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SIMVEP RECOMENDA ATENÇÃO
AO E-SOCIAL
O final do ano está chegan-

um de seus módulos, criado com

internet ou de programas geradores

de ou insalubridade no trabalho do

do e as empresas precisam ficar

objetivo de enviar as informa-

de escrituração ou declaração.

terceiro, a empresa terá que fazer a

atentas aos prazos de implantação

ções trabalhistas, previdenciárias,

do eSocial. O alerta é do presidente

tributários e fiscais relativas à

da nova sistemática deverá ser

O presidente do Simvep

do Simvep (Sindicato da Indústria

contratação e utilização de mão

na comunicação das empresas.

lembra, que o novo sistema deverá

de Móveis de Junco e Vime e Vas-

de obra, com ou sem vínculos

Contratações e demissões que

facilitar o controle das operações,

souras e de Escovas e Pincéis do

empregatícios.

atualmente podem ser informadas

bem como identificar irregulari-

ao longo do mês, terão que ser

dades. “Nem sempre o erro é por

Estado de São Paulo), Manoel Ca-

As empresas deverão trans-

Um dos primeiros reflexos

retenção desse percentual.

nosa Miguez. “Esta nova obrigação

mitir suas informações através de

feitas no mesmo dia. O empregador

má fé, mas não deixa de ser uma

trará uma profunda mudança nos

arquivos gerados em seus sistemas

deverá comprovar o recolhimento

irregularidade. É importante que a

processos de geração de informa-

de informática. Haverá integração

da empresa relativa a Contribui-

empresa se prepare para atender as

ções fiscais e sociais”.

direta entre o sistema informati-

ção Sindical Patronal e também

exigências da legislação, para que

Miguez tem acompanhado

zado do empregador e o ambiente

o recolhimento da Contribuição

não seja penalizada”.

a evolução do processo do Sped

nacional do eSocial para transmis-

Sindical do Empregado. Os laudos

- Sistema Público de Escrituração

são dos arquivos, sem necessidade

técnicos terão que ser checados e se

previsto para ser transmitido a

Digital, que tem o eSocial como

de preenchimento de telas na

houver algum grau de periculosida-

partir de janeiro de 2014.

Inicialmente o eSocial está

Expediente
O jornal Sindicatos em Ação reúne matérias de vários Sindicatos ligados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). É distribuído
às empresas associadas e não associadas das Entidades. Participam desta edição: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon);
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex); Comitê de Responsabilidade Social (Cores); Sampapão; Siamfesp; Sibapem;
Sietex; Sifumesp; Simde; Simefre; Simm; Simmesp; Simvep; Sinaesp; Sinbi; Sincobesp; Sindareia; Sindibor; Sindicalçados Jaú; Sindicarnes; Sindijóias;
Sindileme; Sindilouça; Sindinstalação; Sindmilho; Sindratar; Siniem; Sipesp; Sitivesp.
Editado por: AZM Comunicações e Eventos S/C Ltda
azmcom@terra.com.br

Jornalista responsável - Ana Azevedo - MTb - 22.242
Diretor Comercial - Mauro Mello
Criação e Diagramação - Adriana Vilares
Anúncios - (11) 3676-0874

COMUNICAÇÕES
E EVENTOS

tel (11) - 3672-8172

artigo

pág. 3

É POSSÍVEL REVERTER A
DESINDUSTRIALIZAÇÃO
Temos participado ativamente

A indústria de transforma-

do cotidiano nacional, com

ção é responsável, hoje, por

sugestões, elogios e críticas

52% do investimento total em

às políticas do governo, com

imobilizado. Esta constatação

o objetivo de expor as reais

não nos leva a buscar medidas

necessidades do Brasil e zelar

protecionistas, como já foi

para o bem comum.

falado, mas sim nos faz unir

Diversas vezes a Federa-

forças para criar em nosso país

ção das Indústrias do Esta-

condições de competitividade

do de São Paulo (Fiesp) se

no mínimo semelhantes às de

manifestou sobre o perigoso

nossos principais competido-

caminho da desindustrializa-

res internacionais.

ção, que o Brasil trilha com

Um dos maiores desafios

preocupante rapidez. A indús-

do Brasil, neste momento,

tria de transformação, que já

é destravar a infraestrutura

teve participação de 27% do

e a logística. Em um estu-

PIB (Produto Interno Bruto -

do conduzido pela Fiesp e

a soma de todas as riquezas

disponibilizado ao governo e

produzidas por uma nação)

à sociedade, temos a exata di-

do Brasil, tem hoje 13,5%. A

mensão das dificuldades para

perda de competitividade deste

encontrar caminhos a serem

importante setor tem reflexos

seguidos. Precisamos aumen-

diretos sobre investimentos,

tar três vezes mais os nossos

por conta da deterioração da

índices para nos aproximarmos

confiança do empresariado,

dos de nossos competidores

que faz com que ele postergue

internacionais. Precisamos

seus projetos, reduzindo o

tirar do papel, o mais rápi-

dinamismo da economia em

do possível, concessões de

diversos setores.

ferrovias, rodovias, portos e
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aeroportos, até porque obras

todos os setores da economia,

de infraestrutura são demora-

aos investidores e à indústria,

das, mas precisam ser feitas, e

grande geradora de empregos

o Brasil tem urgência.

e de fundamental importância

Para se ter ideia dos resultados encontrados em nossa

para a economia nacional.
Países como a China e

pesquisa, ao analisarmos a

a Coreia têm sido bem-suce-

infraestrutura de transpor-

didos por uma razão muito

tes e tomarmos por base a

simples: têm planos de longo

maior malha viária do país, a

prazo, com metas definidas,

rodoviária, temos uma média

conhecidas de toda sociedade

de 2,5 mil quilômetros por 10

e dos investidores, e que são

mil habitantes, com apenas

cumpridas.

43% do padrão de excelência

Nosso processo de

internacional - que é de quase

desindustrialização não será

4,8 mil quilômetros por 10 mil

revertido apenas com medidas

habitantes.

pontuais. Precisamos avançar.

Reduzir a burocracia

Temos consciência de que os

tributária e buscar a moder-

problemas do Brasil estão den-

nização são também ações

tro do próprio Brasil. Nossas

fundamentais para que o país

empresas são competitivas da

avance. É importante aca-

porta para dentro. Fizeram a

bar definitivamente com o

lição de casa, se moderniza-

acúmulo de créditos, eliminar

ram, investiram em inovação,

a cascata de tributos, as horas

qualificação de mão de obra e

gastas pelos contribuintes para

tecnologia. A dificuldade está,

atender o estado e unificar as

sim, da porta para fora.

taxas sobre valor adicionado

Reverter e solucionar esta

e renda.

situação depende de ações fir-

O governo tem se mostrado

mes, aplicadas a uma agenda

sensível a essas situações,

correta, que possam eliminar

com medidas de curto prazo

os fatores impeditivos do

fundamentais e louváveis,

crescimento e levar o Brasil

mas que não solucionam os

ao desenvolvimento desejado.

problemas estruturais de nosso

É para isso que trabalhamos,

país. O que precisamos, de

todos os dias, com grande

fato, é de planejamento de lon-

empenho.

go prazo, que dê segurança a

Paulo Skaf

“Ao analisarmos a infraestrutura
de transportes e tomarmos por
base a maior malha viária do país,
a rodoviária, temos uma média
de 2,5 mil quilômetros por 10 mil
habitantes, com apenas 43% do
padrão de excelência internacional
- que é de quase 4,8 mil
quilômetros por 10 mil habitantes.”
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SIPESP ESTUDA CRIAÇÃO DE
BOAS PRÁTICAS PARA O SETOR
O consumo de pescados

De forma geral, explica

a credibilidade e aceitação de

almente ele faça a diferença na

um alimento sadio e honesto”.

hora da venda”, afirma Imai.

vem registrando crescimento

Imai, tanto produtores nacio-

acentuado nos últimos anos.

nais, quanto os importadores

O presidente explica que

Como consequência, cresceu o

concordam que é preciso ter

estão sendo estudadas várias

número de empresas envolvi-

bom senso, que a livre concor-

alternativas e um dos pri-

na formação de uma camada

das no processo de produção,

rência deve existir, mas dentro

meiros passos poderia ser a

de gelo ao redor de peixes ou

comercialização e importação.

de parâmetros conhecidos e

criação de um selo de quali-

camarões, e tem por objetivo

Atenta a essa realidade, a

aceitos por todos. “Ainda é

dade. “Seria uma opção do

evitar a desidratação e perda

diretoria do Sipesp (Sindica-

cedo para falar em auto regu-

empresário ser reconhecido

de peso, do pescado duran-

to da Indústria da Pesca no

lação, mas o setor deve discu-

como um bom fornecedor de

te o estoque em câmaras de

Estado de São Paulo), decidiu

tir internamente o que é bom

pescados. Para que isto ocorra,

congelados.

promover reuniões com fabri-

para o aumento do consumo

temos que dar visibilidade a

cantes nacionais, comerciantes

do pescado. Temos que buscar

este selo, fazendo com que re-

e importadores, para discutir
a legislação que envolve esse
comércio.
Segundo o presidente
do Sindicato, Roberto Imai,
por questões de interpretação
e diferenças nas legislações
estaduais, ficou difícil manter
uma concorrência sustentável
do setor. Em um levantamento
inicial, o Sindicato constatou
como pontos mais sensíveis
as questões do glaseamento*,
utilização de fosfato e as definições de rótulos, tanto nos
produtos nacionais, quanto nos
importados.

Tema foi discutido em reunião

*glaseamento - consiste
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DETALHAMENTO DO NCM
AJUDARÁ NA DEFESA COMERCIAL
Uma nova medida deverá

declaração de conteúdo, dentre

pando do processo e facilitando a

e abriu as discussões sobre as

contribuir para que os setores

outros. “De posse dessas infor-

gestão de seus produtos.

reivindicações dos trabalhadores, a

aprimorem sua ações de defesa

mações eles poderão apresentar

comercial. Essa, pelo menos, é a

um posicionamento ao governo

NCM, será complementar, lembra

visão do Departamento de Rela-

mais consistente, com dados

a coordenadora do Derex. A im-

Para o presidente Paulo

ções Internacionais e Comércio

precisos sobre tais práticas”.

plantação do DBN está prevista

Henrique Schoueri é importante

Exterior da Fiesp - Derex, sobre

Para Schoueri esse é o

para o 2º semestre de 2014.

analisar todos os pontos, já que

O mecanismo não alterará o

ratificação da Comissão de Negociação, dentre outros temas.

o Detalhamento Brasileiro de

momento dos vários subsetores

Nomenclatura que agregará 4

compreendidos pela entidade co-

Negociações Coletivas

“As negociações precisam ser

dígitos à Nomenclatura Comum

locarem seus técnicos trabalhan-

O Sietex já iniciou as negocia-

boas para os dois lados, pois isso

do Mercosul (NCM).

do junto com o engenheiro têxtil

ções com os trabalhadores para o

será fundamental para fortalecer a

da entidade para aproveitarem a

ano 2013/2014. A primeira reunião

condição das indústrias e manter

abertura dos 4 dígitos, partici-

aconteceu no final de setembro,

os empregos”.

