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Posicionamento da CNI sobre a Terceirização
CONHEÇA 9 FORMAS PELAS QUAIS O PL 4330 PROTEGE O TRABALHADOR

9 PROTEÇÕES AO TRABALHADOR TERCEIRIZADO

Em 8 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-ba-
se do Projeto de Lei no 4330/04, que regulamenta a terceiri-
zação. A proposta recebeu apoio expressivo dos parlamentares: 
324 votos favoráveis, contra apenas 137 contrários. O resultado 
é um grande avanço para o Brasil, para suas empresas e seus 
trabalhadores, mas o PL 4330 continua sendo alvo de ataques 
descabidos e fruto de desinformação.

Desde que foi apresentado, em 2004, o PL 4330 foi deba-
tido amplamente entre representações de trabalhadores e de 
empregadores. Ao longo de 11 anos, a proposta evoluiu, acres-
centando um conjunto de cláusulas que impõem regras para 
uma terceirização responsável, com segurança para o trabalha-

dor terceirizado e empresas. Tanto que quatro das seis centrais 
sindicais apoiaram o projeto.

O texto do PL 4330 aprovado em 8 de abril, portanto, não 
rasga a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pelo contrário, 
a proposta oferece regras claras para regular o que já existe no 
Brasil e no mundo. Precário é como está hoje, sem uma lei que 
equilibre o estímulo ao desenvolvimento da economia com a 
devida proteção ao trabalhador.

Para que não pairem dúvidas sobre o PL 4330 e sua preocu-
pação em proteger o trabalhador, informe-se e conheça abaixo 
as principais salvaguardas incluídas na proposta e já aprovadas 
pela Câmara dos Deputados:

1. Cláusula anticalote

A empresa que fornece os serviços ou produtos a outras 
empresas terá de reservar 4% sobre o valor do contrato para 
garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas e previden-
ciários dos terceirizados (Art. 5o).
 
2. Especialização

A prestadora de serviços terceirizados deve ter objetivo 
social único, qualificação técnica e capacidade econômica 
compatível com os serviços a serem prestados (Art. 2o).
 
3. Veda à intermediação de mão de obra

A prestadora de serviço não pode ser simples fornecedora 
de mão de obra para a contratada. É obrigada a prestar ser-
viço específico e especializado (Art. 4o).
 
4. Cláusula anti-PJ

Não pode haver vínculo empregatício entre a contratante e 
o terceirizado, o que inibe a prática conhecida como “pejo-
tização” (Art.4º).
 
5. Fiscalização pela contratante

A empresa que contrata serviços terceirizados é obrigada a 
fiscalizar e exigir comprovação do cumprimento das obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias pela empresa contratada 
(Art.16).

6. Responsabilidade da empresa que contrata serviços ter-
ceirizados

A empresa que contrata serviços terceirizados responderá na 
Justiça do Trabalho pelo descumprimento, por parte da em-
presa que fornece os serviços,  das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. (Art. 15).
 
7. Igualdade no ambiente de trabalho

Os terceirizados têm assegurado acesso a instalações da 
empresa contratada, como refeitório, serviços médico e de 
transporte (Art. 12).
 
8. Saúde e segurança no local de trabalho

A empresa que contrata serviços terceirizados deve garantir 
condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalha-
dores terceirizados (Art.13).
 
9. Aplicação da CLT
     
A empresa que descumprir as obrigações previstas na lei 
estará sujeita a penas administrativas e às multas previstas 
na legislação do trabalho (Art. 22).

COMO VOCÊ PODE VER, O PL 4330 NÃO PREJUDICA O TRABALHADOR.
AGORA QUE VOCÊ CONHECE E ENTENDE A PROPOSTA, APOIE ESSA INICIATIVA.

PEÇA VOTO “SIM” PELA TERCEIRIZAÇÃO.
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SESI e SINDIGRAF assinam convênio 
Proprietários de empresas associadas são beneficiados com serviços de saúde e lazer

Para declarar dependentes será necessário apresentar docu-
mentação que comprove o vínculo com o usuário titular. Verifi-
que na tabela abaixo quem poderá ser dependente e os docu-
mentos necessários.

O proprietário da Gráfica Dinâmica, Helisson Fonseca da Sil-
va, beneficiado pelo convênio, declarou que ficou satisfeito com 
os serviços e facilidades disponibilizadas, pois agora tem acesso, 
junto com sua família, a toda estrutura de saúde e lazer do SESI.

O Departamento Regional do SESI e o SINDIGRAF assinaram 
um termo de convênio que permite que os proprietários de em-
presas filiadas ao Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de 
Roraima e seus dependentes, sejam atendidos com descontos 
nos serviços ofertados  de Saúde e Lazer.

Os atendimentos podem ser realizados na sede da entidade, 
localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto 
e no Centro de Atividades do Trabalhador (CAT) Waldir Peccini, 
localizado na Av. das Indústrias, s/n – Distrito  Industrial.

