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SINDIBOR LANÇA 11ª EDIÇÃO
DA EXPOBOR
O Sindibor (Sindicato da

borracha brasileira faturou mais

trabalho de divulgação, a Feira

de produção, de reciclagem e

Indústria de Artefatos de Borra-

de US$ 2,7 bilhões, sendo US$

está praticamente fechada. Temos

tratamento de resíduos.

cha no Estado de São Paulo), em

500 milhões só em exportações.

poucos espaços para comerciali-

parceria com a Abiarb (Asso-

“Estes números colocam o Brasil

zação, o que demonstra o interes-

acontece a Pneu Show. Também

ciação Brasileira da Indústria de

em uma posição de destaque

se pelo evento”, ressalta o diretor

em sua 11ª edição, a Feira reúne

Artefatos de Borracha) lançou

como um dos grandes produtores

Executivo do Sindibor, Ademar

tecnologia, design, manutenção e

oficialmente a próxima edição

globais, o que atrai a atenção e

Araújo Queiroz do Valle.

reciclagem.

da 11ª Expobor - Feira Interna-

o interesse de players não só da

cional de Tecnologia, Máquinas
e Artefatos de Borracha, que

Paralelamente à Expobor,

Dentre os setores que esta-

De acordo com a organiza-

região, como de todo o mundo

rão presentes na Feira, destaque

ção do evento, a Feira é um im-

para a Expobor”, afirma.

para: artefatos de borracha,

portante cenário para os negócios,

automação, centros de pesquisa,

com a presença de profissionais

realizada em 2012, contou com a

equipamentos de laboratórios,

de várias partes do país.

De acordo com o presidente

participação de mais de 100 ex-

ferramentaria, máquinas e

do Sindicato, Edgar Solano Mar-

positores do Brasil e do exterior

equipamentos, matéria-prima,

Serviço:

reiros, a expectativa em torno

e recebeu um número signifi-

moldes e ferramentas, produtos

Expobor / PneuShow

da Feira é bastante grande. Em

cativo de visitantes. “Embora

químicos, projetos e assessoria,

23 a 25 de abril, de 2014

2012, a indústria de artefatos de

estejamos apenas começando o

sistemas de energia, tecnologia

Expo Center Norte - São Paulo

acontecerá entre os dias 23 e 25
de abril de 2014.

A última edição da Expobor,
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POR UM BRASIL MAIS COMPETITIVO
Estamos nos aproximando

ção, menos impostos, menos juros,

moderado: de 2,5% para o PIB

não está dentro das nossas empre-

do meio do ano, hora de fazer

menos burocracia, uma grande

nacional, 1,9% na indústria e 1,3%

sas, está da porta para fora delas.

primeiro um balanço de 2013 e

melhora na infraestrutura, que é

no emprego, em São Paulo. Mas

verificar se nossas metas serão

muito precária, redução no preço

estas análises ainda poderão ser

criar condições para aqueles

atingidas. Nos últimos meses, a

do gás, ampliação do crédito, lo-

revisadas para números menores

que produzem e trabalham no

indústria obteve grandes conquis-

gística eficiente e um câmbio mais

nos próximos meses.

Brasil possam competir em pé

tas. Mobilizamos a sociedade na

favorável às exportações.

campanha Energia a Preço Justo,

Se no ano passado o cenário

Precisamos, com urgência,

O governo tem ouvido

de igualdade com outros países.

mais a Indústria, demonstrando

Isso vai trazer desenvolvimento e

uma das nossas maiores batalhas,

econômico que projetávamos

sensibilidade com esse setor que

oportunidades para todos, vai fazer

que baixou o preço da conta de luz

não se concretizou, os primeiros

gera milhões de bons empregos

do Brasil um país melhor e mais

para todos os brasileiros e, inclu-

meses de 2013 emitiram novos

e colabora decisivamente para o

justo. É para isso que trabalhamos

sive, para a indústria. Vencemos a

sinais de alerta. Os resultados até o

desenvolvimento do país. Mas é

incansavelmente na Fiesp.

guerra pela aprovação da MP dos

momento indicam uma recupe-

preciso fazer muito mais. O Brasil

Portos. Também foi vitoriosa a

ração econômica em grau menor

enfrenta hoje uma grave crise de

nossa campanha pela desoneração

do que estava sendo esperado.

competitividade. Nossos produtos

de impostos federais dos produtos

Nossas previsões são de que o ano

custam, em média, 34% a mais do

da cesta básica. E não podemos

se encerrará com um crescimento

que os importados. E o problema

esquecer que a aprovação da
Medida Provisória que elevou
o teto do faturamento para as
empresas que pagam imposto pelo
lucro presumido foi fruto de um
intenso trabalho de representação
da Indústria junto ao Congresso
Nacional.
Mas é claro que as coisas
não param por aí. Juntamente
com todos nossos sindicatos e
aliados, continuamos trabalhando
incansavelmente para reduzir o
Custo Brasil, que prejudica nossos
empregos e afasta investimentos.
Nosso País precisa de mais produ-

Forte abraço
PAULO SKAF

Ayrton Vignola/Fiesp

Paulo Skaf

sindareia
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GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL ASSINAM
TERMO DE COOPERAÇÃO DO SETOR MINERÁRIO
O Sindareia (Sindicato

A cooperação faz parte

rência de busca de soluções e

as peculiaridades de cada um.

sustentabilidade para o país”.

“Precisamos utilizar nossa

das Indústrias de Extração de

de uma série de iniciativas

Areia do Estado de São Paulo)

desenvolvidas pela Secretaria

comemorou a assinatura, no

de Energia, por meio da subse-

to, Aníbal afirmou que haverá

lidade e trabalharmos juntos.

dia 9 de maio, do Termo de

cretaria de Mineração, entre as

um compartilhamento das

Vamos ver que o Brasil inteiro

Cooperação entre a Secretaria

quais a solicitação, feita junto

informações. “Esperamos que

vai caminhar nesse sentido”.

de Energia do Estado de São

ao governo federal, para que o

isso seja um novo passo adian-

Paulo e o DNPM-SP (Depar-

Estado de São Paulo participe

te na regulação, na organiza-

maior consumo de minerais

tamento Nacional de Produção

da discussão do novo marco

ção do setor em São Paulo,

industriais e agregados da Amé-

Mineral de São Paulo), que

regulatório de Mineração.

para que ele seja cada vez

rica Latina, principalmente brita

mais produtivo, mais emprega-

e areia para concreto, argila

dor e gerador de renda”.

para revestimentos cerâmicos e

tem por objetivo promover

De acordo com o secretá-

Em relação ao mapeamen-

experiência, nossa responsabi-

São Paulo é a região de

uma maior integração entre as

rio estadual de Energia, José

esferas públicas federal e esta-

Aníbal, é muito importante

dual do governo, contribuindo

esse espírito de abertura para o

DNPM-SP, Ricardo de Olivei-

de aplicação direta na constru-

para aperfeiçoar mecanismos

diálogo e a ação. “O resultado

ra Moraes destacou o inedi-

ção civil. O faturamento do se-

de planejamento, fomento e

favorece o setor, os que traba-

tismo da parceria, afirmando

tor gira em torno de U$ 1 bilhão

controle da mineração no Esta-

lham no setor, tem a sua renda

que isso aumenta a responsa-

por ano, o que coloca o estado

do de São Paulo.

nele e favorece o Estado de

bilidade do trabalho. Para ele

entre os três maiores produtores

São Paulo, criando uma refe-

é preciso multiplicar e utilizar

de riquezas minerais do país”.

Para o presidente do
Sindareia, Caco Aurichio,
vem acontecendo de fato nesses últimos anos, no sentido
da organização da formalização e da profissionalização
de um setor que, por muitos
anos, esteve esquecido. “Essa
gestão percebeu a importância
desse setor para a sociedade,
para a indústria da construreconhecimento”.

calcários para cimento, minerais

Divulgação/SME

o protocolo oficializa o que

ção e aqui está a prova desse

O superintendente do

Secretário José Anibal abriu o evento

sinbi
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SEMANA DA MODA EM BIRIGUI
CONHECIMENTO, ESTILO E INOVAÇÃO
Estilo. Tendências. Inova-

trando as tendências e os caminhos

Número significativo de participantes

ção. Conhecimento. Assim foi a

da moda para a próxima estação.

“Semana da Moda”, promovida

Marnei Carminatti, da Assinte-

pelo Sinbi (Sindicato das Indústrias

cal, apresentou a cartela de cores

do Calçado e Vestuário de Birigui),

usadas nas criações, bem como os

por meio do braço educacional

detalhes sobre as pesquisas. “Esta

UniSinbi, Sebrae-SP e Assintecal

estação tem como tema o roman-

(Associação Brasileira de Empre-

tismo, tendo o luar como fonte de

sas de Componentes para Couro,

inspiração”, disse.

Calçados e Artefatos). O ciclo de

Os conceitos teóricos foram

palestras que aconteceu entre os
dias 21 e 23 de maio, integra o ca-

colocados em prática na Oficina
Para ele de nada adianta

de tendências é fundamental, assim

de Decodificação, realizada pela

lendário de ações do PMC (Plano

investir em produtos sem aliar

como conhecer profundamente o

Assintecal e Abicalçados (Asso-

de Melhoria da Competitividade),

a produção às necessidades do

público para o qual se cria. “O que

ciação Brasileira das Indústrias

e reuniu os melhores nomes do

público consumidor. Pesquisa,

pensa? O que faz? Para onde vai?

de Calçados). Birigui foi o único

mundo da moda.

marketing, mercado e sustentabi-

Com que frequência usa o produto?

polo que fechou duas turmas para a

lidade definem a “experiência de

São perguntas-chave a serem feitas

oficina. “Estamos muito satisfeitos

designer e coordenador do curso

design”. Inovação, portanto, é valor

quando elaboramos produtos”.

com a adesão dos profissionais de

master em Design Estratégico do

percebido, ou seja, a soma de todos

Bia realizou também uma

Instituto Europeu di Design, Fa-

estes fatores”, explicou.