Para explicar detalhadamente todo o processo, o presidente

o setor vive um momento difícil.

do Sietex (Sindicato das Indústrias de Especialidades Têxteis do
Estado de São Paulo), Paulo Henrique Schoueri, promoveu uma
reunião na sede do Sindicato, na
qual a Coordenadora de Defesa
Comercial do Derex - Jacqueline
Spolador Lopes, mostrou aos
presentes todas as possibilidades
sobre o tema.
Segundo ela, por meio
do detalhamento os setores
vão conseguir verificar os
registros de produtos ilegais
e reconhecer práticas como
subfaturamento, dumping,
falsa classificação fiscal, falsa

esq/dir - Jaqueline, Patrícia (estagiária
Derex) e Paulo Schoueri

simefre
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BOAS PERSPECTIVAS,
BONS DESAFIOS
Cesar Pissetti – vice-pre-

os expressivos investimentos

atividade do segmento de ve-

iniciativa privada tem influ-

sidente Implementos Rodoviá-

na construção civil e em infra-

ículos comerciais. Apesar das

ência direta sobre a curva de

rios do SIMEFRE.

estrutura que movimentam os

oscilações, no momento, convi-

crescimento que neste momen-

canteiros de obras. Há de se

vemos com bons volumes, boa

to aponta para cima.

considerar, ainda, o avanço do

utilização da capacidade insta-

consumo dos brasileiros, fato

lada e boas perspectivas para

De dimensões continentais, é sabido que o Brasil tem
a maior parte de sua matriz de

Cesar Pissetti

rodoviário, por onde se dá

cautela quando se opera numa
área de alto valor agregado.

divulgação

transporte ancorada no modal

Apesar disto, é preciso

Ainda que tenhamos bons níveis na carteira de pedidos, há

a movimentação das rique-

sinais de estabilização no ritmo

zas produzidas. A opção pela

de atividades no curto prazo,

rodovia colocou o mercado

o que nos permite vislumbrar

brasileiro de veículos co-

um cenário ainda moderado de

merciais entre os cinco mais

crescimento para o setor.

representativos do mundo, o

O destaque, certamente,

que pressupõe uma forte ca-

ficará com aqueles que melhor

deia produtiva com produção

souberem usar a gestão e a ad-

superior a 160 mil unidades

ministração dos recursos para

entre reboques, semirreboques

garantir a rentabilidade. E,

e carrocerias sobre chassis em

ainda, aqueles que buscarem

2012, empregando mais de 70

cada vez mais a produtividade

mil pessoas e gerando conside-

em seus processos de fabri-

rável massa de impostos.

cação visando oferecer maior
diretamente ligado ao aumento

o ano. Os incentivos ligados

retorno aos clientes, alimen-

2013 se mostrou animador.

da demanda por transporte:

aos financiamentos e à isenção

tando, assim, o ciclo da nobre

Um dos importantes fatores

uma vez produzido e vendido

de impostos, é bem verdade,

missão de fazer chegar ao

que somaram positivamen-

o bem, necessariamente, este

contribuíram para o retorno da

cliente final o bem produzido

te para o crescimento deste

tem que ser transportado.

confiança dos agentes ativos

a um preço justo decorrente de

O primeiro semestre de

mercado,foi a safra agrícola

Nas últimas décadas,

do setor. A manutenção destes

uma enxuta matriz de produ-

recorde da mesma forma que

vivenciamos altos e baixos na

mecanismos oficiais de apoio à

ção e de comercialização.
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SITIVESP TEM NOVA
IDENTIDADE VISUAL
Cor é vida, e as empresas
que integram o Sitivesp (Sindicato da Indústria de Tintas
e Vernizes do Estado de São
Paulo) levam cor ao mundo. É
partindo desse princípio que o
Sindicato investiu numa nova
logomarca para a entidade.
A proposta é revitalizar
a marca antiga reforçando

marca continua sendo a cor. A

colocou no ar um novo site.

muito dinâmica, com inúmeras

os conceitos que compõem

partir de agora, cada Departa-

“Precisávamos modernizar

ações, e o site precisa acompa-

o Sindicato. Para tanto, foi

mento terá uma cor específica

o site, que é uma ferramenta

nhar esse novo ritmo”, explica

criada uma marca forte, vi-

dentro do logo, e passará a

muito importante para nossa

o presidente.

brante e que pontuará todas as

ser identificado por ela. Um

Entidade. Temos uma equipe

atividades desenvolvidas pelo

exemplo é o Departamento

Sindicato.

Jurídico, que terá suas ações

A nova marca foi lançada oficialmente durante a

marcadas pelo azul.
O amarelo retratará o

Abrafati 2013, que aconteceu

Departamento Econômico,

entre 16 e 18 de setembro. Foi

enquanto o verde o de Meio

como receber os amigos na

Ambiente. “Queremos que

casa nova, explica o presi-

a nova marca dê a ideia de

dente Narciso Moreira Preto.

cobertura, de proteção às em-

“Quem visitou o estande do

presas, harmonia do trabalho

Sitivesp teve a oportunidade

e segurança. Ações que o

de ver todo o conceito da nova

Sindicato sempre desenvolveu

marca. O trabalho ficou muito

e continuará trabalhando”, diz

interessante, tenho certeza de

Narciso Preto.

que todos vão gostar”.
O ponto principal da nova

Além do lançamento da
nova marca o Sitivesp também

Narciso Preto
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SINDIBOR SE PREOCUPA COM O
FUTURO DO MERCADO
O Sindibor (Sindicato da In-

sendo importados, ficando para o

setor de correias transportadoras,

não concederem a PLR têm sua

dústria de Artefatos de Borracha no

Brasil apenas produtos menores, o

por exemplo, nunca teve crise.

produção ameaçada de interrup-

Estado de São Paulo), promoveu

que leva a indústria a uma situação

Hoje perde 30% do mercado. A

ção. Estes custos são impossíveis

jantar, no dia 23 de agosto, no Iate

muito delicada”, argumenta.

Índia é a maior responsável pelo

de serem repassados”.

Clube de Santos, em Higienópolis,

Mesmo com a alta do dólar,

envio de produtos de linhas nobres

Por fim, o presidente Marrei-

para comemorar os 80 anos da

o mercado não consegue competir.

Entidade. A festa contou com a

A conclusão é que o aumento não

presença de inúmeros associados,

afetou em nada as importações,

sidente lamenta também os custos

farta que lute pelos interesses da

ex-presidentes, amigos e colabora-

ainda mais em função das altas

elevados dos encargos trabalhistas

indústria. “Somos os maiores

dores que fizeram parte dessa longa

cargas tributárias e trabalhistas, ex-

e como se não bastasse, ocorre uso

geradores de empregos e tributos,

e vencedora trajetória.

plica. “As indústrias estão em fase

inadequado da PLR. “Infelizmente

precisamos voltar a exportar, mas

de praticar demissões. Em relação

a PLR (Participação nos Lucros

a tributação não permite isso.

descontraído o presidente Edgar

ao ano passado, o nível de emprego

e Resultados) deixou de atender

A tendência é corroer nossas

Solano Marreiros lembrou seus an-

já caiu aproximadamente 23%”.

os objetivos que determinaram

reservas e vamos acabar voltando

sua criação. Temos empresas

a pedir dinheiro ao FMI (Fundo

trabalhando no vermelho que se

Monetário Internacional)”.

Em depoimento bastante

tecessores e ressaltou a importância

A saída para combater o

do Sindicato para a consolidação

custo Brasil, acredita, é organizar

das empresas desse mercado, e dos

bancada política. Ele lembra que

seus colaboradores, em especial, o

todos os setores possuem suas re-

diretor Executivo, Ademar Araújo

presentações, menos o industrial.

Queiroz do Valle. “Se você não

“A única alternativa que desponta

tiver equipe competente, não con-

é elegermos o presidente da

segue administrar um Sindicato”.

Fiesp, Paulo Skaf, independen-

Alguns dias após a festa, no

te de ideologias. A mudança

entanto, o presidente manifestou

na estrutura da política fiscal e

sua preocupação em relação ao

tributária só pode acontecer se

futuro do segmento. “Continuamos

tivermos alguém lá dentro”.

sofrendo a pressão das importa-

Marreiros afirma que “esta-

ções, que já e ainda representam

mos caminhando para uma década

20% do que produzimos. Todos

perdida”, e que o setor de borracha

os produtos de alta escala estão

nunca esteve tão desanimado. “O

para o Brasil”.
Além da questão fiscal, o pre-

Edgar Marreiros

ros ressaltou o quanto é essencial a
formação de representação política

sinbi
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SINBI E SEBRAE-SP LEVAM
EMPRESÁRIOS DO PMC PARA
MISSÃO NA ITÁLIA
O PMC (Plano de Melhoria

ropa. Lá eles observaram o que os

levarmos para nossas indústrias

Sinbi, que proporcionaram a

da Competitividade) ultrapassou

fabricantes italianos propõem para

ideias que agregam ao que já

realização da viagem.

as fronteiras brasileiras e chegou

os pés de consumidores de todo o

temos; foi muito bom para to-

à Europa. Entre os dias 23 e 27 de

mundo, com seus desenhos, cores,

dos”, disse Alcides Moreira Silva

mente a proposta não só em termos

setembro, o Sinbi (Sindicato das

texturas e modelos.

Junior, da Calçados Hobby.

de agenda, mas em conteúdo.

Indústrias do Calçado e Vestuário

Os empresários de Birigui

Para o vice-presidente do

“A missão cumpriu completa-

Proporcionou ferramentas para que

de Birigui) e o Sebrae-SP levaram

contam que os dias na Itália foram

Sinbi, Wagner Poli, a viagem foi

os empresários façam mudanças

dez empresários de Birigui,

muito importantes para adquirir

de enorme valia. “Pudemos ver

rápidas nas suas empresas assim

integrantes do projeto, para uma

novas informações, ampliar a

as grandes grifes, observar as

que voltarem”, finalizou Juliana

missão técnica em Milão, a Capital

visão do setor, absorver ideias que

pessoas nas ruas, conhecer em-

Sanches, do Sebrae-SP.

da moda italiana.

podem ser aplicadas em algum

presas que têm produtos de alto

Para Nelson Giardino,

Durante a semana os empresá-

momento em seus negócios, ter

valor agregado. Podemos levar

presidente do Sinbi, esta impor-

rios desfrutaram de uma programa-

um contato maior com o mundo

para o Brasil um conhecimento

tante missão é mais um resultado

ção intensa e totalmente elaborada

fashion e incorporar um aprendiza-

que será aplicado por muitos

positivo do trabalho coletivo e da

para que pudessem absorver o

do valioso. Participam da missão

anos nas nossas empresas.” Ele

visão da entidade em atender as

máximo de informação durante a

as empresas: Grugui, Tokpé, Toke,

agradeceu ao Sebrae-SP e ao

necessidades de sua base.

estada. Foi uma verdadeira imersão

Criart, Roodok, La Femme, Jeito

no mundo da moda – que tem Mi-

Menina, Nilqi e Hobby.

lão como um dos principais centros
– um mergulho no universo dos

Depoimentos

calçados e do pensamento italiano

“Com certeza, nós vamos

sobre o assunto.

aplicar o que vimos aqui nas nossas
coleções”, afirmou Adriano Basse-

Micam
A programação começou

to, da Grugui.
“Temos que ser muito agra-

com dois dias de visita à Micam, a

decidos ao Sebrae-SP e ao Sinbi

principal feira de calçados da Eu-

por dar essa oportunidade de

Roberto Capisano Filho - Sebrae-SP
Missão empresarial visitou a Micam,
uma das principais feiras da Europa

sindareia
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SINDAREIA DISCUTE O MARCO
DA MINERAÇÃO
O Sindareia (Sindicato

cário, essenciais para a constru-

das Indústrias de Extração de

ção, além de produzir 50% da

Areia do Estado de São Paulo)

água mineral no Brasil e argila

participou no dia 22 de agosto,

para a indústria cerâmica.

na Assembleia Legislativa do

O secretário estadual de

Estado de São Paulo (ALESP),

Minas e Energia, José Aníbal

da reunião da Comissão Espe-

destacou a realização pela se-

cial da Câmara dos Deputados

cretaria, no dia 15 de agosto, do

para o Código de Mineração.

workshop “Os Rumos do Novo

Formada pelos deputados

Marco Regulatório da Minera-

Gabriel Guimarães (PT/

ção”, de onde foi tirada a Carta

MG), presidente, e Leonardo

de São Paulo. “Nessa carta o

Quintão (PMDB/MG), relator,

setor manifesta a importância

e mais 26 membros, dos quais

do novo código de mineração e

estavam presentes os deputa-

também a necessidade que essa

dos federais Duarte Nogueira

conversa se desdobre um pouco

(PSDB) e Arnaldo Jardim

mais no tempo”.

