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O Siemesp angariou dois novos as-
sociados: a empresa Estamparia Espe-
rança, com sede no Rio de Janeiro, e a
Metal Latina, instalada em Itaquaquece-
tuba. Os dois fabricantes vêm integrar o
Núcleo Setorial Latas de Aço. O Núcleo
Setorial Latas de Aço reúne o segmento
que está historicamente representado
no sindicato desde sua fundação em
1941, e hoje congrega 30 indústrias que
representam perto de 70% dos fabri-
cantes instalados no Brasil. Com uma
agenda ativa de reuniões, o Núcleo de-
senvolveu seu Banco de Dados e agora
dispõe de mais estrutura para encami-
nhar e solucionar suas necessidades.

No total, o sindicato conta com 40
associados. Em junho de 2004, o sin-
dicato contava com 26 associados e
hoje a evolução é evidente.  A adesão
de mais empresas à entidade demons-
tra que as propostas da atual gestão
encontram respaldo dentro do setor
de estamparia e que estamos trilhan-
do o caminho certo para atender as
demandas de cada segmento.

O Núcleo Latas de Alumínio reúne
todas as indústrias de latas de alumínio
para bebidas e estamos dedicados a con-
cretizar os próximos Núcleos, de Tam-
bores e de Componentes para Autope-
ças. Os Núcleos Setoriais, conforme re-
gistrado em Estatuto, praticam um mo-
delo mais dinâmico de gestão em que os
Diretores de Núcleos conduzem as ativi-
dades específicas de cada segmento.

Prosseguem os esforços para obter
a nacionalização da entidade. Com a
proposta de alteração estatutária para
Sindicato Nacional da Indústria de Es-
tamparia de Metais, protocolada no
final de 2005, no Ministério do Traba-
lho e Emprego, o sindicato aguarda o
trâmite deste processo para estender a
sua representação.

Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do Siemesp

Quadro de associados
em expansão
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Fiscalização de prensas prevista para agosto
Está marcada para 17 de julho, segunda-feira, às 10 horas na sede do

Siemesp a próxima reunião do Grupo Prevenção de Acidentes. Nessa reu-
nião, o Coordenador, Eng. José Luis Raymundo, irá analisar a estratégia
adotada pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para fiscalizar as em-
presas do setor metalúrgico. As exigências da nova Convenção Coletiva de
Melhoria das Condições de Trabalho em Prensas em Similares, assinada em
20/04/06, deverão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego a
partir do mês de agosto.

A reunião do Grupo Prevenção de Acidentes utiliza recursos de datashow
para explicar as medidas de controle que as empresas devem adotar para
atender a nova legislação. A atividade apresenta a metodologia para imple-
mentar as ações recomendadas e é ilustrada com fotos que demonstram as
situações “antes” e “depois” de atender o PPRPS.

A atividade é gratuita para empresas associadas e filiadas. Os interessados
devem confirmar presença por email para siemesp@uol.com.br

Veículos a preço especial
Empresas do Estado de São Paulo, associadas ao Siemesp, têm acesso ao

acordo assinado entre a Renault do Brasil e a Central de Serviços Fiesp, que
oferece descontos especiais para a aquisição dos veículos utilitários Kangoo,
Máster e Kangoo Express. Interessados devem consultar a equipe do Siemesp
ou diretamente a Central de Serviços no site Fiesp: www.fiesp.org.br

Índice do setor industrial na Bolsa
A Fiesp e a Bolsa de Valores de São Paulo lançaram em 03/07 o INDX –

Índice do Setor Industrial que medirá o desempenho das indústrias de
transformação listadas na parceria que reúne 54 ações de 48 companhias
de 14 setores.

O setor de Siderurugia lidera a participação com 41,5%; seguido de Bebi-
das (17,7%); Madeira e Papel (11,7%), Material de Transporte (9,5%) e Quí-
mico (4,8%). Os ativos com maior peso individual são as ações preferenciais
da Ambev (14,8%); ações ordinárias da CSN – Cia. Siderúrgica Nacional
(8,24%); as ações preferenciais da Gerdau (8,46%); as ações ordinárias da
Embraer (7,69%) e as ações classe A da Usiminas (7%).

O setor da indústria de transformação representa 27% de todo o movi-
mento negociado diariamente na Bolsa e o INDX deve funcionar como um
termômetro dos efeitos e reações às decisões da política econômica do país,
afirmou o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.

Seminário discute a reciclagem do alumínio
De 20 a 22 de setembro, em Campos do Jordão (SP), acontece o VIII

Seminário Internacional de Reciclagem de Alumínio, promovido pela Abal –
Associação Brasileira de Alumínio (www.abal.org.br). Estão programadas
palestras sobre a Cadeia de Reciclagem do Alumínio e Desenvolvimento Sus-
tentável; Alumínio Secundário e Reciclagem de Embalagens do Alumínio. In-
formações são obtidas no tel. (11) 5084-1544 ou seminário@abal.org.br