O evento foi aberto pelo

biano Pereira, que abordou o tema

abordagem sobre os diferentes

Birigui”, afirma Marnei.
Para o presidente do Sinbi,

nichos de público, esmiuçando as

Nelson Giardino, eventos como

“Inovação e Design Estratégico”,

Personal Stylist

particularidades de cada consu-

estes são de suma importância

como mecanismo que ajuda a

No segundo dia a personal

midor, conforme faixa etária e

para o desenvolvimento do polo.

entender os desafios como oportu-

stylist, Bia Kawasaki, conduziu a

classe social. “Todos os públicos

“O conhecimento é essencial para

nidades. “Com as redes sociais o

palestra “Designer Estratégico: ferra-

buscam produtos inovadores, que

aprimorar a competitividade das

público é capaz de promover uma

menta que agrega valor à marca”. Bia

tenham conforto e beleza”.

empresas. A adesão ao ciclo de

marca positiva ou negativamente.

apresentou diretrizes para que o

As empresas precisam alinhar o

designer possa empregar estratégias

Fórum de inspirações

sionais buscam o aprimoramento,

design com a concepção de concei-

em seu trabalho, a fim de valorizar a

A “Semana da Moda” foi

o que é um importante passo para

tos e aguçar a percepção de novos

marca a partir da criatividade.

encerrada com o preview do Fórum

a solidificação de uma economia

de Inspirações Inverno 2014, mos-

criativa no município”.

mercados”, explicou.

Para ela investir em pesquisas

palestras mostra que nossos profis-

sindmilho
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PAÍS PRECISA MELHORAR A
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
O SindMilho & Soja

o descaso com os recursos finan-

(Sindicato da Indústria do Milho,

ceiros investidos pelo governo.

Soja e seus Derivados no Estado

Diversos problemas nas obras das

de São Paulo), está trabalhando

ferrovias fazem com que o modal

em diversas áreas de atuação em

rodoviário continue tendo a maior

prol de seus filiados. Desde os

participação (com maior custo)

serviços básicos pertinentes ao

no escoamento da produção.

patronato (assessoria jurídi-

O presidente do SindMilho

ca, comunicação, assessorias

& Soja, Hideyo Uchinaka, ressal-

técnicas, assessoria parlamentar,

ta que o custo-Brasil, entrave para

acordos coletivos), bem como em

tornar a indústria competitiva,

projetos, de âmbito nacional, em

contempla uma bela fatia de custo

frete consome em torno de 30%

infraestrutura do Brasil. O que

defesa da categoria.

de transportes, que poderia ser in-

do preço da leguminosa.

mais me chamou a atenção foi

Entre os temas principais,

finitamente menor se os megapro-

Hideyo Uchinaka

A dificuldade não é só fazer

que um trem de 80 vagões é des-

a preocupação com a logística,

jetos, que se encontram em an-

a soja chegar ao porto, mas

carregado em 8 horas. Pela estra-

infraestrutura e o transporte.

damento por décadas, estivessem

embarcá-la nos navios. O Brasil

da, a mesma carga precisaria de

O preço do frete triplicou entre

finalizados. Um dos exemplos é

não tem berços suficientes, quer

240 caminhões com 60 horas de

2003 e 2011. No período 2012 -

a ferrovia Norte-Sul. Se estivesse

dizer espaço e estrutura para

descarga. Só esse exemplo mostra

2013, o Brasil teve uma super-

pronta em todos os setores, não

carregar os navios. A espera é,

como perdemos a competitivida-

safra de grãos e o frete teve uma

haveria engarrafamentos na

em média, de uma semana, com

de. O Brasil precisa de projetos

participação ativa na inflação

entrada dos portos. A maioria dos

custos aproximados de R$ 60 mil

consistentes e um choque de

dos alimentos. Os investimentos

caminhões que está no pátio de

por dia. O Brasil, entre os países

melhoria na infraestrutura. Caso

em ferrovias, realizados até hoje,

espera do porto de Santos saiu do

do Bric´s está em último lugar em

contrário, continuaremos menos

não resolveram nem mesmo a

norte do Mato Grosso. A lavoura

qualidade de portos e ferrovias.

competitivos, atendendo somente

finalização desse fundamental

brasileira é uma das mais eficien-

canal de transportes. Matérias pi-

tes do mundo, produzindo melhor

causa do atraso no carregamento

pocam na imprensa com notícias

ou mais barato, mas toda essa

dos navios, a China cancelou

Esta triste realidade vem

sobre a lentidão e forma duvidosa

eficiência vai por água abaixo

a compra de dois milhões de

sendo tratada pelo SindMilho

da aplicação do dinheiro público.

depois de dois mil quilômetros

toneladas de soja este ano.

com contatos diretos com as auto-

O Tribunal de Contas da União

na estrada. De acordo com alguns

“Assisti uma matéria especial, na

ridades, na busca da redução de

vem investigando e comprovando

processadores de soja, o custo do

televisão, sobre os problemas na

custos às empresas representadas.

Uchinaka lembra que por

ao mercado interno e com preços
cada vez mais inflacionados”.

siamfesp
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SIAMFESP ACELERA AÇÕES DO PROJETO
METAL BRASIL
Objetivo é estimular a exportação do setor de artefatos de metais não ferrosos
anos do Projeto e o planejamen-

Projeto Comprador

de todas as ações desenvolvidas

Indústria de Artefatos de Metais

to das ações para o período de

Em parceria com a Apex

em parceria com a Apex. “Se

Não Ferrosos no Estado de São

2013-2015.

O Siamfesp - Sindicato da

Paulo e a Apex-Brasil - Agên-

Para o presidente do

Brasil e o Instituto Nacional do

pensarmos em termos de

Plástico - Think Plastic Brazil

marketing de relacionamento

cia Brasileira de Promoção de

Siamfesp, Denis Perez Mar-

e Sindividro - Glass Brasil, o

esse Projeto é o que mais propi-

Exportações e Investimentos

tins, a assinatura do convênio,

Siamfesp promoveu entre os

cia fazer a fidelização do cliente.

renovaram no dia 24 de abril,

o terceiro, é uma conquista.

dias 2 e 3 de maio, rodadas de

em São Paulo, o novo convênio

Ele destaca a importância da

negócios do Projeto Comprador.

de empresas, esperamos ter um

do Projeto Metal Brasil que pro-

parceria com a Apex. “Eles nos

Foram realizadas mais de 500

resultado ainda melhor que o do

move as exportações do setor de

ensinaram não só a exportar, mas

reuniões de negócios entre os 22

ano passado, quando vendemos

artefatos de metais não ferrosos.

como consequência a termos em

compradores internacionais e os

US$ 200 mil”.

Por meio deste convênio serão

nossas fábricas melhorias tec-

mais de 80 fabricantes de Uten-

investidos, entre 2013 e 2015,

nológicas, gestão propriamente

sílios Domésticos de Alumínio,

Outras atrações

R$ 1,06 milhão em ações de pro-

dita. Aprendemos a vender”.

Plástico, Vidro e Materiais de

No mês de maio, o Projeto

Apesar do número menor

moção e inteligência comercial,

O diretor de Negócios da

construção de marca e posiciona-

Apex-Brasil, Rogério Bellini, diz

mento de imagem para fomentar

que todas as iniciativas da Agên-

a internacionalização do setor.

cia buscam tornar as empresas

rodadas, as empresas e convida-

Expoconstrucción y Exposdi-

brasileiras mais competitivas,

dos internacionais participaram

seño que aconteceu na cidade

aconteceu durante o Seminário

trazendo informações consis-

das atividades desenvolvidas

de Bogotá, Colômbia entre os

“Apex-Brasil: Exportar é Ino-

tentes. “O desafio de exportar

pela Apex-Brasil durante a Etapa

dias 21 e 26 de maio.

var”, realizado com objetivo de

é permanente e está ligado a

São Paulo de Formula INDY

Em junho houve a primeira

apresentar informações sobre as

competitividade. Nós acredita-

300, um momento de “encan-

participação do Projeto na Feira

ações de promoção de exporta-

mos que quanto mais inserção

tar” o cliente em um espaço

Expocasa, em Santa Cruz de La

ções realizadas pela Apex-Brasil

internacional a empresa brasi-

de relacionamento totalmente

Sierra, na Bolívia, onde foram

e sobre como os empresários

leira tiver, mais favorecida ela

descontraído.

promovidas oito empresas. A

podem ter acesso aos serviços

vai estar no mercado interno. É

oferecidos pela Agência. No

com essa convicção que a gente

Brasil e diretor do Siamfesp,

prador Copa das Confederações,

Seminário foi apresentado

trabalha e estimula as empresas a

Oduwaldo Alvaro afirma que o

ação inédita em conjunto com a

também o balanço dos quatro

exercitarem”.

Projeto Comprador é a melhor

Apex-Brasil.

A assinatura do convênio

Acabamento, como fechaduras,

Metal Brasil apoiou a participa-

metais sanitários e acessórios.

ção de 04 empresas brasileiras

Após dois dias intensos de

O gerente do projeto Metal

do setor na XII Edição da Feira

seguir aconteceu o Projeto Com-

sincobesp
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SINCOBESP QUER FORTALECER IMAGEM DAS EMPRESAS
DE COLETA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS
Durante o XII Congresso

em uma graxaria hoje encontra

O potencial desse mercado

registrado uma queda de 3,9%,

Brasil Rendering, promovido

instalações limpas, profissionais

também será alvo do trabalho do

o faturamento do setor cresceu,

pelo Sincobesp (Sindicato Na-

uniformizados, uma realidade

Sindicato. “As pessoas desco-

passando de US$ 5,81 bilhões

cional dos Coletores e Beneficia-

muito diferente de 40 anos”,

nhecem o potencial da nossa

em 2010, para US$ 6,93 bilhões

dores de Subprodutos de Origem

argumenta.

atividade”, lembra Razzo. De

em 2012, contra 5,37 milhões

acordo com números divulgados

de toneladas em 2010 e 5,14
milhões de toneladas em 2012.

