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SEGURANÇA NO TRABALHO

Material educativo do SESI aos associados
Nas próximas semanas, será entregue nas  

empresas associadas do SINIEM o kit com material 
educativo sobre Saúde e Segurança no trabalho, 
preparado pelo SESI. Voltada para as indústrias, 
empregadores e trabalhadores, bem como aos  
jovens que estão na fase de ingresso no mercado 
de trabalho, a campanha oferece kits gratuitos com 
cartilhas, folders, filmes e baralhos educativos, 
adequados ao segmento industrial. O material 
aborda medidas básicas que devem ser adotadas 
para melhorar as condições de segurança e saúde, 
prevenindo acidentes e doenças de trabalho.

Na página eletrônica www.sesi.org.br/campan-
hasst  estão disponíveis  informações adicionais 
sobre a campanha.

GRUpO pREvENÇãO dE AcidENTES

Novo texto da NR-12 em análise
Está marcada para 30 de setembro de 2009, 

das 10h às 12h, na sede do SINIEM, a reunião do 
GT Prevenção de Acidentes, coordenada pelo 
Eng. José Luis Raymundo. O tema principal da 
reunião será a análise do novo texto da norma 
NR-12 que regulamenta as operações com 
máquinas e equipamentos.

A legislação estabelece referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de proteção 
que devem ser observadas para garantir a saúde 
e a integridade física dos trabalhadores. Estão 
incluídas as fases de utilização a construção, trans-
porte, montagem, instalação, ajuste, operação, 
limpeza, manutenção, desativação, desmonte e 
sucateamento de máquinas e equipamentos, bem 
como à fabricação, importação, comercialização, 
exposição e cessão a qualquer título de máquinas 
e equipamentos de todos os tipos, em todas as 
atividades econômicas.

Outro assunto da pauta é a implantação das me-
didas para a Lei Antifumo nas fábricas do Estado 
de São Paulo.

A atividade é gratuita e aberta a todos os asso-
ciados, que deverão confirmar presença no email: 
siniem@siniem.org.br

Início da negociação coletiva
Com a realização da Assembléia Geral Extraordinária 

em 1º de setembro, iniciamos oficialmente o período de 
negociação coletiva com os sindicatos de trabalhadores 
do setor metalúrgico do Estado de São Paulo. O SINIEM  
permanece no grupo patronal XIX-10 da FIESP com  
data-base em novembro.

Na assembléia, tivemos a presença do advogado negocia-
dor do Grupo 10, Dr. Giorgio Longano, que esclareceu aos 
participantes sobre o andamento de alguns pontos de conflito, 
como a cláusula de estabilidade para o trabalhador acidentado. 
A cláusula continua em dissídio e as decisões da justiça têm 
sido a favor dos trabalhadores, embora duas desembargadoras 
tenham proferido votos a favor das empresas. Continuaremos 
a insistir na sua retirada da convenção. 

Caso a jurisprudência continue a negar a exclusão da 
cláusula de estabilidade para o acidentado, uma alternativa 
a ser considerada passa por uma definição  mais precisa do 
conceito de  trabalhador acidentado,  Uma solução possível 
seria a de considerar o trabalhador que teve sua capaci-
dade laboral prejudicada enquadrado como o portador de  
deficiência física, nos termos da lei em vigor.

É importante registrar que a condição de sindicato nacio-
nal patronal tem levado o SINIEM a mediar alguns conflitos 
em outras unidades da Federação, além do Estado de São 
Paulo. O Diretor de Assuntos Sindicais, José Maria Granço, 
informou aos presentes que tem mantido contatos com as 
centrais sindicais, como solução para facilitar a mediação 
com os sindicatos dos trabalhadores de outros estados. Com 
longa experiência no relacionamento com as lideranças do 
setor metalúrgico, ele tem acompanhado pessoalmente as 
demandas das empresas associadas com fábricas em outras 
unidades da Federação.

Outro tema comentado na reunião foi a PEC que está 
sendo discutida no Congresso  para alterar a jornada de 
trabalho para 40 horas semanais. O conceito defendido 
pela Presidência da FIESP, com o qual concordamos em 
gênero, número e grau, é que a redução de jornada não deve 
ser uma medida compulsória prevista pela Carta Magna.  
Ao contrário, cada empresa deve ter a liberdade para 
optar pela melhor solução para  atender os seus  interesses  
específicos, e não ser obrigada a adotar o procedimento 
por uma norma constitucional.

Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM
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Personalidade do Ano 
O Diretor da Companhia Metalúrgica Prada, Elio Cepollina, que tam-

bém é o representante do SINIEM no Depto. Meio Ambiente da FIESP, 
foi  homenageado como a personalidade do setor de embalagem deste 
ano. Com 70 anos de trabalho dedicados à Prada e ao setor de latas de 
aço, Elio foi chamado de “Mister Embalagem” por Paulo Peres, Presidente 
da Associação Brasileira de Embalagem. Em seu rápido discurso, Elio 
Cepollina destacou que o Brasil não deve nada aos países desenvolvi-
dos no quesito embalagem, e que o uso adequado da embalagem é um 
indicador seguro do progresso econômico das nações.


