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SINIEMSINIEMSIN
Início da negociação coletiva

Neste mês de agosto foi realizada a
Assembléia no SINIEM que marca o início
do processo de negociação coletiva do setor
metalúrgico. Como integrante do Grupo
XIX-10, o sindicato está acompanhando
com atenção o desenrolar das negociações e
trabalhamos com afinco para que sejam
firmadas as convenções coletivas de traba-
lho com as centrais CUT e Força Sindical.

Foi aprovada na reunião de Diretoria
realizada em 05/08/08 a designação do nos-
so companheiro, José Maria Granço, para
ocupar o novo cargo de Diretor de Assuntos
Sindicais. Com base em sua experiência e
em sua facilidade de acesso às lideranças sin-
dicais do setor metalúrgico, nossa missão
ganha esse importante reforço para auxiliar
no trâmite das negociações e, sobretudo,
evitar conflitos e paralisações nas empresas
do setor de estamparia de metais.

Nas pautas de reivindicações entregues
ao Grupo XIX-10, as centrais CUT e
Conlutas reafirmam o pleito para alterar
data-base para 1º de setembro. Nas regi-
ões de Campinas, São José dos Campos,
Limeira e Baixada Santista, áreas de
influência da central Conlutas, os sindi-
catos dos trabalhadores metalúrgicos
também solicitam a alteração da data-
base para 1º de setembro e propõem o
piso salarial de R$ 2.072,70, valor consi-
derado inviável pelas empresas.

As empresas representadas pelo
SINIEM, presentes na Assembléia Geral
em 05/08 não concordam em alterar a
data-base e consolidamos aí nosso apoio
ao Grupo XIX-10. Entretanto, estamos
atentos à movimentação das centrais sin-
dicais e nossa postura é a de buscar solu-
ções negociadas e aceitáveis para todas as
partes envolvidas.

Grupo Prevenção de Acidentes
Marcada para 17/09/08 às 10 horas, na sede do SINIEM,

a próxima reunião do Grupo Prevenção de Acidentes, quando
serão analisadas as alterações da nova convenção coletiva do
trabalho em prensas, assinada em 21/08/08, que passa a vigorar
após 60 dias. A prevenção de acidentes no piso das fábricas é o
tema analisado mensalmente no SINIEM por meio do grupo de
trabalho, aberto e gratuito aos associados.

De acordo com o assessor técnico do SINIEM, Eng. José Luis
Raymundo, a nova convenção vai exigir uma revisão geral dos
equipamentos e passam a ser exigidos dispositivos de categoria 4,
como relés de segurança para inter-travamento e cortinas de luz.
As empresas devem atentar para a documentação exigida dos for-
necedores de novos equipamentos, que consta da nova legislação.

Interessados devem confirmar presença no email:
secretaria@siniem.org.br

Prazo maior para o PAT
As empresas têm até 29 de setembro para a renovação do cadas-

tramento no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador e
aquelas que cumprirem esse prazo terão acesso ao incentivo fiscal
de até 4% no Imposto de Renda devido.

As empresas cadastradas terão os valores gastos com alimenta-
ção isentos de encargos trabalhistas e previdenciários por não se
caracterizarem como salário.  Trata-se uma ação voluntária e de
responsabilidade social para proporcionar educação alimentar e
nutricional aos trabalhadores beneficiados.

Esse programa, criado em 1976, tem a supervisão da Secretaria
de Inspeção do Trabalho (SIT) e o Departamento de Segurança e
Saúde no Trabalho (DSST). No caso de fornecimento terceirizado
de refeições, a empresa beneficiária deverá certificar-se de que
seus fornecedores também estão registrados no PAT.

Para adesão ou recadastramento, é possível acessar o sistema
on line no endereço: www.mte.gov.br/pat

Palestra com foco em serviços
O especialista francês James Tuboul, professor e pesquisador da

renomada escola de administração Insead, parceira do Instituto
Euvaldo Lodi (CNI), apresentará a palestra “Serviços em cena” no
edifício-sede da FIESP em 1º de setembro às 8h30.  Consultor em
programas de aperfeiçoamento para empresários em diversos
países do mundo, Tuboul vai analisar temas como a gestão de
serviços, cadeias produtivas e logística. O evento é aberto às empresas
associadas que devem confirmar presença por tel. (11) 3549-4499
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