências lotéricas ou em 
estabelecimento bancário in-
tegrante do sistema de arreca-
dação de tributos federais. 

Guimarães, onde será instalado 
o núcleo Sesi Senai, em parceria 
com a prefeitura e usinas São 
Francisco e Boa Vista.

ensino fundamental e 1ª série 
do ensino médio; dia 2: 7º ano 
e 2ª série; dia 3: 8º e 9º ano do 
ensino fundamental e 3ª série 
do ensino médio.

aprendizagem industrial, 825 
cursos técnicos de nível médio, 
68 cursos superiores de gradu-
ação e 74 de pós-graduação. Já 
o Senai Goiás, em 2009, propor-
cionou mais de 70 mil matrícu-
las, atendendo cerca de 1.200 
instituições, em 80 municípios. 
Pesquisa junto aos egressos do 
Senai Goiás mostrou que 85% 
dos alunos concluintes dos cur-
sos técnicos estão empregados.   
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