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Novo Estatuto
facilita a participação

Enviamos a todos os associados
do Siemesp a proposta de alteração
estatutária, já aprovada pela Direto-
ria Executiva, em que alteramos a
composição da Diretoria a partir da
próxima gestão, a começar em junho
de 2007. Estamos adotando o mo-
delo definido pela Fiesp que possi-
bilita mais espaço para a participação
de novos diretores e, assim, criar
uma dinâmica mais eficiente para a
representação de cada segmento de
estamparia de metais.

Em paralelo, continuamos plei-
teando junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego que seja reco-
nhecida a especificidade do setor
de estamparia de metais e que o
Siemesp possa se tornar um sin-
dicato nacional. A entidade pas-
saria a ter de direito a condição
que já exerce de fato, a de repre-
sentar empresas de vários estados
da federação. Esta situação já ocor-
re na ação federal que discute a
aplicação das alíquotas de IPI para
os fabricantes de latas de aço.

Aguardamos a manifestação de
cada empresa associada por meio
eletrônico, informando se apóia
a alteração de estatuto ou outras
sugestões. Para votar as alterações do
Estatuto, estamos marcando a
Assembléia Geral em 19 de dezem-
bro de 2006, às 16 horas na segunda
convocação. Nessa mesma data,
às17h, convidamos todos a partici-
par do coquetel de encerramento do
ano, que será oferecido no Salão
Promocional Fiesp, 16º andar.

Antonio Carlos Teixeira Álvares
 Presidente do Siemesp
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INFORMATIVO

Telecurso 2000 Profissionalizante
As empresas beneficiárias do SESI – Serviço Social da Indústria, que

recolhem 1,5% sobre sua folha de pagamento, e que geralmente se enquadram
no código 507 do INSS, têm acesso ao Telecurso 2000 Profissionalizante –
Mecânica. O programa se destinada aos trabalhadores que necessitam de
formação, aperfeiçoamento, atualização ou requalificação profissional.
Apresentado em fitas de vídeo e livro, o conteúdo do curso é dividido em 20
módulos: Automação, Cálculo Técnico, Elementos de Máquina, Ensaio de
Materiais, Higiene e Segurança, Qualidade, Qualidade Ambiental, Dese-
nho Industrial, Manutenção, Materiais, Metrologia, Processos de Fabrica-
ção, Tratamento Térmico, Tratamento de Superfície, Universo da Mecânica,
Normalização e Organização do trabalho, com total de 360 aulas.

O custo de implantação da telesala é R$ 1.144,00 (com 52 unidades de
fitas de vídeo); R$ 306,00 o custo total de livros por aluno (18 livros por
aluno), somado ao custo mensal de R$ 2.278,50 para a operacionalização,
que inclui a presença de Orientador de Aprendizagem, contratado pelo
Senai; Acompanhamento Pedagógico, a cargo de Supervisor da Escola
Senai e a aplicação de provas por módulo.

No Projeto Telecurso 2000 há também outras modalidades de cursos
para Ensino Fundamental e Ensino Médio Os interessados devem contatar
a equipe do Siemesp para mais informações.

Reunião do grupo Prevenção de Acidentes
Será realizada em 13 de dezembro, quarta-feira, das 10h às 12h, na sede

do Siemesp a Reunião do grupo Prevenção de Acidentes, com os seguintes
temas: 1- PCA – Programa de Controle Auditivo para ruídos – medidas de
controle coletivas e individuais; 2- Por que sua empresa ainda não foi con-
vocada pela fiscalização?  3 - Exigências básicas para Injetoras, com base na
nova Convenção Coletiva de Melhoria das Condições de Trabalho em
Prensas e Equipamentos Similares. Esta atividade encerra o calendário de
2006 e o grupo retomará as atividades em fevereiro de 2007.

Reajuste salarial do Grupo XIX-10
Na última semana de novembro foram assinadas as Convenções Coletivas

com as centrais sindicais Força Sindical e CUT, que determinam índice de
5% de reajuste salarial. Estão disponíveis as cópias eletrônicas dos documen-
tos, que podem ser solicitadas no Siemesp. Neste ano, o Siemesp foi repre-
sentado na Comissão Patronal de Negociação por José Maria Granço,
membro do Conselho Fiscal do Siemesp e acionista da Brasilata; e contou
com a participação de Fernando Gonçalves, da Metalúrgica Ática.

Um dos problemas mais sérios do setor, a cláusula que determina estabili-
dade vitalícia para o acidentado foi discutida nas reuniões. A proposta do
Siemesp é que, na próxima data-base em novembro de 2007, a questão do
acidentado passe a ser analisada de acordo com a legislação de inclusão de
deficientes. Ou seja, que a perda da capacidade laboral seja definida pelo
mesmo critério da legislação de inclusão de deficientes nas empresas.