Animal), no último mês de

Embora muitos não saibam,

abril, o presidente do Sindicato,

o processamento é fundamental

pela Abra (Associação Brasi-

Gustavo Razzo Neto, destacou a

do ponto de vista ambiental, pois

leira de Reciclagem Animal), o

necessidade de iniciar um traba-

impede que esses subprodutos

Brasil é responsável por 1/4 da

representatividade, afirma o

lho para promover a atividade de

contaminem o solo e as águas,

produção farinhas e gorduras de

presidente, não pode ser margi-

graxaria.

explica. Para que mais pessoas

origem animal do mundo.

nalizado. “Estamos falando de

Para Razzo, a falta de

da comunidade e as próprias

Ao todo o país produziu

Um segmento com tamanha

empresas com mais de 90 anos

investimento na divulgação

autoridades ambientais se

3,27 milhões de toneladas em

de mercado, o que prova que

da atividade, vem provocando

conscientizem dessa realidade,

2012 e espera produzir 3,52

para nós, pensar na melhoria da

dificuldades para a categoria,

o Sindicato decidiu iniciar um

milhões de toneladas em 2013.

qualidade do meio ambiente não

principalmente no que diz

trabalho específico de melhora

Embora na comparação com o

é novidade, faz parte da nossa

respeito às questões ambientais.

da imagem, que tem por objetivo

ano de 2010 a produção tenha

essência”.

O presidente lembrou que em

valorizar as empresas associadas.

todo o mundo o processamento

O primeiro passo será a

de subprodutos animais provoca

contratação de uma empre-

um cheiro característico (uma

sa especializada em gestão

fábrica que produz café, cheira

de imagem, que deverá criar

café), mas que as empresas estão

estratégias de Comunicação para

trabalhando e aperfeiçoando

melhorar o relacionamento entre

seus métodos de processos para

as empresas e os diferentes pú-

diminuir esse odor, que pode não

blicos de interesse. “Já estamos

ser agradável ao olfato, mas não

conversando com uma empresa e

é prejudicial à saúde.

esperamos em breve dar início a

Por outro lado, a atividade

esse trabalho. Nossa prioridade é

transforma fluxo indesejável

deixar claro que somos recicla-

em matérias-primas nobres, que

dores, exercemos uma atividade

são utilizados para produção de

de utilidade pública”.

farinhas e óleos. “Quem entra

Dra. Valdirene Paes e Gustavo Razzo

sindileme

SindiLeme
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COMEMORANDO A BOA
FASE
SindiLeme
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Leme

A situação do segmento
da indústria da construção e
mobiliário de Leme e região

que ainda assim o cenário é

Marco Antonio de Almeida

favorável.
O setor também comemo-

é muito boa. É com esse

ra a desoneração da folha de

positivismo que o presidente

pagamento. “A desoneração

do Sindileme (Sindicato das

está sendo importante para o

Indústrias da Construção e do

setor, tendo em vista, que os

Mobiliário de Leme), Marco

encargos tributários e sociais

Antonio de Almeida conduz o

no Brasil são altos, o que

trabalho à frente do Sindicato.

enfraquece a competitividade

Segundo ele, os segmentos

das empresas”.

representados pela Entidade

Desde a publicação da

(cerâmica vermelha, artefa-

desoneração o Sindileme vem

tos de cimento, mobiliário e

trabalhando para tirar dúvidas

indústria da construção civil)

dos associados orientando so-

registraram uma evolução

bre as novas regras. Também

entre 2006 e 2011, com um

no campo tributário o pleito

aumento de 58% no número de

é por uma equalização dos

sistema já foi implementado

as Normas Regulamentadoras

postos de trabalho.

índices aplicados na Subs-

em outros países, entretanto,

do Ministério do Trabalho e

tituição Tributária dos mais

não apresentou o resultado de-

Emprego.

foi em grande parte graças

variados produtos utilizados

sejado, sendo substituído pelo

à facilitação de crédito para

nas edificações, na produção

sistema tradicional de tributa-

construção estão interligados

novas construções e um ótimo

de mobiliário e produtos cerâ-

ção anteriormente utilizado”.

dentro da cadeia produtiva,

desempenho da economia de

micos para construção.

Essa evolução, garante,

maneira geral. “Vale salientar

Segundo Almeida, o

O Sindileme investe ainda

Os setores da indústria da

explica Almeida. E esses

em uma aproximação das

setores refletem rapidamente

que o aumento do número

sistema torna a fiscalização

empresas associadas com o

o momento econômico. “A

de postos de trabalho, veio

do pagamento de tributos mais

SESI e o Senai, com intuito

atual conjuntura não represen-

acompanhado de um aumento

ágil, em contrapartida repre-

de demonstrar a importância

ta um quadro de crescimento

de 35% na média salarial dos

senta um ônus para a indústria,

da aprendizagem industrial e

permanente, o que afeta as

colaboradores”.

pois antecipa o recolhimento

treinamento de mão de obra.

empresas. Logo, apesar do

dos impostos que seriam pagos

Da mesma forma, realiza

bom momento, é preciso ficar

começado a apresentar uma

pelo consumidor final, geran-

trabalhos para mostrar a

alerta, pois, dependemos de

leve tendência de queda na ge-

do um tabelamento informal

importância de obedecer as

uma estabilidade econômica a

ração de empregos, ele garante

dos preços dos produtos. “Esse

Normas Técnicas da ABNT e

médio e longo prazo”

Embora o mercado tenha

sinaesp
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NORMAS TÉCNICAS GARANTEM A
QUALIDADE DAS FERRAMENTAS NACIONAIS
Desde a instalação do ABNT/

de Abrasivos), Reinaldo Monteiro,

Para agilizar o desenvolvi-

cos de fibra vulcanizada.

CB-60 ocorrida em novembro

que destaca a importância da Co-

mento do processo de normaliza-

de 2008, o setor de ferramen-

missão para o futuro da atividade.

ção para o setor de abrasivos, a

a consulta nacional dos seguintes

CE-60:000.03 decidiu subdividir

projetos:

tas (manuais, usinagem e mais

A ABFA (Associação Brasi-

Recentemente encerrou-se

recentemente abrasivos) tem

leira da Indústria de Ferramentas

os seus membros em dois grandes

mobilizado técnicos, engenhei-

e Abrasivos) é a secretaria técnica

grupos de trabalho (GT´s):

ros, professores, consultores e

do ABNT/CB-60 e a gestão deste

diversos profissionais do setor a

comitê é de responsabilidade de

se reunirem mensalmente para,

Carlos Martins. Para ele, a

de forma profissional e imparcial,

atuação do CB, além de ser um

desenvolver normas que garantam

importante trabalho para o setor,

faz reuniões mensais para

(ISO 525:2013, IDT), Produtos

a qualidade e segurança das ferra-

também colabora com a sociedade

análise e discussão de projetos

abrasivos aglomerados – Requi-

mentas fabricadas no Brasil.

brasileira, reduzindo riscos de

de norma técnica para o setor,

sitos gerais (Término da consulta

O ABNT/CB-60 “Comitê

acidentes, incentivando a concor-

já tendo publicado duas normas

nacional em 10/06/13).

Brasileiro de Ferramentas Manuais

rência honesta dos produtos brasi-

sobre lixas:

e Usinagem” é formado por quatro

leiros com os similares importados

comissões de estudo:

e principalmente mostrando para

15635:2013, Abrasivos revesti-

esp espera ajudar suas empresas

o mundo que o setor no Brasil

dos - Discos de flaps (Flap discs,

representadas na redução da

acompanha o desenvolvimento

ou discos de lâminas de lixas);

concorrência desleal, garantindo

CE-60:000.01 “Comissão de
Estudo de Ferramentas Manuais”;
CE-60:000.02 “Comissão de
Estudo de Usinagem”;
CE-60:000.03 “Comissão de
Estudo de Ferramentas Abrasivas”;
CEE-206 “Comissão de Estudo Especial de Grãos Abrasivos”
(criada em 27/05/13)
Especificamente na Comissão
que trata dos Abrasivos, - CE60:000.03 “Comissão de Estudo de
Ferramentas Abrasivas” - a coordenação é exercida pelo presidente
do Sinaesp (Sindicato da Indústria

tecnológico aplicado na fabricação
de ferramentas.
Reunião para discussão das NRs

GT de Lixas – GT de Rebolos e discos –

Projeto 60:000.03-005 (EN
13743:2009, IDT), Requisitos de
segurança para produtos abrasivos
revestidos (Término da consulta
nacional em 30/05/13);

Além disso, a CE-60:000.03

ABNT NBR ISO

ABNT NBR ISO
15636:2013, Suportes para dis-

Projeto 60:000.03-001

Com mais este trabalho
meticuloso e responsável, o Sina-

mais segurança e valorizando o
consumidor.

simvep
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SIMVEP ESTIMULA AÇÕES DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Divulgação/Sesi

Dentre os trabalhos desen-

Maria Gandara Canosa a maior

volvidos pelo Simvep (Sindi-

parte dos funcionários são do

cato da Indústria de Móveis de

sexto feminino e tem filhos, e

Junco e Vime e Vassouras e de

havia a preocupação em garantir

Escovas e Pincéis do Estado de

que essas crianças estivessem em

São Paulo) um deles é contribuir

um ambiente saudável, enquanto

para que as empresas associadas

as mães trabalhavam. Como a

desenvolvam ações de responsa-

empresa não possui espaço para

bilidade social.

qualquer tipo de atividade, a

Pensando nisso, o presiden-

parceria com a ONG foi perfeita.

te Manoel Canosa Miguez resol-

“Quando surgiu essa oportunida-

veu dar o exemplo e iniciou em

de ao lado da indústria as mães

sua empresa, a Escovas Fidalga,

ficaram muito satisfeitas. Elas

um programa social em parceria

trabalham mais tranquilas e o

com o SESI - Serviço Social da

rendimento da empresa melho-

Indústria. O programa sócio-

rou”, explica Rosa.

esportivo prevê o atendimento

Para ela é importante

Alunos do Programa

116 municípios do Estado e

para dar início ao projeto é feito

de crianças e jovens entre 6 e 17

para as indústrias aproveitar

o apoio de 141 empresas que

um levantamento na comuni-

anos, e é denominado SESI-SP

as ferramentas que o SESI

estão ofertando 64.930 vagas

dade para saber se as crianças

Atleta do Futuro.

disponibiliza e que muitas

para o ano de 2013. De acordo

que serão atendidas realmente

vezes, em função da correria

com o supervisor de esporte do

pertencem à indústria. As par-

meçou em agosto de 2012 com

do dia-a-dia, passam desperce-

SESI, Luís Claudio Marques, a

cerias com ONGS e prefeituras,

objetivo de atender 100 crianças

bidas. “É preciso alertar todas

metodologia foi toda desenvol-

permitem viabilizar os espaços

em parceria com a ONG Vila

as empresas, inclusive as pe-

vida em parceria com Univer-

que nem sempre as empresas

Criar. Atualmente 80 crianças já

quenas. Mesmo sem ter espaço

sidades e não há a preocupação

possuem.

são atendidas pelo Projeto, duas

conseguimos fazer uma ação

com a especialização esportiva

vezes por semana, em atividades

que envolve a comunidade na

precoce, mas com a formação

das em desenvolver projetos

com média de 1 hora a 1 1/2

qual estamos inseridos”.

de um futuro cidadão.

semelhantes devem procurar

O projeto na Fidalga co-

hora, de acordo com a idade.
Segundo a diretora de
marketing da Fidalga, Rosa

Hoje o Programa conta com

O coordenador de esportes

As empresas interessa-

o Simvep, que as colocará em

a participação de 58.644 alunos

da unidade Catumbi, Marco

contato com os responsáveis

(dados de dezembro/2012) em

Antonio Lourenço, explica que

pelo projeto do Sesi.