 Segundo o Presidente do SINDIGRAF, Raimundo Pereira 
da Silva, existem 25 gráficas associadas ao sindicato. Para ade-
rir ao convênio os proprietários das empresas deverão solicitar a 
declaração de vínculo com o sindicato e apresentá-la no ato do 
pagamento da taxa de adesão, diretamente na tesouraria do SESI. 

Após a adesão o usuário titular deverá se dirigir ao setor de 
Relações com o Mercado do SESI e solicitar a emissão da carteiri-
nha de identificação do conveniado, documento a ser apresenta-
do para a utilização dos serviços, que poderão ser pagos de duas 
formas, à vista ou no cartão de crédito. 

Sistema indústria recebe comitiva de empresários da Venezuela
Por meio do 

Projeto de Interna-
cionalização Brasil-
-Venezuela-Guiana, 
desenvolvido pelo 
SEBRAE, em parceria 
com a Federação das 
Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER, 
aconteceu na última 
segunda-feira (13), 
um grande Encontro 
Empresarial no audi-
tório da Federação.

O encontro contou com a presença da comitiva da Venezuela for-
mada pela Assessora Internacional do Governo Bolívar, Maria Arias; o 
Presidente da empresa Granitos Bolívar, Jhon Madero; o Presidente da 
Câmara Binacional Brasil - Venezuela do Estado Bolívar, Guido Fratini e 
do Diretor da Câmara de Comércio do Estado de Bolívar, Abílio Homero. 

Nas rodadas de negócio estavam Eduardo Oeistreicher, chefe da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Rorai-
ma – SEPLAN e Presidente da Câmara de Comercio e Indústria Brasil 
- Venezuela;  do Gerente da Unidade de Projetos Estratégicos (UPE) do 
Sebrae/RR, Josué Costa,  11 empresários de diferentes segmentos e os 
presidentes do SINDIGRÃOS, SINDIGAR e SINDIREPA.

Os representantes do governo e do comércio venezuelano pude-
ram apresentar seus produtos e serviços e identificar as necessidades 

de Roraima, para 
estabelecer proces-
sos de importação 
e exportação de 
produtos, insumos e 
matérias primas.

Na reunião, foi 
abordado o alto 
custo do frete e a 
necessidade e que 
sejam firmadas par-
cerias para eliminar 
esses entraves e ba-

ratear o preço, bem como otimizar o uso das carretas.
Uma das propostas apresentadas pelos representantes da empresa 

venezuelana  TransBolivar,  aos empresários da indústria roraimense é a 
possibilidade de montar em Roraima, um posto de manutenção de au-
topeças para ônibus, caminhões e carretas para incrementar as linhas 
de transportes terrestres, onde poderão montar uma rede de fornece-
dores locais para aquisição de peças de reposição comercializadas no 
Estado.

Foram identificadas oportunidades para comprar granito e telhas 
de barro para complementar, junto com a produção local, o estoque das 
indústrias para atender a demanda. Também foi reafirmado o interesse 
em comprar o arroz produzido aqui.  

A partir de agora serão realizados estudos e será dada continuidade 
às negociações.

Assessora Internacional do Governo Bolívar Maria Arias apresen-
tando as propostas aos empresários de Roraima.

Representantes da  FIER E  do SEBRAE recebem a comitiva
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SESI implanta serviços de odontologia no município de Rorainópolis
O serviço contribuirá para a elevação da qualidade de vida dos empresários e 

trabalhadores da indústria 
O SESI, em parceria com o SENAI, está ampliando os serviços 

de atendimento odontológico para os trabalhadores do Parque 
Industrial do município de Rorainópolis a 263 km de Boa Vista.

Os atendimentos iniciaram na última segunda-feira (13).  Para 
atender os trabalhadores, foi montado um consultório nas insta-
lações do SENAI com toda estrutura e equipamentos necessários 
para serem realizados os serviços de Clínica Geral como limpeza, 
restauração, extração e aplicação de flúor.

Os trabalhadores da indústria poderão procurar a unidade de 
segunda a sexta-feira, das 12h às 15h para agendamentos e in-
formações e das 17h às 21h para atendimentos e procedimentos. 
O consultório está localizado na Avenida Senador Hélio Campos, 
200 – Centro – Rorainópolis – RR.

SENAI e Prefeitura Municipal oferecem oportunidade de 
Qualificação Profissional

SENAI/RR encaminha no primeiro trimestre de 2015 mais de 
80 aprendizes ao mercado de trabalho

O SENAI Roraima 
em parceria com a 
Prefeitura Municipal 
de Boa Vista ofertou 
qualificação profissio-
nal aos comerciantes 
que trabalham no en-
torno da Praça Mané 
Garrincha por meio de 
uma Oficina de Boas 
Práticas de Fabricação 
(BPF). A Oficina tem 
por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à ma-
nipulação em produtos de alimentação, bem como conhecimentos 
sobre as medidas e as condições higiênico-sanitárias indispensá-
veis para o consumo de alimentos seguros e com qualidade.