(PPS), ambos de São Paulo, a

Arnaldo Jardim, Leonardo Quintão, Gabriel Guimarães, João Caramez,
José Anibal, Carlos Nogueira e Duarte Nogueira

Plenário esteve lotado

O presidente do Sinda-

Comissão tem realizado reu-

reia, Carlos Eduardo Pedrosa

potencial do setor foi o presi-

enorme, e isso pode ser de-

niões com objetivo de debater

Auricchio, o Caco, apresen-

dente executivo da Associação

monstrado pelas 372 emendas

o novo “Marco Regulatório da

tou números do setor, para

Nacional das Entidades de

ao projeto. No entanto, após a

Mineração”.

demonstrar a importância da

Produtores de Agregados para

reunião, ele afirmou estar mais

mineração paulista. “Trata-se

a Construção Civil (Anepac),

otimista. “Depois de conhecer

pelo deputado João Caramez

de um segmento que gerou 95,7

Fernando Valverde e o Sindica-

o presidente e o relator, fiquei

(PSDB), que coordena, na

mil postos de trabalho formal

to da Indústria da Extração de

mais tranquilo. Ambos são de-

Alesp, a Frente Parlamentar de

em 2012, fazendo com que o

Pedreiras no Estado (Sindipe-

putados jovens, com uma visão

Apoio à Mineração. Ele desta-

nível de emprego tenha crescido

dras).

“desenvolvimentista”, e estão

cou que a mineração paulista

mais de 3% em relação ao ano

não é de produtos metálicos,

anterior”.

A reunião foi aberta

mas é forte em areia, brita, cal-

Quem também abordou o

Para o presidente do

abertos. Acho que questões

Sindareia, Caco Auricchio, a

mais específicas do Estado de

preocupação com o marco é

São Paulo vão ser atendidas”.

siamfesp
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SIAMFESP CRIA CICLO DE
PALESTRAS PARA ASSOCIADAS
O investimento em

certeza de que estamos trazen-

qualificação dos profissionais

do informações úteis para as

que atuam nas empresas tem

empresas”, comenta o assessor

merecido atenção especial por

trabalhista e tributário do Sin-

parte do Siamfesp (Sindicato da

dicato, Celso Davi Rodrigues.

Indústria de Artefatos de Metais

No final de setembro,

Não Ferrosos no Estado de São

aproveitando a comemoração

Paulo). Para tanto, o Sindica-

do Dia das Secretárias, o Sindi-

to desenvolveu um ciclo de

cato promoveu um encontro no

palestras destinados aos vários

qual abordou a “Importância do

departamentos das empresas.

Bom Humor no Ambiente de

Pelo menos uma vez por
mês o Sindicato, em parceria

Marcelo Pinto - Bom Humor

Trabalho”.
De forma bastante descon-

com o Dempi (Departamento

traída o palestrante Marcelo

da Micro, Pequena e Média

Pinto mostrou que o humor

Indústria) da Federação das

pode ser bom para o compor-

Indústrias do Estado de São

tamento corporativo, uma vez

Paulo (Fiesp), promove a

que a atitude positiva reduz o

discussão de temas de interes-

número de licenças médicas,

se, como legislações, recursos

as pessoas bem humoradas são

humanos e tributação.

mais inovadoras e geram mais

As palestras acontecem

Maria Bosso

rentabilidade para as empre-

na sede da Entidade e reúnem

sas. “Nosso desafio é sempre

entre 20 e 30 pessoas. “Temos

trazer algo que contribua

procurado temas cotidianos,

para o desenvolvimento do

como Sped Social, Planeja-

negócio”, explica a diretora

mento Tributário e de Recursos

Marta Cristina Bosso, que tem

Humanos, e a procura tem sido

participado e contribuído em

muito boa, o que reforça a

vários eventos.

Bom Humor no Dia das Secretárias

Celso Rodrigues

Maria Colturato e Silva - RH Estratégico

sindmilho e soja
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MODERNIZAÇÃO DO PARQUE
INDUSTRIAL
Por: Hideyo Uchinaka

reno complexo, pois necessita a

o patronal “patrocinar” uma

compra e modernização de novos

presidente SindMilho & Soja

ação governo/empresariado), as

previdência privada para seus

equipamentos. Vem sendo uma

normas comerciais “arbitradas”

colaboradores. Se os acidentes

ótima ajuda, mas infelizmente o

pela Organização Mundial do

de trabalho são uma realidade no

cenário exige ações mais amplas

vel está sendo colocado a mesa

Comércio (OMC), os preços

Brasil, o governo mais uma vez

do governo e da sociedade.

da indústria brasileira. De um

“made in china”, a pressão pela

coloca, de forma exclusiva, a so-

lado a China e países asiáticos

recomposição dos salários por

lução nas mãos do empresariado.

existe o nascimento, crescimen-

exportadores que pressionam o

parte dos sindicatos laborais,

Poucas ferramentas são disponi-

to, maturação, envelhecimento e

mercado internacional com seus

as duras normas e portarias que

bilizadas. A Fiesp vem auxiliando

morte. Nossa indústria não teve

produtos de baixo custo. De ou-

surgem diariamente na área

com o ótimo exemplo da Sala de

o tempo completo de crescer,

tro lado, a herança protecionista

tributária e fiscal, os inexplicá-

Crédito, promovendo o encontro

e aparentemente, estão nos le-

dos anos 70/80 contra os “impor-

veis custos elevados da energia

das empresas com os canais de

vando para a fase final de forma

tados”, que engessou a moder-

elétrica, e finalmente, as ade-

financiamento para, por exemplo,

bastante abrupta.

nização do parque industrial.

quações que a NR-12 exige nos

Para completar esse cenário, as

equipamentos de nosso parque

exigências das normas regula-

industrial.

Um cardápio nada agradá-

doras da segurança do trabalho

Se está impossível dormir

nas plantas fabris. Está montado

com um barulho desses, imagine

mais um enorme desafio do

ter de superar todos os obstá-

industrial brasileiro.

culos de forma simultânea. A

Superar essa fase, em

pressão e a responsabilidade são

um país que almeja migrar de

colocadas, unicamente, nas mãos

majoritariamente exportador de

dos industriais. Se o governo

commodities, para um patamar

não tem capacidade de fornecer

competitivo no cenário interna-

transporte e saúde adequados,

cional é um desafio Hercúleo.

sobra para o patronal resolver

Os entraves são magnâni-

com seus colaboradores. Se

mos. A necessidade da correção

a previdência não remunera

da desvalorização cambial (ter-

adequadamente, sobra para

Hideyo Uchinaka

Como em toda natureza,

sindicarnes
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SINDICARNES PREPARA ESTUDO
TRIBUTÁRIO
Defender a sobrevivência das

O problema de tributação do

indústrias de derivados de carne

setor não se dá apenas em função

que ainda permanecem no Estado

das alíquotas, existe uma dife-

de São Paulo. Esse é um dos obje-

rença dentro da própria indústria.

tivos do trabalho que vem sendo re-

Os produtos fabricados fora do

alizado pelo Sindicarnes (Sindicato

Estado de São Paulo chegam com

da Indústria de Carnes e Derivados

benefício fiscal, enquanto outras

no Estado de São Paulo). Para

diferenças surgem de acordo com

tanto, a diretoria está elaborando

a especificidade de cada produto

uma proposta que será levada à Se-

fabricado. “Uma empresa que seja

cretaria da Fazenda, demonstrando

mais específica, mesmo atuando

como a competitividade das empre-

na transformação de carne, possui

sas locais está sendo prejudicada

uma tributação diferente”, explica

em relação aos produtos que vem

Eduardo Melo.

de fora do Estado e em relação a
produtos correlatos.
De acordo com o diretor do

Em nível estadual a principal

Eduardo de Melo JR.

deveriam ser mais acessíveis ao pú-

solicitação seria a isenção do ICMS

blico de baixa renda, tem tributação

nas mercadorias do segmento que

e acabam ficando mais caros”.

Sindicato, Eduardo Bezerra de

não as tem. Outra reivindicação é a

Melo Jr., as grandes indústrias

equiparação com a carne in natura,

na última reunião realizada com

deixaram o Estado de São Paulo

que é isenta de ICMS, enquanto

representantes da Secretaria,

atraídas pelos benefícios fiscais

os produtos transformados que

finalmente a diretoria obteve uma

oferecidos por outros governos

fazem parte da cesta básica, como

sinalização positiva. “Vamos

e caso nada seja feito, existe um

mortadela, salsicha, linguiça

solicitar que eles consigam trazer,

grande risco de até as pequenas

e apresuntado, pagam ICMS.

não na forma de isenção, mas que

começarem a ir embora. “Esse

“Há um desbalanceamento na

tenhamos um crédito outorgado

tratamento tributário diferenciado

carga tributária e apesar de serem

na saída do nosso produto que

prejudica as empresas menores, e o

produtos diferentes concorrem na

traga a alíquota para zero, para que

governo paulista ainda se ressente

ponta, no consumidor. A carne que

possamos, primeiro sobreviver,

do crédito que vem de fora, que é

seria um produto mais nobre vem

depois gerar riqueza para o Estado,

suportado por São Paulo”.

com isenção e alguns produtos que

emprego e renda”.

Depois de inúmeras tentativas,

“A carne que
seria um produto
mais nobre vem
com isenção e
alguns produtos
que deveriam ser
mais acessíveis
ao público de
baixa renda,
tem tributação e
acabam ficando
mais caros”

sindinstalação
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POSSE DA NOVA DIRETORIA DO
SINDINSTALAÇÃO
assinatura vertical

Tomou posse no dia 29 de

ampliou a representatividade e

curso é um sucesso e assim que

amplie as condições para o setor,

agosto, a nova diretoria do Sin-

maior participação das empresas

terminar a formação da primeira

uma vez que a construção civil

dinstalação. O evento aconteceu na

no ambiente sindical, além de uma

turma, em meados de dezembro

começa a dar sinais de declínio.

sede da Federação das Indústrias do

nova gestão implantada gerando

próximo, vamos iniciar outras”.

Estado de São Paulo e contou com

condições financeiras para suporte

a presença de diretores de empresas

às necessidades.”, destacou.