S

sindilouça

indilouça
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SINDILOUÇA ELEGE NOVA DIRETORIA
O Sindilouça realizou no
dia 24 de maio, eleição para
escolha da nova diretoria. A

do negócio, a fim de se con-

preparado. “Neste meu man-

e no Sindicato, pois iremos

quistar o objetivo desejado.

dato irei buscar, com toda a

trabalhar por eles. Em contra-

força, apoio de todos os setores

partida é preciso que a catego-

Atualmente os setores que

presidência será assumida por

mais empregam são os de iso-

envolvidos a fim de melhorar a

ria esteja unida para somar as

Angelo Carmelo Consolo, da

ladores, louça de mesa e peças

competitividade, com qualida-

forças. Desde já, deixo o meu

Cerâmica São Luiz, localizada

técnicas. Entretanto, Angelo

de, produtividade e eficiência”.

apelo para que os associados

na cidade de Pedreira. A posse

Carmelo Consolo explica que

Em razão da transfor-

oficial está agendada para o dia

é preciso realizar um trabalho

mação positiva da economia

niões do nosso Sindicato, pois,

9 de agosto, na sede da Federa-

focado em todas as categorias

brasileira nos últimos anos, as

só assim será possível levantar

ção das Indústrias do Estado de

de produtos, sendo necessário

empresas precisam evoluir na

as necessidades de cada um,

São Paulo (Fiesp).

investir na melhora do parque

mesma proporção. “O empresá-

para que possamos tomar os

industrial para obter maior

rio precisa ter confiança no país

rumos ideais”.

O novo presidente
pretende dar prosseguimento
ao trabalho realizado pela

qualidade e produtividade.
O novo Presidente pre-

diretoria anterior. “A direto-

tende, com o auxilio da Fiesp,

ria é praticamente a mesma,

Sesi, Senai e Sebrae, implantar

com poucas mudanças. Vamos

um Aranjo Produtivo Local

seguir com os trabalhos que já

(APL), auxiliando as empresas

estão em pauta e estabelecer

que mais necessitam deste pro-

novas ideias ao longo do man-

cedimento, que visa a melhoria

dato de três anos”.

da metodologia de trabalho

Segundo o Presidente, para

Angelo Carmelo Consolo

dentro da industria. “Acredito

alcançar um bom andamento

que a APL é um instrumento

nos trabalhos a serem desen-

muito importante para nós da

volvidos é importante utilizar

indústria, pois com ele iremos

os recursos disponibilizados

desenvolver todos os setores de

pela Fiesp, pelo Sesi, Senai e

nossas fábricas, com o apoio

Sebrae. “Estas entidades podem

dos técnicos extremamente

nos ajudar, desde a formação

capacitados dessas entidades”.

inicial dos produtos até a

compareçam aos eventos e reu-

Angelo Consolo afirma

comercialização dos mesmos.”

ainda que a concorrência é

Ele enfatiza que é necessário a

salutar, seja ela interna ou

organização em todas as etapas

externa, mas é preciso estar

Confira a composição da nova diretoria do Sindilouça:
PRESIDENTE: Angelo Carmelo Consolo
VICE-PRESIDENTE: Rogério Teixeira
1º TESOUREIRO: Nelson Ferreira Dias
2º TESOUREIRO: Hugo de Stéfani
CONSELHO FISCAL: Ricardo Garcia, Ronaldo Faria, Haroldo Zago
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL : Maurício Daldosso, Antonio Ganzarolli
Filho, Valdemar Campos Filho
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FIESP: Nelson Ferreira Dias, Angelo
Carmelo Consolo
SUPLENTES: Rogério Teixeira, Ricardo Garcia

simefre

SIMEFRE
Mobilidade + Inovação

SETOR DE DUAS RODAS
PRECISARÁ DE PLANO DE
COMPETITIVIDADE
Como representante do

“Mas notamos na verdade, uma

segmento de duas rodas, o Simefre

readequação do mercado como um

(Sindicato Interestadual da Indús-

todo”, diz.

tria de Materiais e Equipamentos

Os altos índices de inadim-

Ferroviários e Rodoviários) vem

plência em 2012 fizeram com que

acompanhando atentamente o

as instituições financeiras restrin-

desenvolvimento do setor, que nos

gissem ainda mais a liberação de

dois últimos anos vem sofrendo

crédito para a compra de motoci-

com os impactos do maior rigor

cletas. Atualmente as aprovações

nas concessões de crédito.

têm se concentrado basicamente

De acordo com o vice-presi-

em financiamentos com o número

dente da entidade, Paulo Takeuchi,

reduzido de parcelas e com pelo

o Brasil ainda é um mercado com

menos 20% de entrada. “A en-

excelente potencial: o quinto maior

trada, portanto, está mais alta, até

produtor mundial de motocicletas

porque o mercado ofertava planos

e o quarto maior consumidor. “A

com entrada zero. Os planos estão

motocicleta pode cada vez mais se

concentrados no máximo em 48

posicionar como uma solução para

meses, contra os 60 meses disponí-

explica Takeuchi, será necessário

o aproveitamento eficaz do espaço

veis no ano passado”, comenta.

colocar em prática um robusto

viário”, argumenta.
Apesar da questão financei-

Apesar disso, o mercado

Para mudar o quadro atual,

plano de competitividade para

tem buscado soluções. “Como

resolver alguns entraves do setor.

ra a previsão é de um aumento

na sua grande maioria o perfil do

“Órgãos importantes e represen-

de 3,7% na produção e de 2,4%

comprador de motos é composto

tantes de associações de todo o

nas vendas no atacado. Segundo

por profissionais autônomos, que

Brasil, como o Simefre, já estão se

Takeuchi, aos poucos as ações

enfrentam dificuldades para com-

movimentando para que, juntos,

de crédito adotadas pelo gover-

provar renda, surgem outras opções

encontremos um formato ideal

no começaram a surtir efeito.

como o consórcio, por exemplo”.

para o setor de duas rodas”.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR/FIESP

GUERRA DOS PORTOS
Um dos mais representativos

CAMEX: ii) bens e mercadorias

empresário se tornou extrema-

tributos do sistema financeiro

produzidos em conformidade

mente complexa e onerosa.

nacional, o ICMS é o principal

com os processos produtivos

instrumento da Guerra Fiscal, que

básicos de que tratam a legislação

mentação das novas exigências e

publicado no Diário Oficial da

nada mais é do que a concessão

que cita; e iii) gás natural impor-

da necessidade de investimentos

União, o Ajuste Sinief 9/2013 que

de benefícios fiscais visando à

tado do exterior.

para adequação dos sistemas de

REVOGOU as disposições do

controle da produção das empre-

Ajuste Sinief 19/12.

atração de empresas para se insta-

Um dos principais problemas

As dificuldades para imple-

período para adaptação.
Resultado da deliberação do
CONFAZ, no dia 23/5/2013, foi

larem em determinados territórios

da aplicação da Resolução 13

sas, foram fatores que levaram ao

Ainda na mesma edição do

da federação.

estava no Ajuste 19, editado pelo

adiamento do prazo para envio da

DOU foi publicado o Convênio

Sistema Nacional de Informações

FCI para 1º de maio de 2013.

ICMS 38/13 que passará a regular

Uma das facetas da guerra
fiscal, conhecida como “Guerra

Econômicas e Fiscais (SINIEF)

dos Portos” que se trata da con-

que definia os procedimentos para

mento, não se podia permitir que

O Convênio ICMS 38/13

cessão de benefícios por determi-

a comprovação do conteúdo de

o empresariado ficasse exposto a

atende aos seguintes pleitos do

nados estados da federação para

importação nas transações comer-

regras tão danosas, e neste senti-

Ciesp, da Fiesp e seus Sindicatos

que produtos fossem importados

ciais interestaduais.

do iniciamos uma grande batalha

representados:

por seus territórios, foi combatida

Pela norma, as empresas

com a edição da Resolução do

deviam lançar uma série de

Senado Federal nº 13/2012.

informações dos produtos

A Resolução nº 13 fixou em

Contudo, apesar do adia-

para que as normas do CONFAZ
fossem alteradas.
Após intensa luta do Centro

a matéria.

1) Exclusão do valor da
parcela importada da NF-e;
2) Exclusão dos tributos

em sistema eletrônico das

e da Federação e das Indústrias

(ICMS e IPI) do valor da parcela

4% a alíquota interestadual do

secretarias de fazenda, por

do Estado de São Paulo (Ciesp,

importada;

ICMS incidente sobre as ope-

meio de ficha de conteúdo de

Fiesp e seus Sindicatos represen-

rações com bens e mercadorias

importação (FCI) e detalhar a

tados) para defesa de seu asso-

a apresentação da FCI quando

importados, desde 1º de janeiro

parcela de valor dos produtos

ciado e de toda classe industrial,

o contribuinte industrializador

de 2013, determinando ainda que

importados na nota fiscal ele-

formulamos alternativas para

submeter mercadorias importadas

as empresas precisam compro-

trônica. Essa exigência acabava

tornar a Resolução do Senado 13

a processo de industrialização;

var o “conteúdo de importação”

relevando a estrutura de custos

efetiva, e em reunião ocorrida na

4) Somente será obrigatória

superior a 40% para aplicação da

das empresas e compromete o

quarta-feira (22/05), o Conselho

a apresentação da FCI (de forma

alíquota do ICMS de 4%.

direito constitucional à livre

Nacional de Política Fazendária

mensal) quando houver mudança

concorrência e ao sigilo de

(CONFAZ) aprovou a proposta

da alíquota interestadual, em

informações.

de flexibilização e ainda prorro-

função da alteração do Conteúdo
Importado (CI);

As novas regras não são
aplicáveis às operações interes-

3) Somente será obrigatória

taduais com: i) bens e mercado-

Assim, a Resolução 13,

gou o prazo para apresentação da

rias importados do exterior que

tinha como objetivo combater a

Ficha de Conteúdo de Importação

não tenham similar nacional,

guerra fiscal, foi regulamentada

(FCI) para 1º de agosto de 2013,

apresentação da FCI, que se dará

definidos em lista editada pelo

e nesse processo a situação do

possibilitando ao contribuinte um

em 1º de agosto de 2013.