A oficina teve carga horária de 20h e atendeu cerca de 20 pes-
soas, onde os comerciantes receberam orientação quanto aos pro-
cedimentos de higienização e manipulação de alimentos. Ao térmi-
no do curso os alunos receberam certificado profissional do SENAI.

Os comerciantes do local possuem entre 3 a 17 anos de expe-
riência no ramo de alimentos e é dali que geram o sustento para 
suas famílias. Para a participante Maria Ediléia Pereira de Assun-
ção, que atua há 8 anos naquela praça, o curso ajudou a aprimorar 

O Serviço Nacional 
de Aprendizagem In-
dustrial realizou a so-
lenidade de assinatura 
de contratos de mais 
11 aprendizes que re-
alizarão a prática nos 
Correios, empresa par-
ceira desta instituição. 
O SENAI fica responsá-
vel pela educação pro-
fissional e a empresa 
se responsabiliza pela prática profissional do aluno na área que ele 
obteve sua qualificação, bem como pelos benefícios regulamentos 
pela Lei de Aprendizagem, descrita no Decreto de nº 5.598, de 1º de 
dezembro de 2005.

A dedicação deve ser uma característica importante para estu-
dantes do ensino profissionalizante, algo que não faltou para Larissa 
Gabriele Carneiro, de 15 anos, que desde cedo já tinha o sonho de 

os seus conhecimen-
tos “sempre podemos 
aprender um pouco 
mais, estou muito sa-
tisfeita com o curso 
recebido pelo SENAI, 
a Prefeitura tem tido 
boas iniciativas. Com 
esse treinamento rea-
lizarei um melhor ma-
nuseio dos alimentos 
e com certeza terei 

mais qualidade nas comidas que comercializo”.
De acordo com Maria de Nazaré Brito Neves, que trabalha no 

local há cerca de 10 anos, o curso está sendo bem vindo, pois a 
cada dia é possível aprender um pouco mais, “com o curso percebi 
que devo me policiar mais quanto à forma correta de atuar e higie-
nizar tudo que comercializamos, oferecendo melhores condições 
aos nossos clientes” destacou.

A parceria do SENAI/RR com a Prefeitura Municipal de Boa Vis-
ta já levou qualificação profissional aos participantes dos Projetos 
Cabelos de Prata, Crescer e Projovem, com a realização de 12 ca-
pacitações nas áreas de alimentos, gestão, metal/mecânica e infor-
mática, beneficiando 388 participantes.

começar a trabalhar 
“poder começar nos 
correios é um privilé-
gio, agradeço ao SENAI 
por proporcionar essa 
oportunidade”. 

A jovem Katerine 
Jones, 18 anos, par-
ticipou do processo 
seletivo e também vai 
trabalhar pela primeira 
vez “espero poder ad-

quiri experiência e poder mostrar meu potencial, são poucos que 
tem essa chance e eu vou aproveitá-la”, acrescentou.

Empresas interessadas em contratar aprendizes devem entrar 
em contato com a Escola do SENAI para solicitar vagas nos cursos 
oferecidos pela instituição, disponíveis nas áreas de Alimentos, Au-
tomotiva, Confecção do Vestuário, Construção Civil, Eletroeletrôni-
ca, Gestão e Informática. 

Paciente durante procedimento no 1º dia de atendimentos

Alunas recebendo orientação sobre higienização e manipulação de alimentos

O SENAI é referência em qualificação profissional
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• Show de lançamento da turnê internacional da ban-
da U2.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sko-
pe.ca/iel ou e pelos telefones (95) 3621-3571/98112-2075.

Os interessados em participar de uma ex-
periência inovadora por meio de um inter-
câmbio, devem ficar atentos, pois o Instituto 
Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas 
para a turma de Intercambio para a cidade 
de Toronto no Canadá,  que será realizado no 
mês de Julho de 2015. 

As vagas são destinadas para estudantes, 
jovens, adultos e profissionais que desejam 
ter o domínio da língua inglesa. Para essa 
turma estão sendo oferecidos ingressos ex-
clusivos para alguns eventos importantes que 
acontecerão em Toronto como:

• Ingressos para o evento de abertura dos Jogos Pan 
Americanos, que contará com show de artistas internacionais 
e apresentação do Cirque du Soleil.

No dia primeiro de abril uma turma, com 22 alunos, do 
curso de Pós-graduação EAD participaram da 3ª aula inau-
gural deste ano, realizada pelo IEL/RR.  Desde 2003 o cen-
tro Universitário Barão de Mauá, juntamente com o Instituto 
Euvaldo Lodi, já oferecem mais de 30 cursos nas áreas de 
Educação, Negócio e MBA Executivo, por meio de parceria. 

Na última quarta-feira (11) de abril, o 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL, realizou o cur-
so Sociabilidade para 19 colaboradores, 
entre funcionários e estagiários da Insti-
tuição. A capacitação realizada atende o 
Projeto de Desenvolvimento de Compe-
tências e foi ministrado pelo professor 
Fernando Braga. 

INTERCÂMBIO CANADÁ

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Pós-graduação à distância – Barão de Mauá

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