O trabalho do Sindicato e

Representando todas as
empresas associadas, o presi-

também da categoria foi ressaltado

dente do Comitê Setorial GSEL

associadas e filiadas, membros e

Para ele o trabalho neste

pelos deputados presentes. Ambos

(Grupo Setorial de Instalações

diretores de Sindicatos Patronais

mandato deverá ser bem mais

destacaram a importância das ins-

Eletromecânicas), Mário Men-

da Fiesp, e de Sindicatos Laborais

fácil. “Já temos um bom contato

talações em uma obra. “É uma das

des, parabenizou a nova diretoria

paritários do Sindinstalação, dire-

com a Fiesp, o Senai, uma me-

principais estruturas de uma obra,

destacando o trabalho que vem

tores e representantes de empresas

lhor organização no ambiente

é um setor que necessita de muita

sendo feito e os resultados práti-

fornecedoras do segmento, a cadeia

administrativo, entre outros”.

qualificação”, afirmou Ramalho.

cos para o setor.

de ativos e parceiros da entidade,

O presidente ressaltou, inclusi-

dentre eles o Seconci, Secovi,

O deputado Itamar Borges

Na sequência todos os direto-

ve, o sucesso do curso recente

lembrou que uma instalação efi-

res receberam seus Certificados de

Abrasip, Abrinstal, CSer, Versatil,

desenvolvido junto ao Senai de

ciente gera a redução de custos em

Posse. Após a solenidade um jantar

Senai, HBC Advogados Associa-

‘Orçamentista de Instalações’. “O

uma obra e sugeriu que o governo

marcou a noite de confraternização.

dos, Fapnet, Garrido Marketing,
Casa da Notícia e tantos outros, assim como dos deputados estaduais
Antonio Ramalho e Itamar Borges.
Mantido no cargo o presidente
reeleito, José Silvio Valdissera
agradeceu o apoio dos convidados
presentes e o comprometimento
dos parceiros do Sindicato. “Me
senti honrado. Essa diretoria avançou em ações e projetos agregando
ao Sindicato e empresas representadas considerados benefícios,

Nova diretoria

artigo
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O QUE É COACHING?
Por: Irani Cavagnoli

proporcionando maior foco e

Coach Sindical

consciência das possibilidades,

ação pode-se citar projeto de

(iranicavagnoli@gmail.com)

levando a escolhas mais eficazes

Coaching Sindical desenvolvido

e com rapidez.

pela FIEP, com a participação

Coaching é a parceria entre

Como exemplo desta

É um processo que se

de 64 presidentes e 42 executi-

um profissional qualificado - o

desenvolve através de reuniões

vos dos sindicatos, abordando

Coach (facilitador do coaching)

periódicas onde são abordados

temas relacionados com o

e um indivíduo - o Coachee

tópicos voltados aos objetivos

incremento das ações de defesa

(cliente objeto do coaching) para

ou temas pré-determinados. É

de interesse dos associados e

dar suporte à obtenção de resul-

importante ressaltar que o Coa-

modernização da atuação dos

tados ou objetivos significativos,

ching não é terapia, treinamento,

sindicatos, visando elevar o

com base em metas ou temas

ensino ou instrução. Os indiví-

grau de representatividade do

pré-estabelecidos.

duos que se envolvem nesse pro-

setor econômico industrial.

Através do processo de

cesso podem experimentar novas

coaching, as pessoas focam nas

perspectivas sobre os desafios

habilidades e ações necessárias

e oportunidades, bem como o

para produzir, com sucesso,

desenvolvimento de maior efi-

resultados pessoalmente relevan-

cácia interpessoal nas decisões

tes. O indivíduo (Coachee) esco-

e maior confiança na realização

lhe o foco da conversa, enquanto

dos seus objetivos e resultados

o Coach escuta e contribui com

apreciáveis nas
 áreas de produ-

observações, perguntas, con-

tividade, satisfação pessoal com

ceitos e princípios que podem

a vida e de trabalho.

ajudar na geração de possibilidades e identificar ações.

A principal contribuição
do Coaching no meio sindical

Não é o Coach que define

é apoiar o desenvolvimento

metas, objetivos e ações. Atua

de futuros líderes por meio

como facilitador da reflexão do

do desenvolvimento de maior

Coachee na definição das suas

capacidade de pensar estra-

escolhas e caminhos para o

tegicamente, proporcionando

alcance dos resultados deseja-

visão e direção e acelerando as

dos. A interação Coach-Coachee

mudanças necessárias para a

acelera o progresso do indivíduo,

modernização dos Sindicatos.

Irani Cavagnoli

“A principal
contribuição do
Coaching no meio
sindical é apoiar o
desenvolvimento
de futuros líderes
por meio do
desenvolvimento de
maior capacidade
de pensar
estrategicamente.”

depecon/Fiesp
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NOVAS FERRAMENTAS AJUDAM
O EMPRESÁRIO A INTERPRETAR
SEU SETOR DE ATIVIDADE
O Departamento de Pes-

Paulo Francini

posicionados no quadrante

quisas e Estudos Econômicos

inferior esquerdo indicam re-

da Fiesp/Ciesp (Depecon) é

tração e os setores visualizados

responsável por elaborar pesqui-

no quadrante superior esquerdo

sas e análises econômicas que

evidenciam recuperação. Os

tratam do desempenho do setor

movimentos dos setores são

industrial e da economia nacional

baseados na variação da média

e internacional. O nosso maior

móvel de 12 meses, exibida no

desafio, no entanto, é propiciar

eixo horizontal, e na sua taxa

a fácil compreensão do mundo

de aceleração, apresentada no

econômico ao nosso público:

Everton Amaro/ Fiesp

indústrias e sindicatos industriais.

quer pessoa, mesmo àquelas não

indústria de transformação (lado

habituadas ao mundo econômi-

direito). Cada círculo colorido

tividade dessa ferramenta, o

indicadores é o “Indicador de

co, possa de maneira intuitiva

representa um dos setores e

Depecon e as equipes dos depar-

Nível de Atividade”. O INA é

compreender a conjuntura de um

seu tamanho é proporcional ao

tamentos de marketing digital e

estimado com base no Levanta-

determinado setor. Desde agosto,

seu valor adicionado dentro da

informática da Fiesp/Ciesp estão

mento de Conjuntura, que é uma

disponibilizamos no site da Fiesp

indústria, sendo que o círculo

desenvolvendo novas aplicações

pesquisa realizada pela Fiesp

essa ferramenta mencionada

pequeno de cor branca represen-

semelhantes, que possam am-

junto a 850 empresas industriais

acima, que exibe graficamente a

ta o próprio INA.

pliar seu uso para outras bases

do Estado de São Paulo, portanto

evolução ao longo do tempo dos

o INA é a síntese de todos os

setores de transformação da indús-

quatro quadrantes. Os setores

indicadores, antecipando as

tria paulista que compõem o INA.

situados no quadrante superior

Um dos mais importantes

tendências da indústria.

Com a ferramenta é possível

eixo vertical.

A exibição compreende

Dada a excelente recep-

de dados e também para outras
regiões do Estado.
Acreditamos que com isso

direito mostram expansão; os

podemos facilitar o acesso à

Dada sua relevância,

ao usuário escolher tanto o perí-

setores localizados no quadran-

informação e, principalmente, a

desenvolveu-se uma ferramenta

odo de análise (posição superior

te inferior direito apresentam

melhor compreensão do ambiente

interativa que permite que qual-

do gráfico) quanto o setor da

desaceleração; os segmentos

de negócios da indústria.

cores/Fiesp
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NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS TODOS LUCRAM!
Por: Karen Pegorari Silveira

empresa pode chegar à Sustentabilidade e começar a se

O mundo está mudando e

“reconciliar” e ser vista como

nunca se falou tanto em responsa-

parceira da sociedade. Se o

bilidade social corporativa como

consumidor perceber que aque-

hoje. Ser uma organização pre-

la marca se preocupa com o

ocupada com a sustentabilidade,

meio ambiente, trata seus fun-

atualmente, se tornou exigência

cionários de forma digna, cum-

número 1 e os consumidores

pre as exigências legais, não

aprenderam a observar a atuação

usa recursos naturais de forma

e a reputação das empresas.

indiscriminada, ou seja, adota

Segundo Nilton Bastos,

práticas de sustentabilidade,

diretor titular do Comitê de Res-

com certeza a repercussão das

ponsabilidade Social da Fiesp

atividades dessa empresa será

(Cores), as empresas devem de-

positiva. Além disso, ela agre-

senvolver boas prática e também

gará valor à sua marca e à sua

aprender com as já praticadas,

imagem, podendo ser reconhe-

trocando experiências e aperfei-

cida como agente atuante para

çoando suas atividades

o desenvolvimento sustentável,

Com esse cenário, a empresa

além de um impacto positivo

que não se relacionar bem com

na construção da sua reputação

seus stakeholders (clientes,

e valor de sua marca.

sociedade, funcionário, fornece-

Qualquer empresa pode

dores, dentre outros) dificilmente

começar a trilhar o caminho

sobreviverá por muito tempo

da Sustentabilidade. Para isso,

no mercado, ou seja, não terá

basta integrar a Responsabili-

perenidade.

dade Social à sua gestão, aos

A Responsabilidade Social
é apenas um meio pelo qual a

seus processos e às suas estratégias. Uma das formas para

dar o primeiro-passo é seguir

O documento, que foi

as diretrizes da Norma Interna-

construído em um formato

cional ISO 26000, que aborda

aberto e participativo, com a

os princípios, os temas e as

colaboração de 400 especia-

principais questões relaciona-

listas de mais de 90 países,

das a uma gestão socialmente

inclusive o Brasil, é aceito atu-

responsável.

almente em mais de 160 países.

A ISO 26000 recomenda

Entre os principais temas estão:

“Empresas que instituíram
pelo menos três políticas de
responsabilidade social tiveram
taxa de retorno superior,
patrimônio valorizado e melhor
desempenho em períodos de
crises no mercado e na bolsa.”

que as organizações pautem

Governança organizacional,

suas atividades em sete princí-

Direitos Humanos, Práticas de

pios: accountability (prestação

trabalho, Meio ambiente, Práti-

fique qual Tema sua empresa

O chefe da delegação bra-

de contas e responsabilidade

cas leais de operação, Questões

precisa trabalhar mais e siga

sileira participante do processo

pelos seus impactos na socie-

relativas ao consumidor e En-

as orientações dessa Norma.

de elaboração da ISO 26000,

dade) transparência, compor-

volvimento e desenvolvimento

Por exemplo, avalie se a sua

José Salvador da Silva Filho,

tamento ético, respeito pelos

da comunidade.

organização segue um princípio

afirmou recentemente em

básico de responsabilidade so-

evento na Fiesp, que com uma

interesses de seus stakeholders,

Todas as organizações

respeito pelo estado de direito,

podem utilizar a ISO 26000

cial, como o cumprimento das

gestão eficiente que priorize

respeito pelas normas interna-

como norte para seu negócio,

leis trabalhistas. Todos os seus

a sustentabilidade do negócio

cionais de comportamento e

sejam pequenas ou grandes,

funcionários possuem condi-

haverá ganhos não apenas para

respeito aos direitos humanos.

públicas ou privadas. Identi-

ções mínimas de trabalho?

a organização, mas também

Segundo um estudo da UniNilton Bastos

para as partes interessadas,

versidade de Harvard, publicado

contribuindo para um bom rela-

no início de 2013, empresas

cionamento e a legitimidade da

que instituíram pelo menos três

organização na sociedade.