5) Prorrogação do prazo para

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - DMA/FIESP
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CÂMARA AMBIENTAL AGUARDA
DEMANDAS DOS SINDICATOS
Sindicatos devem ficar atentos e alertar as empresas sobre as
obrigações previstas na legislação ambiental
O Departamento de Meio

Paulo Schoueri e Eduardo San Martin

Ambiente (DMA) da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), promoveu em conjunto com a Central de Serviços
(Cser), no dia 21 de maio, uma
reunião para reativação da Câmara
Ambiental da Indústria. De acordo
com o diretor do Departamento
Eduardo San Martin, a principal
novidade é que a partir de agora a
Câmara passará a ter os Sindicatos
como membros exclusivos.
Dessa forma, o DMA espera

empresas e trazê-los para discus-

trumentos, bem como as diretrizes

acompanhados pela Fiesp, com

discutir com os Sindicatos os

são. “Vamos ter reuniões conjuntas

relativas à gestão integrada e ao

destaque para Recursos Hídricos,

principais assuntos ambientais e

e reuniões setoriais por afinidade

gerenciamento de resíduos sólidos.

Emissões Atmosféricas, Licencia-

receber dessas entidades suas de-

de tema”, explicou o diretor.

O diretor explicou todo

mento Ambiental, Áreas Contami-

mandas. “A Câmara estará, muitas

A primeira reunião da Câmara

o andamento da PNRS até o

nadas e Zoneamento Ambiental.

vezes, tendo uma medida proativa,

trouxe como tema de interesse

momento, passando pela discus-

“Estamos abertos para receber as

quando houver necessidade de

geral a Política Nacional de Resí-

são de Acordos Setoriais com

demandas, bem como a reativa-

explicar uma nova regra, para que

duos Sólidos (PNRS). “ Trata-se

diversos segmentos, como os de

ção dos Grupos de Trabalho e a

os Sindicatos se preparem”.

de uma nova regra do jogo na área

pilhas e baterias, óleos lubrifi-

elaboração das Guias Setoriais de

ambiental que afetará a todos”,

cantes, seus resíduos e embala-

produção mais limpa, assim como

pretende estimular os Sindicatos

disse San Martin. A PNRS foi ins-

gens, dentre outros.

para contribuir com os Sindicatos

a debater internamente com seus

tituída pela Lei Federal 12.305/10

associados sobre os principais

e o Decreto 7.404/10 e dispõe

a gerente do DMA, Anícia Pio,

da Casa em benefício dos seus

assuntos ambientais que afetam as

sobre princípios, objetivos e ins-

apresentou os principais assuntos

associados”, garantiu Anícia.

Por outro lado, a Câmara

Após a questão da PNRS,

para que eles utilizem a estrutura

sibapem
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SIBAPEM REVISA REGULAMENTO
SOBRE BALANÇAS
O Sibapem (Sindicato da

de debates, os representantes do

“É um processo de aproximação

Indústria de Balanças, Pesos e

Sindicato atuaram na defesa da

que permite ter um produto que

Medidas de São Paulo) partici-

categoria, mas visando o acompa-

atenda às necessidade do mercado

havia registrado no Instituto

pou ativamente entre fevereiro e

nhamento tecnológico e evolução

aliada a segurança metrológica

Nacional de Tecnologia (I.N.T.)

abril deste ano, da fase final das

da indústria nacional.

exigida pelo Instituto”.

vinte e um fabricantes de medidas

discussões dos novos textos dos

O presidente do Sibapem,

e Medidas de São Paulo.
Em 16 de junho de 1939

e instrumentos de medir: (1)
Antigas Legislações Metro-

Regulamentos Metrológicos de

Fernando Filizola faz questão de

Instrumentos de Pesagem Auto-

ressaltar que esse tipo de discussão

máticos (I.P.A) e Não Automáticos

é muito importante para a indústria.

(I.P.N.A), vulgo balanças, que

“É uma postura nova do Inmetro de

conterão inovações e controles

realmente ouvir e debater profun-

pesos e medidas eram, no Brasil,

Paulista; (7) Arthur Jameljanoff;

fundamentais e necessários à evo-

damente com entidades representa-

basicamente regulados pela

(8) Maquinas Excelsior; (9) Jorge

lução destes equipamentos.

tivas dos fabricantes, a sociedade e

legislação portuguesa. Em 22

Prado; (10) Antonio Spino; (11)

a rede de metrologia legal”.

de agosto de 1814, é aprovado o

Petracco& Verrone; (12) Petracco-

Plano de Reforma, que adota em

Nicoli; (13) João Robortella; (14)

Grupos de trabalho foram
formados desde a apresentação da

Para ele somente assim é

lógicas e Regulamentos Técnicos

Industrias “CRE”; (2) Industrais
Martins Ferreira; (3) Emidio
Concilio; (4) Balanças Felix ; (5)

No período colonial os

Industrias Filizola; (6) Metalúrgica

minuta inicial em 2011, e várias

possível adequar a necessidade

solo brasileiro a integralidade do

Humberto Gelfi; (15) Sociedade

reuniões ocorreram na sede da

e compromisso do Inmetro e as

sistema métrico decimal francês.

Alfa; (16) João Micheletti; (17)

Entidade, bem como no próprio

entidades a ele vinculadas e a

Em 1862 foi publicada a Lei nº

Walter Karl Lier; (18) Construtora

Inmetro em São Paulo e em

sociedade de forma geral, junto à

1157 de 1862, que adota o sistema

Químicas; (19) Empresa Brasi-

Xerem/RJ. Durante todo o período

realidade do fabricante brasileiro.

métrico decimal em todo território

leira de Relógios; (20) Hobarty-

nacional.

Dayton; (21) Casa Conteville

Em 1938 é aprovada a Lei

Reuniões marcaram
discussão dos textos

nº 592, complementada pelo

Referências: Brochura I.P.T- São

Decreto nº 4257/1939, que

Paulo- Legislação Metrológica – Maio

define todo funcionamento legal

de 1949; Brochura I.P.T – São Pualo-

metrológico brasileiro e que tem

Regulamentação Referente às Medições

em um de seus apensos a porta-

Medidas e Instrumentos de Medir

ria nº 63 de 1944. Em 1940 os

Comerciais; Brochura- Inmetro- Regu-

fabricantes de São Paulo já es-

lamentação Metrológica - 1982; Curso

tavam organizados no Sindicato

de Metrologia, IPT/SP- Francisco Bar-

da Indústria de Balanças, Pesos

ros de Campos/Nicolau Filizola, 1945

sindicalçados
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SINDICALÇADOS LEVA
ASSOCIADOS PARA A FRANCAL
Pensando no fortalecimen-

profissionais do Brasil e do

Marina Sábio, Calçados

to das empresas associadas, o

exterior, o que contribui para

Sammia, Vezzury Faschion,

Sindicalçados Jaú (Sindicato

a realização dos negócios do

Cecilia Barros, Calçados Di

da Indústria de Calçados de

setor em diferentes mercados.

Firenze, Angela Galvão, Bem

Jaú) firmou uma parceria com

“A Francal recebe lojistas de

me quer, Via Parizzy, Bia Di

o SEBRAE-SP, para facilitar

todos os estados brasileiros,

Maro, Mara Moraes. O estande

a participação das empresas

ampliando as oportunidades

está localizado na Av.5 Rua F/

de Jaú e região na próxima

para abertura de novos mer-

Rua G.

edição da Francal, que acon-

cados”.

tecerá entre 9 e 12 de julho,

Ao todo serão, no estande

no pavilhão de exposições do

coletivo, doze empresas

Anhembi, em São Paulo.

expositoras: Marina Maroto

Um estande coletivo

Calçados, Cristina Arroyos,

reunirá um grupo de micro e
pequenas empresas do setor,
por um valor mais acessível.
Dessa forma, as empresas
poderão prospectar novos
clientes na Feira que é considerada a maior do comércio
calçadista do país. A Francal
reúne toda cadeia coureiro
calçadista nacional e é a mais
longa temporada de negócios
do ano.
O presidente do Sindicalçados, Caetano Bianco Neto,
destaca a importância de exibir o polo de Jaú, pois a Feira
é visitada por mais de 60 mil

“A Francal
recebe lojistas
de todos
os estados
brasileiros,
ampliando as
oportunidades
para abertura
de novos
mercados”.

sindijóias
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SINDIJÓIAS PROMOVE 16ª
EDIÇÃO DA TECNOGOLD
Profissionais de todo
o Brasil prestigiaram a 16ª
edição da Tecnogold - Feira de
Tecnologia, Gemas e Design,
promovida pelo Sindijóias
(Sindicato das Indústrias de Joalheria, Bijuteria e Lapidação
de Gemas do Estado de São
Paulo), que aconteceu entre os
dias 20 e 22 de junho, no Expo
Barra Funda, em São Paulo.
Destinado à modernização
do parque industrial joalheiro,
o evento trouxe os principais e
mais modernos equipamentos

Não só as máquinas cha-

mação abordou os seguintes

disponíveis para o setor. De

mam atenção no evento. No

acordo com o presidente do

campo das gemas, foram apre-

· Controle de custos;

Sindijóias, Aliomar Nogueira

sentadas todas as tendências

· Banho de Ródio e seus

Teixeira, para se manter com-

em pedras, vindas de várias

petitivo o empresário precisa

regiões do país. Profissionais

investir em equipamentos.

de design também tiveram

Para a edição de 2013, o

temas:

segredos;
· Pré-Ligas de baixo custo
· Design de Joias na Prática;

Sindicato ampliou a área de ex-

seus portfólios para a indústria,

· Lançamento do Caderno

posição. Além dos expositores

gerando novas parcerias.

de Inspirações, desenvolvido
em parceria com o Senai;

e serviços para o setor, um pa-

Palestras

· Gestão da Qualidade;

vilhão abrigará exclusivamente

O ciclo de palestras é

. Impactos da tecnologia

expositores italianos, que

outro momento que fortalece a

pretendem ampliar os negócios

categoria, com a discussão de

com o setor joalheiro nacional.

temas relevantes. A progra-

mento ABNT 16058:2012;
. Como reter talentos na
nova organização;
. Design: Tangível ou
intangível?

para ouro e ligas de latão;

oportunidade de apresentar

de pedras, máquinas, designers

. Mesa Redonda Lança-

da informação;
. Gestão de marcas e
projetos;

“Para se manter
competitivo
o empresário
precisa
investir em
equipamentos.”

sampapão
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JANTAR DO PANIFICADOR TERÁ
SHOW DE CÉSAR MENOTTI &
FABIANO
Festa premiará os cinco melhores panificadores do ano
Uma festa para mais de
2,5 mil pessoas. Assim é o
Jantar promovido pelo Sampa-

formação e capacitação de seus
profissionais.
Para a diretoria da Entida-

pão para comemorar o “Dia do

de, o Jantar é a oportunidade de

Panificador”. A data, que já se

reunir os representantes da ca-

tornou tradicional também é

tegoria em uma grande come-

momento da entidade valorizar

moração. “Nosso Sindicato é

os associados, com a entrega

muito ativo. Ao longo dos anos

de um prêmio para os cinco

promovemos inúmeras ativida-

melhores panificadores do ano.

des com objetivo de capacitar

Segundo o presidente do

os profissionais, mostrar novas

Sampapão, sr. Antero José Pereira,

tecnologias, tendências, enfim,

o prêmio é um dos mais conceitu-

valorizar a atividade”, comenta

ados da categoria, por reconhecer

o presidente.

a trajetória de vida daqueles que se
destacaram no setor.
O prêmio, diz o presiden-

Evento do ano passado reuniu mais de 2000 pessoas

Além das ações realizadas
na sede da Entidade, o Sampa-

oferecer benefícios”.

SERVIÇO:

O que também já se tornou

pão promove ainda palestras

tradição no Jantar é a realiza-

Jantar do Panificador

te, além de valorizar o panifi-

itinerantes e mantém uma

ção de um grande show musi-

Dia 5 de julho de 2013

cador, reconhece seu empenho

Escola Móvel, que percorre

cal. Para esse ano a diretoria

Horário: 19h30

e dedicação na formação de

diversos bairros da capital e

optou pelo sertanejo. A dupla

Local: Clube Atlético Juventus

profissionais. São esses empre-

grande São Paulo. “O associa-

“César Menotti & Fabiano” co-

Rua Juventus, 690 - Moóca -

sários que, em conjunto com

do é nosso bem mais precioso,

mandará a festa, que acontece-

São Paulo

sua entidade sindical, com-

precisamos estimular a partici-

rá no Clube Atlético Juventus,

Informações: (11) 3291-3700

partilham mecanismos para a

pação dele junto ao Sindicato e

no dia 5 de julho.

sifumesp
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EM DEFESA DAS INDÚSTRIAS DE
NOSSO SETOR
O Sifumesp – Sindicato

definitiva para o atendimento

Presumido, atendendo um

das Indústrias de Funilaria

setorial em conjunto com

anseio de seus representados e

e Móveis de Escritório do

todas as ações desenvolvidas

buscando a maior competitivi-

Estado de São Paulo, tem atua-

quer seja no âmbito municipal,

dade da Indústria.

do intensamente na defesa de

Estadual ou Federal”.

suas empresas representadas,

Recentemente o sindicato

O Sindicato está atuando
fortemente na reestruturação

acompanhando e propondo

participou ativamente das dis-

de suas atividades e buscando

alterações em projetos de lei,

cussões em torno da Medida

associados que participem

sempre vislumbrando a con-

Provisória 612 que elevou

cada vez mais da gestão e das

tinuidade e prosperidade dos

o teto do faturamento para

decisões que engrandecem as

negócios.

as empresas que pagam seus

empresas do setor.

Segundo seu presidente

impostos pelo regime do lucro

Mario Eugênio Frugiuele
o ambiente hostil em que
se encontra a indústria de
transformação em nosso país,
com o emaranhado de Normas,
regulamentos e leis que engessam a atividade produtiva,
diminuem a competitividade
e o desenvolvimento das
empresas.
“Com foco no setor representado e paralelamente ao
cargo de 2º diretor secretário
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo – Fiesp,
nossas empresas tem a oportunidade de participar de todas
as decisões e ações da Federação, contribuindo de forma

Mário Eugênio Frugiuelle

“O ambiente
hostil em que se
encontra a indústria
de transformação
em nosso país,
com o emaranhado
de Normas,
regulamentos e leis
que engessam a
atividade produtiva,
diminuem a
competitividade e
o desenvolvimento
das empresas.”

simmesp
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SIMMESP DISCUTE A COMPETITIVIDADE
DE SUAS EMPRESAS
Divulgação/Fiesp

Elias Miguel Haddad

O Simmesp (Sindicato da
Indústria da Malharia e Meias no
Estado de São Paulo) tem estado
na vanguarda das discussões de
temas em defesa das empresas
representadas e mais recentemente colocou em pauta o tema
da Competitividade na Plenária
do Comtextil (Comitê da Cadeia
Produtiva da Indústria Têxtil,
Confecção e Vestuário), também
presidido por seu presidente
Elias Miguel Haddad.
Segundo Haddad, o Brasil

O tema foi bastante debati-

análise mostra o peso do custo

De acordo com o estudo, a

do, estudos foram apresentados

Brasil na diferença de preços

produção de fibras, tanto naturais

não é competitivo por força do

pelos departamentos técnicos da

no mercado interno de produtos

quanto sintéticas, e a indústria

próprio governo. “Dentro das

Fiesp e os presentes puderam

nacionais e importados.

têxtil como um todo passarão

indústrias somos muito eficien-

interagir com propostas de solu-

tes, temos maquinário moderno,

ções que beneficiem as empresas

integrante do Comtextil, explicou

demandas do consumidor por

inovação, expertise. Qualquer

do Simmesp e de toda Cadeia

que nas últimas décadas houve um

praticidade e conforto.

fábrica nossa que estivesse em

Têxtil e de Confecção.

aumento significativo da produção

outro país seria mais competitiva
do que estando no Brasil”.
O principal problema para

Renato Corona, do

A seguir, Paulo dos Anjos,

por mudanças para atender às

Ao final o presidente do

de fios sintéticos e, consequen-

Simmesp entendeu que o evento

Departamento de Competitivi-

temente, redução do uso de fios

foi muito proveitosa, com infor-

dade e Tecnologia (Decomtec)

naturais como lã e algodão.

mações que norteiam as decisões

o setor, aponta, é o custo Brasil.

apresentou uma comparação

Os altos juros, uma estrutura al-

entre a indústria do Brasil e a

usarem um casaco de lã, que é

cerrou ao final de uma reunião,

tamente complexa e a burocracia

de ouros países. Por meio de

pesado, elas vestem algo com

mas sim suportam movimentos

em todos os segmentos. “Para

um comparativo de indicadores

tecido que tem tratamento anti-

de união em busca de atender

voltarmos a ser competitivos

como tributação, infraestrutura e

vento, protege da água, mantém

o pleito de seus representados

teríamos que eliminar esses

logística, serviços com funcioná-

temperatura e ainda é leve, fácil

e interferir junto ao Estado na

fatores, mas não contamos com

rios do Brasil e países parceiros,

de transportar e pode ser coloca-

busca de maior competitividade

o apoio do governo”.

desenvolvidos e emergentes, a

do sobre outras roupas.”

para as empresas.

“Hoje, em vez das pessoas

das empresas e que não se en-

sindinstalação
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SINDINSTALAÇÃO E SENAI PROMOVEM CURSO
PARA ORÇAMENTISTA DE OBRAS DE INSTALAÇÃO
assinatura vertical

Buscando suprir uma

melhorar esse cenário”.

Brasileira pela Conformidade

entre as seguintes categorias:

necessidade demonstrada por

Promovido dentro do

e Eficiência das Instalações e a

qualidade, conformidade e sus-

boa parte das empresas insta-

Convênio do Sindicato com o

Garrido Marketing. A entrega

tentabilidade em instalações;

ladoras, a diretoria do Sindins-

Senai, o curso foi totalmente

da premiação será no dia 22 de

projetos para a execução de

talação (Sindicato da Indústria

formatado e apoiado pelos

outubro.

instalações; métodos e proces-

da Instalação do Estado de São

integrantes do GSEL - Gru-

Paulo), em conjunto com o

po Setorial de Instalações

lidade e destaque ao setor

treinamento, qualificação e

Senai, desenvolveu um curso

Eletromecânicas, um Comitê

de instalações, o prêmio é

segurança de mão-de-obra na

intensivo de especialização

Setorial dentro das atividades

dirigido a todas as empresas

execução de instalações; tecno-

em “Orçamentista de Obras de

da representatividade patronal

e profissionais da indústria de

logia aplicada na execução de

Instalação”.

do Sindicato e a equipe de do-

instalações, desde o projeto

instalações e destaques do ano.

centes e técnicos do Senai.

até sua implementação final

As inscrições para o 8º

O curso tem por objetivo

Criado para dar visibi-

sos na execução de instalações;

o desenvolvimento de compe-

Serviço

nas edificações, passando pelo

Prêmio Masterinstal deverão

tências relativas à quantificação

Início do curso: 10/07/2013

emprego de materiais, recursos

ser feitas até 26/07/2013, dire-

de materiais, sua organização

Final: 20/12/2013

humanos, processos e utiliza-

tamente no site www.premio-

e elaboração de orçamentos

Carga horária: 300 horas

ção de equipamentos.

masterinstal.com.br ou pelo

nos segmentos das instalações

Turmas: 32 alunos

O Prêmio está dividido

telefone (11) 3801-2843.

da cadeia da construção civil.
Com duração de cinco meses,

Grade Curricular: Sistemas

o curso será ministrado na

e Processos Elétricos, Proces-

Escola Senai “Orlando Laviero

sos Hidráulicos, Matemática

Ferraiuolo”, no Tatuapé, entre

Aplicada, Informática Aplica-

julho e dezembro de 2013.

da, Documentação Orçamentá-

Para o presidente do

ria e Custos e Tributação.