políticas de responsabilidade

Não há tempo a perder,

social - conduta ética perante os

a sustentabilidade não é mais

funcionários e comunidade; sa-

opcional. Ela é um valor, uma

lários dignos; adesão de práticas

nova forma de fazer negócio,

promotoras de diversidade e de

que precisa ser integrada a toda

igualdade na empresa; redução

gestão da empresa para que

de emissões de carbono; pro-

esta possa se tornar mais com-

grama de eficiência energética

petitiva e perene. Pois como

e reciclagem; adesão a pactos

diz Bjorn Stigson, presidente

e normas etc - tiveram taxa de

do Conselho Empresarial Mun-

retorno superior, patrimônio

dial para o Desenvolvimento

valorizado e melhor desempe-

Sustentável (WBCSD), “não

nho em períodos de crises no

existem empresas bem sucedi-

mercado e na bolsa.

das em uma sociedade falida”.
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NOVOS INSTRUMENTOS DE
DEFESA COMERCIAL PODEM
AJUDAR OS SETORES INDUSTRIAIS
De 2009 a 2012, as importações brasileiras cresceram
74% (de US$ 126 bilhões para

os principais procedimentos de

outras medidas, como ações com

disposição dos Sindicatos para

uma investigação.

a Receita Federal, combate à

elaborar uma estratégia setorial

triangulação das importações e

ou individual, de defesa comer-

A seguir apresenta-se um

US$ 220 bilhões). Esse contínuo

caso prático sobre como os

pedido de elevação do imposto

cial e auxiliar na implementação

aumento das importações ocorre

instrumentos de defesa comer-

de importação.

dessas medidas.

concomitantemente à ampliação

cial podem auxiliar seu setor.

das práticas ilegais de comércio,

Em 2005, um sindicato filiado

comercial no Brasil representa

como o dumping. O dumping é a

procurou o Derex após um surto

uma ferramenta que deve ser

exportação de um produto a um

de importações com baixo preço

utilizada pelo setor privado

preço inferior ao praticado no

médio, liderado pela China. De-

com o intuito de combater

mercado doméstico. Se o dum-

pois da atuação do Departamen-

práticas ilegais de comércio

ping causar dano às empresas do

to em parceria com o sindicato,

e, dessa forma, aumentar sua

país importador, pode ser aplica-

foi aberta uma investigação de

competitividade. O Derex está à

da uma medida antidumping.

dumping em 2006. Logo após

Desde julho deste ano,

a abertura da investigação e a

diversas regras de defesa

aplicação do direito antidumping

comercial estão sendo moderni-

contra a China (em 2007), nota-

zadas, com destaque para o novo

se uma redução das importações

decreto relativo às investigações

atrelada ao aumento do preço

de dumping (nº 8.058/2013). O

médio do importado.

novo decreto aumenta a celerida-

O fortalecimento da defesa

O antidumping auxiliou

de, a eficácia e a previsibilidade

o setor, mas também ensejou

das investigações. Para auxiliar

novas manobras dos importa-

os empresários brasileiros, a

dores. Desse modo, o Derex

Fiesp lançou recentemente o

definiu uma estratégia de defesa

Guia Antidumping, descrevendo

comercial e auxiliou o setor em

Caso Prático de Dumping
Volume (Toneladas) x Preço Médio (US$/kg)
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SIMMESP DEBATE A
IMPLANTAÇÃO DA PNRS
O Departamento de Meio

ressaltou a importância que a

é de intermediador, mas em

Ambiente (DMA), da Federa-

indústria tem dentro do siste-

breve deverá passar a exigir o

diretor do DMA, Eduardo San

ção das Indústrias do Estado de

ma da PNRS (Política Nacio-

cumprimento da lei. “Estamos

Martim, voltou a ressaltar que

São Paulo (Fiesp), promoveu

nal de Resíduos Sólidos) . Se-

em momento de diálogo, como

o Departamento está à disposi-

no último dia 3 de setembro, a

gundo ele, o MP está fazendo

prevê a lei, mas percebemos

ção para esclarecer as dúvidas

2ª reunião da Câmara Ambien-

um trabalho efetivo junto a um

que essas conversas não estão

dos Sindicatos. “Não quere-

tal Paulista. O evento contou

primeiro grupo de empresas.

trazendo resultados práticos”.

mos que ninguém seja punido.

com a participação do diretor

Até o momento 25 inquéritos

O MP recomendou ao

do Departamento Eduardo

já foram instaurados. “Nosso

presidente da Cetesb, que seja

San Martin, da gerente Anícia

projeto é mais amplo e envol-

exigido dos empreendedores

Pio, do diretor da Central de

ve a responsabilidade do poder

que ingressarem com pedido de

acompanhando o desenvol-

Serviços, José Jorge Chaguri e

público, do setor empresarial e

licenciamento ambiental, um

vimento do tema, de forma a

do representante do Ministério

a conscientização da socieda-

plano de gerenciamento de resí-

garantir o máximo de informa-

Público, José Eduardo Ismael

de”, afirmou.

duo, com previsão de logística

ções aos associados. “Nossa

reversa. Os empreendimentos

função é prevenir, orientar o

Lutti, que fez uma apresenta-

Lutti afirmou que não

Ao final da reunião, o

Estamos nos colocando à
disposição dos Sindicatos”.
O Simmesp permanece

ção sobre “A Visão do Ministé-

adianta os Sindicatos ficarem

em funcionamento também terão

segmento e contribuir na busca

rio Público sobre a Legislação

aguardando um acordo setorial

a renovação da licença condicio-

de soluções”, afirma o presi-

de Resíduos Sólidos”.

e que a posição do MP ainda

nada a mesma exigência.

dente Elias Miguel Haddad.

Atenta às necessidades dos
seus associados, a diretoria do
Simmesp (Sindicato da Indústria da Malharia e Meias no Estado de São Paulo), tem acompanhado o tema para saber até
onde ele afeta as atividades das
empresas associadas.
Durante a apresentação,
o representante do Ministério
Público, José Eduardo Lutti,

esq/dir - Chaguri, San Martin, Lutti e Anícia Pio
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AS LEGISLAÇÕES E A
COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL
Produzir no Brasil e em

O Sifumesp tem participa-

da participação de todos e da

a rigidez das normas que com

São Paulo está se tornando uma

do ativamente das discussões

influência de nossas entidades em

viés retrogrado, esqueceram das

tarefa cada vez mais árdua e que

sobre esta e outras normas, mas

participar deste jogo, com um time

diferenças regionais e das diversas

exige muito critério por parte dos

especificamente, nesta, buscan-

desfalcado, com a torcida contra, o

atividades, penalizando aqueles

industriais. Pensando nisso, o

do alterações que coloquem um

juiz apoiando o outro lado, mas a

que são constituídos dentro das

Presidente do Sifumesp (Sindi-

divisor temporal, onde as plantas

necessidade de vencer para ficar no

Leis e criando injustiças que

cato da Indústria de Funilaria e

já instaladas e em funcionamento

campeonato”, diz.

oneram a produção tirando sua

Moveis de Metal do Estado de

recebam um tratamento diferen-

São Paulo) Mario Eugênio Fru-

ciado das novas unidades que

ência de crescimento, apoiado no

sas entidades sindicais é interferir

giuele, tem lançado suas ações no

venham a ser concebidas. Neste

novo modelo de aumento de salá-

diretamente nesta situação e sem

acompanhamento das normas e

contexto, conclama as indústrias a

rios e renda, que criou uma nova

pregar protecionismo, defender a

legislações que interferem direta-

mandar suas sugestões, para que os

classe média e introduziu milhões

isonomia de condições produtivas,

mente no resultado das empresas

dados compilados sejam trabalha-

de pessoas ao mercado consu-

econômicas, fiscais e trabalhistas,

e acabam por aumentar o custo

dos junto aos órgãos responsáveis.

midor, lembra Frugiuele. Tudo

com foco no desenvolvimento e

dos produtos produzidos.

“A manutenção de nossas empresas

isso foi muito bom, mas paralelo

manutenção das atividades, bus-

e nossos negócios, depende

a isso, vieram as contestações e

cando o crescimento do Brasil”.

Segundo Frugiuele, as
Normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho tem colocado seu foco no passado e feito
exigências às indústrias que chegam a inviabilizar a continuidade
das empresas, sem olhar que os
processos industriais precisam ter
competitividade para concorrer em
um mercado globalizado. A NR12
tem causado muita confusão para
as empresas e a fiscalização tem
agido com muito rigor, fechando
linhas de produção e causando
prejuízos para as indústrias.

O Brasil viveu uma experi-

competitividade. “O papel de nos-
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SINCOBESP PARTICIPA DE
REUNIÃO DA CÂMARA
AMBIENTAL DA CETESB
O presidente do Sincobesp
(Sindicato Nacional dos Coletores e Beneficiadores de Sub-

mostrar quais são os benefícios
que ela gera”, diz Razzo.
Segundo o representante

produtos de Origem Animal),

da Cetesb, Armando Carlos

Gustavo Razzo Neto, participou

Brandini, diante da decisão do

no último dia 4 de setembro, da

grupo de manter os traba-

1ª Reunião de 2013, da Câmara

lhos, ficou definida a criação

Ambiental de Setor de Abate,

de grupos de trabalho para a

Frigorífico e Graxaria da Cetesb

discussão de novas tecnologias

- Companhia Ambiental do

e novas formas de cuidar do

Estado de São Paulo.

meio ambiente.

Os trabalhos foram inicia-

Câmara mantida

A proposta, explica

dos colocando-se em delibe-

Brandini, é que as informações

consultora jurídico-ambiental

essencial para que se tenha a

ração o possível encerramento

adquiridas sejam transmitidas

do Sincobesp, indicada para

participação dos segmentos pro-

da Câmara. Os presentes, em

também aos técnicos da Cetesb,

suceder Gustavo Razzo Neto na

dutivos. “O objetivo maior da

sua maioria, representantes do

para que, na hora da fiscaliza-

presidência da Câmara Am-

Câmara é trazer a compreensão

setor de avicultura, decidiram

ção ou do licenciamento, eles

biental. “Com esses Grupos de

dos problemas do setor, enten-

pela manutenção do funciona-

tenham maior conhecimento

Trabalho, esperamos dinamizar

der uma abordagem ambiental

mento da Câmara.

sobre o funcionamento e a

as discussões da Câmara, atrain-

e se organizar para melhorar o

realidade dos empreendimentos

do o interesse das empresas do

desempenho da atividade”.

de cada setor.

setor, por meio da seleção de

A Câmara cujas atividades estiveram congeladas nos
últimos meses, é considerada

“Os Grupos de Trabalho

Ele lembra que o traba-

temas candentes, que repre-

lho da Câmara gerou alguns

fundamental para nortear as

possuem funcionamento mais

sentem as principais demandas

produtos, principalmente na

ações do segmento. “Sempre

flexibilizado e permitem a

ambientais junto à Cetesb”.

área de graxaria. A expectativa

defendemos a continuidade

participação de entidades não

da Câmara, só que mais ativa,

membros da Câmara”, afir-

também da Cetesb, a retomada

também para os demais setores

precisamos trazer mais gente,

mou Renata Pires Castanho,

das atividades da Câmara é

que integram o grupo.