Sindinstalação, José Silvio
Valdissera, esta é mais uma

PRÊMIO MASTERINSTAL

iniciativa do Sindicato para
qualificar os profissionais do

Estão abertas as inscrições

setor. “A falta de mão-de-obra

para a 8ª edição do Prêmio

qualificada é um problema

Masterinstal, promovido pelo

muito grave no Brasil. É papel

Sindinstalação, em parceria

do Sindicato contribuir para

com a Abrinstal – Associação

José Silvio Valdissera

sindicarnes
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SINDICARNES PREPARA
DOCUMENTO PARA
CONTRAPOR A NR-36
Objetivo da ação é mostrar que atividade de processamento não
apresenta os mesmos riscos do trabalho em frigorífico
O presidente do Sindicar-

Norma, confunde a atuação de

ritmo além da capacidade do

a ser entregue à Comissão

nes (Sindicato da Indústria de

duas categorias profissionais

colaborador. “Isto obrigará a

Tripartite que discutiu a

Carnes e Derivados do Estado

totalmente diferentes. “Não

um custo significativo para a

elaboração da NR, expondo

de São Paulo), Alfredo Paoletti

somos contra a NR, o que

categoria. Queremos a inclu-

novamente os detalhes de cada

Jr esteve reunido em Brasília,

queremos é uma adequação.

são de um anexo onde se tenha

atividade. Em paralelo, a En-

com o diretor do Departamen-

Nossa categoria, CNAE 1013

a flexibilização da norma para

tidade contratou um trabalho

to de Segurança do Trabalho

- processadores de carnes -,

nossa categoria, ou exclusão

técnico, com um especialista

do Ministério do Trabalho,

não é o foco dos problemas

da sua aplicação”.

em Segurança do Trabalho,

Celso Haddad e o representan-

apresentados. Não fazemos

te da Confederação Nacional

parte da estatística apontada,

rença entre as duas categorias

de risco físico o profissional

das Indústrias, Clóvis Veloso

inclusive pelas reportagens

profissionais, o Sindicato está

que processa carnes é realmen-

de Queiroz Neto, para apre-

exibidas na televisão”.

elaborando um documento

te submetido.

sentar a posição da Entidade

Paoletti explica que ao

diante da implantação da

contrário dos frigoríficos, a

NR-36 - Segurança e Saúde

atividade de processamento

no Trabalho em Empresas de

não é automatizada, e quem

Abate e Processamento de

determina o ritmo de produção

Carnes e Derivados.

são os próprios colaboradores.

A NR-36 regulamenta

Da maneira como a Norma foi

as condições de trabalho em

publicada, os processadores

áreas de abate e de proces-

são obrigados a cumprir as

samento de carnes e seus

mesmas regras dos frigorí-

derivados, no entanto, segundo

ficos, que possuem linhas

o presidente do Sindicarnes, a

de produção, que impõe um

Para deixar clara a dife-

Alfredo Paoletti Jr

que deverá atestar a que tipo

siniem
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SINIEM COMEMORA PRÊMIO DE EMBALAGEM
O setor de latas de aço

quadricolor, secagem UV

centenário da Lacta, a Metal-

balagem o efeito sensorial do

está em festa. Representado

e excelente qualidade de

gráfica Itaquá criou uma série

revestimento quando aplicado

pelo Siniem (Sindicato Nacio-

impressão. A coleção mereceu

de latas decorativas ilustradas

nas paredes.

nal da Indústria de Estamparia

destaque no segmento “Linha

por fotos e embalagens anti-

de Metais), o setor comemora

de Produto Diferenciada pela

gas dos chocolates. As latas

a entrega do Prêmio Brasileiro

utilizam impressão litográfi-

de Embalagem 2013, pro-

ca em equipamento bicolor,

movido pela revista técnica

com aplicação de verniz de

Embanews.

acabamento brilhante. Foram

Das 50 melhores embala-

premiadas como “Embalagem

gens lançadas em 2012, cinco
são latas de aço. O Prêmio
- Troféu Roberto Hiraishi,

TECNOLOGIA

Promocional”.
Embalagem”.
Lata Ploc Off Linolen - Lata

Tinta premium com tex-

Rost Off em aerossol

turas – A Litografia Valença

expandido - O lubrificante

entregue em abril, avalia as

de aço com fechamento “Ploc

investiu em um sistema para

Rost Off, fabricado por AP

melhores embalagens e os

Off”, fabricada pela Brasilata e

aplicar efeitos texturizados

Winner / Grupo Würth chegou

novos sistemas de fabricação.

adotada pelo suplemento alimen-

no processo de impressão

ao mercado em uma lata

As latas de aço marcaram pre-

tício Linolen, da Nutrilatina. Seu

litográfica nas latas de aço.

aerossol expandida, fabricada

sença nas seguintes categorias:

sistema de fechamento garante a

O lançamento promoveu a

pela Brasilata, que apresenta

conservação do produto ao longo

linha Texturatto Premium, da

dois diâmetros – 57mm na

MARKETING

do consumo. A lata fortalece o

Suvinil, fabricada pela Basf. A

parte superior e 65mm na

Latas colecionáveis

destaque do produto nas prate-

inovação estimula a decoração

parte inferior. O novo desenho

Cappuccino 3 Corações – A

leiras de lojas especializadas e

das latas e demonstra na em-

patenteado pela Brasilata uti-

Aro foi premiada com a série

farmácias na faixa premium. A

liza a tecnologia de expansão

de latas colecionáveis criadas

inovação ganhou o destaque em

“stretching” produzida por

especialmente para a edição

“Case de Produto Diferenciado

Máquinas Moreno. O formato

comemorativa dos 20 anos do

pela Embalagem”.

diferenciado facilita o manu-

Cappuccino 3 Corações. São
apresentadas com litografia

História nos 100 anos
da Lacta - Para comemorar o

seio do usuário e proporciona
mais segurança na aplicação
do produto.
O Siniem incentiva e acompanha suas empresas representadas, orientando e apoiando
os fabricantes com foco na
inovação e competitividade.

sitivesp
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A CAPACITAÇÃO COMO ESTÍMULO
PARA O CRESCIMENTO DO SETOR
Incentivar o consumo de

objetivo qualificar e reciclar os

São Paulo, definidas pela Comissão

boa repintura; Cartilha de Acerto

tintas é um dos papéis do Sitivesp

profissionais da área e torná-los

de Repintura e Complementos

de Cores; Cartilha de Reparo em

(Sindicato da Indústria de Tintas e

mais aptos a enfrentarem a com-

Automotivos do Sitivesp, em

Peças Plásticas; Cartilha de Tintas

Vernizes do Estado de São Paulo).

petitividade cada vez maior desse

locais onde há mais demanda de

à base de água e baixo VOC;

Em função disso ao longo dos

mercado; levar às oficinas a ideia

treinamento a esses profissionais. O

Cartilha de Polimento; Cartilha de

anos, a diretoria percebeu que a

de buscar constantemente a mo-

encontro apresenta palestras teóri-

Atendimento e Orçamentação.

melhor maneira de incentivar esse

dernização e a profissionalização

cas e práticas com profissionais das

consumo é capacitando os profis-

e investir no aperfeiçoamento téc-

empresas associadas.

sionais que atuam no setor.

nico e de aplicação de produtos;

Dessa forma, o Sindicato

O material de apoio,

De acordo com o presidente
do Sitivesp, Narciso Moreira
Preto, o diferencial está no fato

criar oportunidade de integrar os

desenvolvido pela Comissão

de ser um evento institucional, no

agrega valor ao uso de tinta e

profissionais da área de repintura

de Repintura e Complementos

qual as empresas - e profissionais

contribui para o desenvolvimento

– consumidores dos produtos - e

Automotivos do Sitivesp, inclui

do setor - participam ativamente

da cadeia produtiva.Pensando em

as empresas que desenvolvem

- Manual de Repintura e Com-

na preparação e realização do

como viabilizar esse uso consciente

novas tecnologias.

plementos Automotivos – focado

encontro, trabalhando em parceria

na orientação dos profissionais

para um objetivo comum, que é o

e qualificado, o Sindicato criou o

Esse evento é realizado três

Encontro de Repintura e Comple-

vezes ao ano, sendo um na Escola

de repintura e complementos

sucesso do evento, sem divulga-

mentos Automotivos.

Senai Conde José Vicente de

automotivos, visa apresentar de

ção das suas marcas nas palestras.

Desenvolvido em parceria

Azevedo, em São Paulo e os outros

forma simples e didática todos os

“Existem regras e responsabilida-

com o Senai, o evento tem por

nas Escolas do Senai do interior de

procedimentos técnicos de uma

des definidas para o evento, tanto
para as empresas participantes,
quanto para o Sitivesp. Essa
parceria e integração é que faz o
sucesso do evento”, finaliza.
O Encontro de Repintura e
Complementos Automotivos reúne,
em São Paulo, cerca de 400 profissionais a cada edição e ao redor
de 200 pessoas nas outras cidades.
Este ano já foram realizados dois

Demonstração do procedimento de repintura

eventos, um em São Paulo e outro
em Campinas.

sipesp

pág. 26

EVENTO DISCUTE PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA AQUICULTURA SEM IMPACTO EM ÁGUAS DA UNIÃO
O Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura
(Compesca) promoveu no dia 17
de maio, na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), Reunião Plenária e Palestra “Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura sem Impacto
Mesa abertura da reunião

em Águas de Domínio da União”.
Coordenador titular do Comitê,

passado, ainda são poucos os pedi-

todo o país para o lançamento do

essa ação, acredita Maria Fernanda,

o presidente do Sipesp (Sindicato da

dos de Licenciamento protocolados

1º Boletim Aquícola, que deverá

a aquicultura passaria a ter seu

Indústria da Pesca no Estado de São

junto à Cetesb, fato que deve ser

estar pronto no primeiro semestre

potencial de produção aumentado

Paulo), Roberto Kikuo Imai, abriu

debatido, uma vez que há grandes

de 2014.

em 6000%.

o evento lamentando a ausência do

exigências para tal protocolo.

Ministro da Pesca, Marcelo Crivella,

Representando o Ministro,

O foco do trabalho tem sido o

Também presente ao evento,

licenciamento em águas da União.

o coordenador titular adjunto do

que teve problemas familiares e não

a Secretária de Planejamento e

O ministério acredita que existe a

Compesca, Hélcio Honda, apro-

conseguiu comparecer.

Ordenamento da Aquicultura,

possibilidade da criação de siste-

veitou o evento para informar a

Maria Fernanda Nince Ferreira fez

mas com produção sem impacto,

realização de um torneio que ligará

destacou a importância da data,

uma apresentação do Plano. Ela

como é o caso do sistema aquícola

a pesca esportiva à aquicultura. O

diante do momento vivido pelo se-

esclareceu que o Ministério tem se

em tanques rede. O potencial é de

objetivo é propiciar informações a

tor. “O setor de aquicultura vive um

preocupado em desenvolver ações

mais de 190 reservatórios em águas

um público carente, na região do

momento de efervescência, apesar

generalizadas pelo país. “Não

da União, com uma produção de 7

Lago Serra da Mesa, em Goiás. O

de ainda termos problemas, tanto

estamos pensando só na produção

milhões de toneladas.

evento acontecerá entre 11 e 15 de

no Estado de São Paulo, quanto em

inicial, embora saibamos que sem

todo o país”.

ela não há cadeia”.

Apesar do contratempo, Imai

Para Imai é importante ter

Além de apresentar números

Outro trabalho do Ministério é

setembro, com oficinas de capacita-

pela implantação do licenciamento

ção para a comunidade e deverá

simplificado para 0,5% das áreas. A

fazer parte de um roteiro mundial.

uma visão de “bosque”, ou seja, en-

que mostram o potencial do país, a

Secretária lembrou que o conceito

xergar toda a cadeia, ter uma visão

Secretária destacou o trabalho que

de zero impacto está ligado ao

Compesca, o presidente do Sipesp,

ampla para ter uma aquicultura de

vem sendo realizado na criação dos

uso múltiplo, logo, o processo de

Roberto Imai, espera ajudar a

longo prazo e sustentável. Ele lem-

parques marinhos. Ela esclareceu

legalização por atacado de 0,5%

fortalecer a imagem do segmento,

brou também que apesar da criação

que o IBGE realizará uma coleta

de águas da União sem impacto

bem como o reconhecimento das

do Via Rápida, no final do ano

de dados sobre a aquicultura em

para garantir esse uso. Apenas com

empresas representadas.

Com mais essa conquista, via
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SIETEX ATUALIZA RELAÇÃO DE
PRODUTOS NA CARTA SINDICAL
O Sietex (Sindicato das
Indústrias de Especialidades
Têxteis do Estado de São Paulo)

mais envolvidos acordaram uma

Ricardo Boulos e Paulo Schoueri

divisão de produtos.
Com isto consolida-se uma

passará a contar com uma nova

posição de fato, resultado muitas

Carta Sindical. A iniciativa tem

vezes da evolução de alguns pro-

por objetivo registrar todos os

dutos de especialidades têxteis,

produtos representados pelo

e garante-se a harmonia entre as

Sindicato, de forma a evitar que

entidades patronais que podem

outras entidades reivindiquem tal

agora em conjunto trabalhar na

representação.

defesa do setor como um todo.

De acordo com o presidente Paulo Henrique Schoueri,
embora o Sietex representasse
algumas categorias há anos,
estas não constavam da Carta
Sindical, o que acabou por gerar
alguma confusão de representatividade com outras entidades
do setor.
Para encerrar qualquer tipo
de dúvida, o assessor Ricardo
Boulos coordenou um trabalho,
que envolveu muita negociação com os outros Sindicatos,
no intuito de esclarecer a real
abrangência das Entidades. Em
reunião, no dia 25 de março, de
2013, com o acompanhamento
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), os
presidentes dos dois Sindicatos

Passarão a fazer parte da

res, cordões, rolotês, sutaches,

Cintos de segurança auto-

nova redação da Carta Sindi-

alamares, tranças, galões

motivo

cal do Sietex:

entrançados, cadarços ata-

“Air-bag” de produtos têxteis;

cadores para calçados ou de

Capas protetoras para vestuá-

Pelúcia e Chenille (de urdidu-

abrigos esportivos e cordões,

rio, para colchões; para auto-

ra e trama e de malhas);

cintos para penhoares);

móveis; para máquinas; para

Bordados (químicos, direto no

Filós e rendas;

malas e raquetes de tênis;

tecido, bordados de aplica-

Fraldas de tecido, gazes, ata-

Sacos para filtrar café; panos

ção);

duras e artigos semelhantes;

para queijos; decorar bolos;

Mosquiteiros de filó;

Revestimentos têxteis para

panos para dar brilho em

Tapeçarias; tapetes e carpe-

paredes (exceto tecidos);

calçados;

tes (inclusive de banheiro);

Linóleos;

Almofadas pneumáticas;

Feltros; feltros impregnados e/

Cintas para amarração e

Abafadores de chá; almo-

ou revestidos;

elevação de cargas;

fadas para alfinetes; toalhas

Revestimentos têxteis para veí-

Mechas de matérias têxteis

higiênicas; fitas de aderência

culos (forração dos bancos);

para candeeiros;

(velcro);

Bandeiras, estandartes, pen-

Entretelas (até 20 cm de

Cintos profissionais de mate-

dões, bandeirolas, flâmulas;

largura);

riais têxteis;

Etiquetas têxteis bordadas;

Extensores e cintas de emba-

Correias para porta bagagens

Fios e cordas de borracha

lagem;

e artefatos semelhantes;

revestidos de têxteis;

Toldos, tendas, velas para

Coberturas para guarda-chu-

Fitas de tecidos (rígidas e

embarcações para pran-

vas e guarda-sóis;

elásticas);

chas e artigos para acam-

Máscaras de tecidos utilizadas

Passamanarias em geral (fitas

pamento;

por cirurgiões e máscaras de

trançadas planas ou tubula-

Cintos e coletes salva-vidas;

proteção contra poeiras.
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PARCERIA ENTRE PORTO SEGURO E SINDICATOS BENEFICIARÁ A INDÚSTRIA
A Porto Seguro firmou uma

cada CCT de todas as categorias, ela

encarar esta cláusula apenas como

momento serão comunicados

parceria, que permitirá aos sindi-

identifica e desenvolve um seguro

um incremento de custo, mas sim

os documentos necessários para

catos oferecer ainda mais benefí-

absolutamente adequado às neces-

como um benefício que dará um

conclusão do processo. A empresa

cios aos seus associados. Confira

sidades impostas nas Convenções.

excelente retorno para a empresa.

poderá também efetuar o aviso de

os detalhes deste novo serviço na

Isto facilita muito a contratação do

entrevista do diretor Comercial

seguro, que é uma obrigação legal

da Porto, Eduardo Kozma.

da empresa, por força do que foi

des das partes envolvidas neste

acordado nas diversas CCT´s.

acordo?

– O que prevê a parceria
entre Porto e CSER?

Além disto, este produto é

sinistro acionando seu corretor.
– Quais as responsabilida– Qual o benefício dessa
parceria para o Sindicato?

A Porto Seguro tem como

Comunicação com sua base

divulgado para os corretores de se-

responsabilidade estudar pro-

de empresas, diminuição consi-

guros do estado de São Paulo, que

fundamente as várias CCT´s que

derável de ações trabalhistas, pois

de todos, as atuais CCT´s tem

são os profissionais responsáveis em

preveem cláusulas de seguro de

as indenizações serão parametri-

previsto em seus textos, que as

fazer toda a orientação às empresas.

vida, e fazer o “desenho” do plano

zadas obedecendo acordo firmado

empresas são obrigadas a pagar

Entendemos que este diferencial é

adequado para atender às deman-

na apólice de seguro e que atende

para os herdeiros legais, uma va-

de fundamental importância para

das da convenção. Além disto, a

a CCT, oferta do benefício a um

lor pecuniário em caso de morte

comunicação e implantação desta

Porto tem também a responsabili-

custo muito baixo.

ou invalidez de um empregado

exigência das Convenções.

dade de disponibilizar este plano

Como é do conhecimento

devidamente registrado na CLT.
Em muitas CCT´s esta indeniza-

– Como o senhor avalia

ção é representada pela obrigato-

a inclusão destas cláusulas de

corretores de seguro que irão fazer

riedade por parte das empresas,

seguros nas CCT´s?

comunicação para as empresas.

de contratar para seus funcioná-

A inclusão destas cláusulas

feito para cada categoria, para os

As empresas tem como

rios um seguro de vida, amplo,

que preveem indenização para a

responsabilidade contratar o plano,

que contemple as coberturas de

família do empregado em caso de

feito especialmente para sua ca-

morte e invalidez.

sua morte ou invalidez é, na minha

tegoria, para todos seus emprega-

avaliação muito importante. Com

dos, registrados no regime da CLT.

A CSER em conjunto com
a Porto Seguro, desenvolveu um

um componente social importan-

acordo, onde a nossa seguradora

tíssimo. Quantas situações terríveis

disponibiliza um produto adequa-

eu já presenciei em minha vida, de

quem deve acionar o seguro?

do às várias CCT´s existentes.

uma morte prematura de um chefe

Este processo é burocrático?

de família, e a viúva não ter a quem
– Quais as vantagens das

– No momento do sinistro,

A burocracia é muito peque-

recorrer a não ser o último patrão?

na. No momento do sinistro, o RH

empresas em participar das

Estas cláusulas vem resolver isto de

ou encarregado do pessoal, aciona

parcerias?

uma forma definitiva.

a Porto, através de sua Central de

Como a Porto Seguro estuda

– Existe algum custo para

de seguro, este produto específico

O empresário não deve

Atendimento e faz o aviso. Neste

o sindicato?
Não existe nenhum custo.
Podemos até estudar parcerias específicas com ajuda de custo para
possíveis despesas de divulgação.

•

Os sindicatos patronais
filiados à Fiesp - Federação das Indústrias
do Estado de São
Paulo - firmaram uma
parceria com a Porto
Seguro que atende
às exigências das
CCT’s com apólices de
seguro de vida para as
empresas associadas.
Para contratar entre
em contato com seu
corretor de seguros.