Para Domênico Tremaroli,

agora é ampliar esse trabalho

sinaesp
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SINAESP REALIZA ESTUDO PARA
DIMENSIONAR O SETOR
Quanto representa o merca-

retratar o setor e estabelecer o

do de abrasivos? Para responder

seu posicionamento em relação

esta pergunta de forma definitiva,

ao mercado. As informações são

a diretoria do Sinaesp (Sindicato

publicadas trimestralmente no

da Indústria de Abrasivos) deci-

site do Sinaesp.

diu investir em um estudo. Assim

Na opinião da diretoria,

nasceu o Projeto de Estatística do

o estudo permitirá ao Sinaesp

Setor, que está sendo desenvolvi-

preparar um planejamento de

do desde 2010, em parceria com a

longo prazo, com definições que

ISK Consultoria Organizacional.

auxiliem as empresas associadas

O trabalho, segundo o geren-

no desenvolvimento do setor.

te de negócios da empresa, José

“Os resultados apresentados têm

Antonio Silva, tem por objetivo

possibilitado aos participantes

Estão sendo levantadas infor-

levantar dados relacionados

conhecer com mais detalhes o

mações sobre lixas, rebolos, discos

segmentos de rebolos e discos

às atividades das indústrias do

mercado de abrasivos e assim

de corte e discos de desbaste, num

de corte e discos de desbaste. A

segmento de abrasivos em seus

planejar suas ações de produção e

primeiro momento, além dos super

expectativa é que o trabalho seja

aspectos quantitativos, visando

comercialização”, diz Silva.

abrasivos, em momento seguinte.

finalizado ainda este ano.

A proposta é ter informações sobre

do mercado, e em andamento nos

O estudo propicia, ainda,

quantidades e valores de vendas

uma comparação entre o desem-

para o mercado interno e números

penho da indústria de abrasivos

de importação e exportação. Dessa

versus outros setores, os volumes

forma será possível dimensionar o

importados e suas tendências.

tamanho do setor a partir de suas

Para realizar o trabalho a ISK

vendas, seja por reais, dólares ou

conta com o apoio das empresas

unidades de comercialização.

associadas ao Sinaesp. “Temos

O trabalho já está implantado

uma cláusula de confidenciali-

no segmento de lixas, com infor-

dade, de forma a garantir total

mações fornecidas pelas empresas

segurança aos participantes”,

que correspondem a cerca de 80%

explica José Antonio Silva.

sindileme

pág. 25

SindiLeme

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Leme

SindiLeme

www.sindileme.com.br

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Leme

SINDILEME ELEGE NOVASindiLeme
DIRETORIA
Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Leme

Eleição realizada no dia 27
de setembro, reafirmou o presi-

DIA DO EMPRESÁRIO

setor”, comenta o presidente.
Ao longo dos últimos três

NOVA DIRETORIA
EXECUTIVA

dente Marco Antonio de Almeida

anos, explica Almeida, o Sindi-

à frente do Sindileme (Sindicato

cato procurou fortalecer a base

das Indústrias da Construção

e intensificar a comunicação

Presidente:

e as empresas Cia do Móvel,

e do Mobiliário de Leme). A

com as empresas. Para tanto,

Marco Antonio de Almeida

Cerâmica Anteghini e Artifi-

eleição aconteceu na sede da

investiu em ações em parceria

Secretário:

ce Arte e Desing Mobiliário,

entidade para um mandato que

com o Sesi e Senai, com a

Paulo Roberto Marchi

prestigiaram o encontro para

vai até outubro de 2016.

Fiesp (Federação das Indús-

Tesoureiro:

novos associados das entida-

trias do Estado de São Paulo),

Fernando Wagner Klein

des sindicais participantes,

dentre outras.

Delegados Junto à Fede-

“O Dia do Empresário da

ração:

Indústria da Região de Campi-

A expectativa da nova
diretoria é manter o trabalho que
vem sendo desenvolvido, forta-

Outra preocupação do Sin-

O presidente do Sindileme, Marco Antonio Almeida

lecendo a relação do Sindicato

dicato foi investir na comunica-

Marco Antonio de Almeida

nas”, realizado pela Central de

com os associados. “O setor mo-

ção. “É difícil para o empresário

e Luis Fernando Marchi.

Serviços - CSer, da Federação

veleiro está vivendo um período

acompanhar todas as legislações

Suplentes dos Delegados

das Indústrias do Estado de

positivo. Esperamos aproveitar

e acontecimentos, então pro-

Juntos á Federação:

São Paulo (Fiesp), com apoio

essa fase para aproximar as em-

curamos orientá-los de forma

Paulo Roberto Marchi e

da Confederação Nacional das

presas do Sindicato, mostrando a

efetiva, sobre as novas legisla-

Glaucio Ragneri.

Indústrias - CNI, no dia 22 de

importância do trabalho sindical

ções, a desoneração do setor e a

na defesa dos interesses do

lei de cotas, por exemplo”.

agosto, no Royal Palm Plaza.
O evento contou com
cerca de 100 indústrias, e teve
por objetivo aproximar ainda
mais os empresários da região
de Campinas da Federação e
de seu sindicato. “Aproveitamos para mostrar os serviços
que a Fiesp possui e que
estão à disposição de todas as
empresas do Estado, por meio
de seu sindicato”, destacou o
diretor da CSer, Paulo Henrique Schoueri.
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PRESIDENTE DO SIMDE
ACOMPANHA VISITA DO
MINISTRO CELSO AMORIM NA
BID BRASIL

crédito - divulgação

Celso Amorim discursa na BID

O Simde (Sindicato Nacio-

dos, embarcações pneumáticas,

ter uma Base Industrial de Defesa

Mostra BID BRASIL para abrir

nal das Indústrias de Materiais

entre outras. Aproximadamente

sólida”. E completou: “Evidente-

as portas da indústria nacional

de Defesa), representado por

50 companhias participaram do

mente que a base para o mercado

ao mercado interno e, principal-

seu Presidente, Carlos Erane

evento, entre elas Embraer, Bra-

tem que ser o próprio Brasil. Se

mente, externo.

de Aguiar, marcou presença na

dar, Avibras, Iacit, CBC, Condor,

nós não comprarmos os nossos

segunda edição da Mostra BID

Flight Technologies, Atech, AEL,

produtos, ninguém irá se interessar

autoridades percorreram os

BRASIL, que levou à Brasília,

Kryptus, Emgepron, Imbel, BCA.

por eles. Mas também nenhuma

estandes da Mostra. Na ocasião,

indústria de defesa consegue so-

o executivo do sindicato, que

entre os dias 3 e 5 de outubro,

O Ministro da Defesa, Celso

Após a solenidade, as

soluções desenvolvidas por

Amorim, durante a cerimônia de

breviver se não estiver inserida no

acompanhou o Ministro Amorim

empresas brasileiras para o setor

abertura, reforçou a importância

mercado internacional”, explicou.

durante a visita, teve a oportuni-

como, por exemplo, aeronaves,

de o Brasil ter uma indústria forte

De acordo com Carlos

dade de explicar as necessidades

radares, VANT (Veículo Aéreo

e consolidada. “É muito impor-

Erane de Aguiar, é importante

do setor e falar de suas capacida-

Não-Tripulado), veículos blinda-

tante para um país como o Brasil

que ocorram eventos como a

des tecnológicas.
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BALANÇO DE CONQUISTAS
Por: Aliomar Nogueira Teixeira

aros de anéis junto à Associação

Presidente

Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

Nos últimos três anos estive à

Dentre tantos trabalhos rea-

frente do Sindijóias (Sindicato das

lizados, o caderno de inspirações

Indústrias de Joalheria, Bijuteria e

em parceria com o Senai Design e

Lapidação de Gemas do Estado de

o caderno de inspirações de biju-

São Paulo) como presidente. Fin-

terias, abriram novas perspectivas

dado esse período, iniciamos um

para o setor, com uma linguagem

novo processo eleitoral. Embora

especialmente focada para esses

candidato, acho importante fazer

mercados.

uma análise, até para balizar o tra-

A Tecnogold, por sua vez,

balho que ainda precisa ser feito.

também mereceu atenção especial.

É difícil colocar tudo em

Além de seu crescimento ano a

poucas linhas, mas existem aspec-

ano, em 2013 ousamos com um

tos que merecem atenção especial.

novo espaço e um pavilhão de em-

Nos últimos anos a diretoria

presas italianas. Os resultados da

estadual intensificou os trabalhos

pesquisa de satisfação comprovam

com a escola Senai de São Paulo

que a iniciativa foi um sucesso.

e deu continuidade ao projeto de

O incansável trabalho em

Limeira, gerando investimentos

busca de apoio à eficiência e

para a formação de profissionais

formalização do setor joalheiro,

em joalheria e designer de joias.

continuará a ser a tônica de nosso

Fortalecemos a relação com

trabalho no Sindijóias, pois nesse

o Sebrae e o Centro Paula Souza.

pensamento convergem todos os

Participamos de várias feiras, entre

empresários de boa vontade.

elas a de Vicenza, na Itália; estive-

Logo, nesse fim de mandato

mos no Congresso da Confedera-

fica a sensação de dever cumprido,

ção Nacional da Indústria (CNI),

e a certeza de que muito ainda há

em Brasília; promovemos cursos

para ser feito em busca do fortale-

no laboratório de gemologia;

cimento contínuo e reconhecimen-

trabalhamos pela normatização de

to da pujança do setor joalheiro.
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COMITÊ CALÇADISTA INICIA
TRABALHOS JUNTO À
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Motivar o empresário a

de crise, e que essa seria uma

ajudar a mostrar a realidade sobre

preocupante. “As fábricas estão

investir em gestão. Essa foi

ótima oportunidade para oferecer

várias questões ligadas à indústria

quebrando, fechando, diminuindo

uma das questões levantadas

novidades aos empresários.

calçadista.

de tamanho. Os pequenos APLs

pelo presidente do Sindicalça-

Para o coordenador de

não estão preparados para as exi-

dos Jaú (Sindicato da Indústria

desenvolvimento Regional e

Mercado

gências do mercado, a exportação

de Calçados de Jaú), Caetano

Territorial da Secretaria, Flávio

O Sindicalçados Jaú partici-

praticamente não existe”.

Bianco Neto, durante a segunda

Prandi Franco, esse é um Comitê

pou, no último dia 19 de setem-

reunião do Comitê Orientador

criado para que as ações práticas

bro, da plenária do Comitê da

cenários, os presentes abordaram

do segmento de calçados, criado

aconteçam. “Enxergo que o setor,

Cadeia Produtiva de Couro, Cal-

os demais temas da pauta, que

pela Secretaria de Desenvolvi-

couro, calçados e artefatos, come-

çados e Artefatos - Comcouro, na

incluíram uma visão do futuro

mento Econômico, Ciência e

ça a se organizar de uma forma

sede da Federação das Indústrias

e sugestões de melhorias. O

Tecnologia do Estado de São

que realmente conseguimos tirar

do Estado de São Paulo (Fiesp).

presidente do Sindicalçados Jaú

Paulo, e que reúne os polos de

do papel aquilo que era o anseio

Na oportunidade o presidente

falou sobre um novo projeto,

Jaú, Birigui e Franca.

de todo o setor. O Comitê sai

Caetano Neto apresentou a situa-

denominado Projeto de Varejo

à frente pensando sempre no

ção do polo de Jaú, que, segundo

Colaborativo, que foi muito bem

discutidos pelos polos calçadistas,

desenvolvimento sustentável e

ele, enfrenta um momento muito

recebido pelos presentes.

a inovação foi um dos que mais

econômico”.

Em meio aos vários temas

chamou a atenção dos presentes.

O primeiro resultado prático

Segundo Caetano Neto, o empre-

anunciado pela Secretaria é o

sário está acostumado a “apagar

início do mapeamento do setor.

incêndios” e esquece que o

Segundo Prandi a Secretaria está

futuro depende de gestão.

levantando informações sobre os

Também presente à reunião,

três polos e até o meio de outubro

a coordenadora da Agência de

deverá haver uma posição sobre

Inovação Inova Paula Souza,

o início do trabalho, que será

Emilena Lorenzon Bianco, ressal-

feito com recustos do BID. Na

tou que o setor vive um momento

opinião geral o mapeamento vai

Após as apresentações dos

Reunião na Secretaria de Desenvolvimento
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SETOR HOTELEIRO, GESTÃO
SUSTENTÁVEL
O Sindratar-SP (Sindicato

Anuário HVAC-R 2013

leiro, Gestão Sustentável” será

por instaladores, mantenedores e

da Indústria de Refrigeração,

realizado no auditório da Fiesp

Aquecimento e Tratamento do

(Federação das Indústrias do

Ar no Estado de São Paulo),

Estado de São Paulo), onde o

vembro, logo após o Seminário

é produzido pelo setor estarão

realizará no próximo dia 5 de

Sindratar-SP mantém

sobre o Setor Hoteleiro, será a

presentes neste catálogo.

novembro o Seminário “Setor

escritório -, no dia 5

Hoteleiro, Gestão Sustentável”.

de novembro, das

O evento abordará temas

seu

projetistas. Também os revenNa mesma data, 5 de No-

vez do lançamento do “Anuário

13h30 às 18h00.

de interesse, como: panora-

O evento é gra-

ma econômico e perspecti-

tuito, porém

vas para o setor, novidades

a participa-

na arquitetura, tecnologias

ção será

HVAC-R em

201
3
em

foco

dedores e distribuidores do que

Segundo a coordenadora
do projeto, a jornalista Cristiane Di Rienzo, o “Anuário
HVAC-R em Foco - 2013” é
um trabalho que reúne Inovação, Diferenciação e Amplitude
no tratamento das informações.

recentes , certificação Leed,

“O Sindratar-SP com frequên-

sustentabilidade, entre outros.

cia é procurado por profissio-

Ao todo serão cinco palestras

nais que buscam indicações

ministradas pelos melhores

para o uso de equipamentos,

profissionais que atuam nesta

tecnologias e serviços aplicá-

área, convergindo, ao final,

veis aos vários segmentos usu-

em um debate sobre o “Futuro

ários. Com base nessa procura,

do Setor Hoteleiro no Brasil”. Segundo o presidente do

BLO

CO

desenvolvemos uma publicação
01.i

ndd

1

Sindratar-SP, José Rogelio
Medela, “Este Seminário, torna-se uma oportunidade para

Foco - 2013”.

que reunisse informações im-

Trata-se de uma

portantes e necessárias a todos

publicação anual
efetuada mediante confirma-

03/1

0/20

13

e diferenciada de
12:0

os profissionais de uma forma
completa com layout inovador,

discutir o crescimento do setor

ção de presença, que pode ser

tudo o que existe no mercado de

numa apresentação totalmente

hoteleiro sob alguns pontos de

feita através do e-mail:

HVAC-R, que registra informa-

diferenciada”, informa. Para

vista que estão relacionados

comunicacao@sindratarsp.com.br

ções sobre os vários ramos de

garantir seu exemplar, basta

ao nosso setor”, analisa.

ou pelos telefones: (11) 3221-

atividade deste setor. De fabri-

entrar em contato com o Sin-

5777 /4634.

cantes aos serviços prestados

dratar-SP nos contatos acima.

O Seminário “Setor Hote-

0:16

siniem

pág. 30

www.siniem.org.br

GRUPO TÉCNICO DISCUTE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS
EMPRESAS
O Grupo Técnico de Tra-

duas diretivas europeias, com

Grupo Técnico de Trabalho

balho Prevenção de Acidentes

exigências específicas para

do Siniem (Sindicato Nacional

projeto e fabricantes e outras de-

da Indústria de Estamparia de

terminações para os usuários. A

Metais) promoveu mais uma

diretiva europeia busca facilitar

reunião na sede da entidade, no

a substituição dos equipamentos

último dia 2 de outubro. Coorde-

antigos, diminui a sua vida útil

nado pelo engenheiro José Luis

mas também visa a melhoria

Raymundo, o grupo tem por

da qualidade destes e até o

objetivo a troca de experiências

aumento da produtividade. Aqui

entre as várias áreas de atuação

a NR-12 estabelece uma única

da segurança e saúde do trabalho

forma e conceito de exigência,

mercado e ressalta que muitas

para as empresas é criar um

dentro das fábricas.

tanto para projetos e fabricação

empresas estão sendo notifi-

grupo interno multidisciplinar

de novos equipamentos como

cadas e multadas e tendo seus

que deve receber o apoio e a

dos temas em destaque no mo-

para máquinas antigas em

equipamentos interditados pela

cobrança da alta direção. “É a

mento é a NR-12, que embora

funcionamento. Esta condição

fiscalização.

melhor maneira de encarar os

esteja em vigor desde 2010,

tem acarretado muitos problemas

ainda é fonte de muita preocu-

para as comissões das empresas

mação e para divulgar as boas

só com a segurança, nem com a

pação para o setor. “Em minha

que não conseguem obter o êxito

práticas em prevenção de riscos,

manutenção ou com a produção.

opinião, as grandes dificuldades

desejado na adequação desta

o Siniem criou o Grupo Técnico

Requer um trabalho conjunto,

de implantação estão no texto

norma regulamentadora “.

de Trabalho e promove reuniões

inclusive com o treinamento

a cada dois meses, com acesso

e capacitação das equipes. É

Segundo o engenheiro, um

de difícil entendimento, devido

Em função dessas dificul-

Para suprir a falta de infor-

problemas, a solução não está

às exigências extremamente

dades, explica o engenheiro,

gratuito para empresas associa-

necessário arregaçar as mangas,

técnicas e a forma como a NR

muitas empresas estão investin-

das do sindicato patronal.

definir os objetivos e conseguir o

foi traduzida e trazida para o

do de forma incorreta .Ele diz

Brasil. A norma teve por base

que faltam boas consultorias no

De forma geral, o consultor
acredita que o melhor caminho

investimento, que é outra dificuldade das empresas”.

S

sindilouças

indilouça
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EMPRESAS DE PEDREIRA ADEREM
AO ALI
O Sindilouça (Sindicato
da Indústria de Cerâmica de
Louça de Pó de Pedra da Porcelana e de Louça de Barro no
Estado de São Paulo) iniciou
no último mês de julho, o Plano de Ação para o Desenvolvimento Gerencial e Tecnológico de empresas do setor,
que tem por objetivo valorizar
as empresas por meio de APL
- Arranjo Produtivo Local.
O passo inicial dos tra-

Empresários de Pedreira

balhos contará com o auxílio
dos Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae-SP, que

ações mais profundas, como

tem como objetivo acom-

o APL”.

panhar os empresários de

Os agentes visitam as em-

DIA DO EMPRESÁRIO

Nacional das Indústrias (CNI),
no Royal Palm Plaza.

O Sindilouça prestigiou

O presidente foi mencio-

pequenas empresas na prática

presas com objetivo de fazer

no dia 22 de agosto, o jantar

nado pelo diretor da Central de

da gestão da inovação.

um diagnóstico das demandas

que marcou a recepção aos

Serviços (CSer), Paulo Henri-

empresariais e ações que

novos associados das entidades

que Schoueri, que destacou a

dilouça, Angelo Carmelo

farão parte do APL. Todas as

sindicais no evento do “Dia

importância do apoio dos pre-

Consolo, explica que o Sebrae

15 empresas que participaram

do Empresário da Indústria da

sidentes às ações da Federação,

sempre ajuda as empresas

da reunião de apresentação

Região de Campinas, realizado

como forma de levar de maneira

a se organizarem e o ALI é

do planejamento, em julho,

pela Central de Serviços - CSer,

efetiva os benefícios ofertados

um projeto similar ao APL e

aderiram ao ALI. “Eles vão

da Federação das Indústrias do

aos associados. Mais de 25

que já está disponível, daí a

cuidar da gestão da empresa,

Estado de São Paulo (Fiesp),

empresas do polo de Pedreira

ideia de iniciar o panejamento

custo e organização”, destaca

com apoio da Confederação

prestigiaram o evento.

por ele. “Depois vamos para

o presidente.

O presidente do Sin-

sampapão
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OUTUBRO COM MUITAS
ATRAÇÕES NO SAMPAPÃO
A Fipan terá a primeira

da CIPAN, que reúne entidades

A grande atração da Festa da

edição fora de São Paulo. Orga-

de panificadores de toda a Améri-

Primavera será a apresentação da

nizada pelo Sampapão, a feira

ca Latina. O objetivo da reunião

dupla sertaneja Edson e Hudson,

acontecerá no Rio Grande do Sul.

é a discussão de estratégias para

que vai encantar o público com seus

A decisão de levar o evento para

o direcionamento dos negócios,

antigos e novos sucessos. A Festa

o sul do país, explica o presiden-

bem como das entidades.

terá o patrocínio dos Moinhos, Ana-

te das Entidades, Antero José

conda, Pacífico e Ocrim, da Ambev,

Pereira, levou em consideração o

Festa da Primavera

grande número de padarias regis-

Outro evento importante

tradas no Paraná, Santa Catarina

para o Sampapão é a Festa da

e Rio Grande do Sul.

Primavera, que acontece no

Ao todo são mais de 14 mil

dia 27 de outubro, no Clube de

empresas distribuídas pelos três

Campo Ceripan. O presidente

Estados. A proximidade com

Antero José Pereira lembra

outros países também ajudou.

que essa é uma maneira de

“Muitos desses mercados não

comemorar o final do inverno

possuem eventos com foco no

e a chegada da estação mais

desenvolvimento da panificação,

bonita do ano.

por esse motivo, acreditamos em

Mais de cinco mil pessoas

uma grande participação dos pa-

são esperadas para a Festa que

nificadores da América do Sul”.

contará com almoço, sorteios

A Fipan Sul será realizada

e brincadeiras. “É um dia de

no pavilhão da FIERGS (Federa-

relacionamento. Vamos ter uma

ção das Indústrias do Estado do

programação específica para os

Rio Grande do Sul), entre os dias

sucessores, mostrando o desem-

30 de outubro e 1 de novembro.

penho de filhos que assumiram

Cerca de 100 expositores estarão

a empresa e estão satisfeitos

presentes na Feira. No dia 31 de

com essa continuidade”, explica

outubro acontece ainda a reunião

o presidente.

Kibon, AB Brasil e Souza Cruz.
Festa da Primavera 2012
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SIBAPEM DISCUTE TEMAS DE
INTERESSE DA CATEGORIA
A substituição tributária

atendem a todo o Regulamento

realizando ações em conjunto”,

ensaios, requisitos de software,

para o setor de balanças é uma

Técnico Metrológico fabricadas

destacou. Dentre essas ações

além da parte metrológica.

das preocupações do Sibapem

no Brasil. Além da margem

está o lançamento do Guia Anti-

(Sindicato da Indústria de

elevada, esses produtos impor-

dumping da Fiesp/Ciesp.

Balanças, Pesos e Medidas de

tados acabam sendo avaliados

São Paulo). Com objetivo de es-

em conjunto com os nacionais.

o Sibapem vem debatendo

para o atendimento de várias

clarecer o que está acontecendo

“Como está tudo junto, na hora

junto ao Inmetro Regulamentos

demandas da categoria. “Para

no setor, o presidente Fernando

de fazer o levantamento a média

Técnicos Metrológicos (RTM)

nossa surpresa as demandas

Filizola, convidou a consultora

ponderada acaba contaminando

no âmbito de todos os instru-

originais, que no início das

jurídica Maria da Concepción

o nosso número”.

mentos ligados a Metrologia

discussões em 2011 haviam

Legal. Um deles é o RTM

sido rejeitadas foram agora

Molina Cabredo, para falar

Paralelamente a esse tema

Além destas questões

Filizola voltou bastante
satisfeito com a reunião, uma
vez que o Inmetro apontou

sobre o tema aos associados

foi apresentado pelo Departa-

para instrumentos de pesa-

levadas em consideração como

durante reunião geral realizada

mento de Relações Internacio-

gem não automáticos (IPNA),

resultado de fortíssimo trabalho

na sede da Entidade, no dia 24

nais e Comércio Exterior da

conhecidos como balanças. O

que fizemos para demonstrar

de setembro.

Fiesp - Derex, o Detalhamento

presidente esteve em reunião

que os objetivos do Inmetro

Brasileiro de Nomenclatura que

plenária nos dias 17 e 18 de

poderiam ser conseguidos sem

hoje é de 60% iria para quase

agregará 4 dígitos à Nomen-

setembro, no órgão no Rio

um sofrimento desnecessário

160%. Ou seja, isso obriga o

clatura Comum do Mercosul

de Janeiro e debateu sobre os

do empresariado”.

setor a fazer a pesquisa e levan-

(NCM).

Na prática, a tributação que

tar o valor do IVA (Imposto de

A Coordenadora de Defesa

Valor Agregado) efetivamente

Comercial do Derex, Jaqueline

utilizado, caso contrário a tribu-

Spolador Lopes, também apre-

tação será enorme.

sentou o painel sobre a prática

Um dos problemas do setor,

de antidumping e a publicação

comenta Concepción, é o NCM

do decreto relativo às investiga-

que dá a mesma classificação

ções de dumping. “A Fiesp tem

para balanças chinesas de ba-

estreito contato com o Departa-

nheiro e cozinha, de baixíssimo

mento de Defesa Comercial do

custo, e as profissionais que

Ministério do Desenvolvimento

esq para direita: Klaus Noecker (KN
Waagen), Wladimir Dellanoce (BJ), Sergio
Furlan (BJ), Fernando Filizola, Jose Paulo
Jorge(Schenck), Davi Oliveira(Sartorius)

simm
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20 ANOS CONSTRUINDO UM
GRANDE SINDICATO
O SIMM (Sindicato da

Escola Senai

Indústria do Mobiliário de Mirassol) fundado em 11 de agosto
de 1993 representa o setor moveleiro da região noroeste do Estado compreendendo 15 cidades
e conta com 200 empresas que
geram 9000 empregos diretos.
As indústrias produzem
móveis, como racks, estantes,
estofados, colchões, dormitórios,

crédito - divulgação

salas de jantar para todo o Brasil

APL´s objetivando aproximar a

Benvindo Rodrigues afirma que no

Operador de Centro de Usina-

e exportam para mercados como

classe e propagando conhecimento.

ano que vem, a feira que completa-

gem, Operador de Seccionadora,

rá 20 anos será melhor ainda.

Inspetor de qualidade, Auto

América do Sul, América Cen-

Nosso destaque é a realiza-

tral, África e Oriente Médio.

ção da Movinter e recentemente

O Senai de Mirassol será

A entidade surgiu com o

a conquista da Escola Senai que

inaugurado dia 18 de Outubro

será inaugurada neste mês.

com a presença do Presidente da

objetivo de trabalhar na defesa dos
interesses da classe quanto aos

Nossa feira ganhou espaço

Fiesp, Dr. Paulo Skaf.

CAD, Informática e Assistente
Administrativo.
A Escola é uma parceria
entre a Prefeitura de Mirassol e a

acordos coletivos, implantando

e notoriedade, chegando na 9ª

A escola atenderá em

e desenvolvendo projetos nas

edição, com 130 expositores e

média 250 alunos, nos cursos

áreas administrativas e produção

33 mil visitantes, gerando $200

de Operador de Máquinas de

partiu da iniciativa do SIMM e

industrial, buscando soluções para

milhões em negócios.

Usinagem de Madeira Conven-

atenderá o polo moveleiro e de

cionais e a CNC, Mecânico de

metal mecânica, qualificando

os problemas comuns que atingem

A Movinter é uma feira de

Fiesp-SP.
“A implantação dessa escola

os empresários a fim de contribuir

referência no setor como uma

Usinagem, além dos cursos de

a mão-de-obra e possibilitando

para o desenvolvimento de todos.

grande vitrine para apresentar a

formação continuada, como

oportunidades de recolocação de

O SIMM se filiou à Fiesp

diversidade do móvel nacional,

Soldador, Serralheiro, Operador

pessoas no mercado e aperfei-

resultando em parcerias importan-

os lançamentos com inovação e

de Empilhadeira, Construtor de

çoamento dos qualificados. Para

tes com uma série de ações, como

tecnologia.

Móveis, Mecânico de usinagem

nós é um Sonho realizado, decla-

convencional, Programador e

ra Pedro Benvindo Rodrigues.”

o pioneirismo do setor no projeto

O presidente do SIMM, Pedro

notas
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SINDICATOS E FIESP
PARCERIA VISANDO FUTURO
Logística pode ter investimentos de 52 bilhões, em 30 anos

Jurídicos e Legislativos (Conjur)

tações subjetivas dos agentes que

da MB Agro, Alexandre de Barros

da Fiesp.

julgam”. Para ele, a burocracia

e do diretor comercial de Perecíveis

afeta pessoas físicas e jurídicas. O

do Grupo Pão de Açúcar, Leonar-

ministro participou do encontro do

do Miyao. Barros acredita que os

(12/09/2013)
A informação foi do ministro

Professor da Universidade

dos Transportes, César Borges, em

de Houston fala sobre visão es-

Conselho de Assuntos Jurídicos e

preços das commodities agrícolas

reunião do Conselho Superior de

tratégica do futuro da educação

Legislativos (Conjur) da Fiesp.

têm tudo para baixar, enquanto os

Infraestrutura (Coinfra) da Fiesp.

(23/09/2013)

“Todos nós conhecemos e sofre-

Peter Bishop acredita que é

da energia e dos metais preciosos
Ministério Público explica

devem subir. Miyao ressaltou a cres-

mos na pele com o grave problema

possível mudar o país com a educa-

a atuação na área de Meio Am-

cente busca por alimentos orgânicos

de logística brasileira”, comentou

ção, mas para isso é preciso preparar

biente (27/08/2013)

e da preocupação com a origem e o

Borges sobre o Programa de Inves-

os estudantes para influenciar o

timentos em Logística do governo.

futuro. “Educação é preparar o fu-

Justiça do Meio Ambiente de São

turo”. Bishop participou da reunião

Paulo, José Eduardo Lutti, disse

conjunta do Conselho Superior de

em reunião do Conselho Superior

patamar de participação do setor

do advogado e inviolabilidade

Inovação e Competitividade (Conic)

de Meio Ambiente (Cosema) da

manufatureiro no PIB brasileiro

dos departamentos jurídicos

e do Comitê de Jovens Empreende-

Fiesp, que o principal gargalo a ser

em 66 anos (09/09/2013)

(23/09/2013)

dores (CJE) da Fiesp.

superado na aplicação do Plano

OAB Federal defende sigilo

Marcos Vinicius Furtado
Coêlho, presidente do Conselho

Advogado-geral da União

O primeiro promotor de

modo de produção.
Estudo mostra menor

O estudo “Por que Reindus-

Nacional de Resíduos Sólidos,

trializar o Brasil?” foi apresentado

que deve ser instituído por lei em

pelo diretor-titular do Departamen-

da OAB Federal, considera abu-

defende que Brasil deve repensar

2014, é a diminuição da carga

to de Competitividade e Tecnologia

siva qualquer escuta em escritó-

a burocracia (26/08/2013)

tributária para produtos recicláveis

(Decomtec) da Fiesp, José Ricardo

e reutilizáveis.

Roriz Coelho, no seminário de

rios de advocacia e interceptação

Para o ministro Luis Inácio

telefônica envolvendo advoga-

Lucena Adams, é preciso promover

dos no exercício da profissão. O

o desenvolvimento social, econô-

sigilo profissional é prerrogativa

“Reindustrialização do Brasil”. O
Cosag discute preços das

documento ainda propõe dobrar a

mico e institucional. “O relacio-

commodities e a demanda de

renda per capita do país, que atu-

do profissional garantido pela

namento entre público e privado

alimentos (02/09/2013)

almente é US$ 10 mil e demonstra

Constituição Federal. Côelho

é difícil e de pouca efetividade. É

participou da reunião mensal do

preciso recuperar algum tipo de

Conselho Superior do Agronegócio

2012, da participação industrial na

Conselho Superior de Assuntos

objetividade, evitando-se interpre-

(Cosag) teve a participação do sócio

atividade econômica.

O debate promovido pelo

a queda de 30,8%, entre 2004 e

evento
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DIA DA INDÚSTRIA
A Central de Serviços (Cser),

seus estudos e serviços, feito pelo

da Federação das Indústrias do

diretor Paulo Schoueri. “Os pre-

Estado de São Paulo (Fiesp), pro-

sentes puderam conhecer melhor

moveu com apoio da Confederação

como surgem os produtos ofereci-

Nacional da Indústria (CNI), o

dos pela Federação aos Sindicatos.

“Dia do Empresário da Indústria”.

As empresas devem cobrar seus

A data foi comemorada nas cidades

Sindicatos, para que eles levem as

de Campinas e Ribeirão Preto, e

demandas à Federação”, afirmou

teve por objetivo mostrar para as

o diretor.

empresas que estão conhecendo

Reunião de Campinas

O também diretor da Cser,

os Sindicatos, a importância do

Paulo César Aguiar, acredita que

que o sistema oferece e como essa

essa aproximação entre as empresas,

sentantes do Sesi e Senai locais

te) uma palestra sobre a Política

estrutura pode ser utilizada para

os Sindicatos e a Federação é

fizeram apresentações mostrando

Nacional de Resíduos Sólidos

beneficiar cada segmento.

importante para fortalecer a relação

os serviços que estão disponíveis

destacando a necessidade dos

associativa. “Nem sempre o asso-

e que são desenvolvidos pensando

Sindicatos orientarem as empresas

apresentação dos departamentos da

ciado vai ao Sindicato e dessa forma

nas necessidades das empresas.

para a importância de se adequa-

Federação das Indústrias do Estado

ele consegue perceber a gama de

Em Campinas, finalizando o

de São Paulo (Fiesp), alguns de

serviços que a Entidade oferece”.

evento foi apresentada pelo DMA

O evento começou com a

Nos dois eventos, repre-

(Departamento de Meio Ambien-

rem ao que determina a legislação
Em Ribeirão Preto a palestra
final foi feita pelo Depecon (De-

Reunião de Ribeirão Preto

partamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos), que abordou as Perspectivas da Indústria 2013/2014,
lembrando que a indústria passa por
dificuldades desde 2010, principalmente com elevação de custos e
aumento da competição internacional, no entanto, nem todos os setores
estão ruins. O importante é entender,
ter um mecanismo para identificar
essas diferenças e participar da
vida de seu sindicato interagindo e
interferindo em ações positivas.

