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Novo FAP causa apreensão
A nova sistemática de apuração 

da contribuição do RAT – Risco 
Ambiental do Trabalho (nova 
denominação do SAT), vigente 
a partir de janeiro de 2010, deve 
impactar a folha de salários das 
empresas do setor de estamparia 
de metais. A grande maioria das 
empresas metalúrgicas que uti-
lizam estamparia em prensas teve 
o seu fator (FAP – Fator Aciden-
tário de Prevenção) aumentado 
de 2% para 3%. À primeira vista, 
o novo enquadramento aumenta 
em 50% o custo do seguro de aci-
dentes do trabalho e vai acarretar 
o acréscimo da ordem de 1% no 
custo da folha de pagamento.

Outro ponto a ser questionado 
é a forma de apuração do FAP 
que leva em consideração fatores 
alheios ao conhecimento de cada 
contribuinte, como o desempen-
ho das demais empresas do setor 
no que se refere à incidência e a 
gravidade de acidentes e doenças 
do trabalho.

Na condição de sindicato na-
cional, estamos analisando al-
ternativas para propor que as 
autoridades revejam o assunto. 
Caso não ocorra a revisão da nova 
sistemática, o SINIEM já analisa 
a possibilidade da contratação 
de advogado tributarista para 
proceder ao pedido de liminar 
em defesa do setor de estamparia 
de metais.

Antonio Carlos Teixeira Álvares 
Presidente do SINIEM

AssembléiA GerAl

Aprovação das contas de 2009
Foi realizada em 9 de março a Assembléia Geral para análise das  

demonstrações financeiras do SINIEM no ano de 2009, que foram apro-
vadas por unanimidade pelos associados presentes. 

Na mesma reunião, foram também abordadas as questões sobre a 
alteração da sistemática do FAP; o andamento da ação ref. IPI no setor 
de latas de aço; bem como as negociações com os sindicatos laborais em 
torno da redução de jornada para 40 horas semanais. Quanto à proposta 
das centrais sindicais, o SINIEM acompanha a posição da FIESP que 
é contrária à obrigatoriedade legal da redução da jornada e defende a 
livre negociação entre empresas e trabalhadores. 

No fechamento do encontro, os associados assistiram à apresentação do 
estudo “Cenário Econômico para 2010”, do Departamento de Pesquisas 
e Estudos Econômicos – DEPECON / FIESP, do qual o Presidente do 
SINIEM é um dos Diretores. A projeção de 6% de crescimento do PIB e 
os fatores que influenciam a trajetória ascendente da economia brasileira 
foram tópicos comentados pelos economistas Denílson Lopes e André 
Rebelo, respectivamente, Analista e Gerente do DEPECON.

Custo do Crédito

estudo sobre juros bancários
A FIESP, por meio de seu Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econômicos – DEPECON, elabora um estudo comparativo, com o objetivo 
de auxiliar os industriais e a sociedade em geral a negociar as melhores 
condições para suas operações de crédito. O estudo “Custo do Crédito do 
Brasil” é atualizado a cada semana e toma como base os dados do Banco 
Central sobre financiamento de capital de giro. O estudo mais recente 
pode ser conferido no site www.fiesp.com.br

NúCleo setoriAl ComPoNeNtes metáliCos

Novo associado
Desde o mês de fevereiro, integra o Núcleo de Componentes  Metáli-

cos do SINIEM a empresa Simaro Simaro Indústria Metalúrgica Ltda./
Francana  Metalúrgica, fabricante de fivelas, passantes, apliques e pon-
teiras em metal utilizados em confecções, calçados, bolsas, cintos, brin-
des, entre outros. Fundada em 1968, a empresa conta com  34  funcio-
nários  e  está  sediada  na capital paulista. Nossas boas vindas à Francana  
Metalúrgica – www.francanametal.com.br
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reCursos HumANos

Participe do Programa sesi indústria saudável
Durante o ano de 2010, está disponível para as empresas 

associadas, com fábricas no Estado de São Paulo, a atividade 
promovida pelo SESI-SP, o programa Indústria Saudável  
(www.sesisp.org.br/industriasaudavel).

Interessados devem fazer o agendamento nas unidades do 
SESI para dar início ao levantamento, por meio de entrevistas 
com os trabalhadores, para abordar questões ligadas à saúde, 
estilo de vida, níveis de estresse, relacionamentos e caracte-
rísticas do ambiente de trabalho. Além disso, serão aferidas 
a pressão arterial, peso, altura, circunferência abdominal, 
glicemia capilar e avaliação da saúde bucal. 

Os trabalhadores que participarem da pesquisa receberão 
os resultados, orientações e um kit odontológico ao final do 
atendimento; e a indústria receberá um relatório estatístico 
do levantamento.

Para aderir ao Programa, a empresa deve entrar em contato 
com uma das unidades ao lado.

UNIDADES DO SESI

São Paulo – Capital
Catumbi – dsevcatumbi@sesisp.org.br
Ipiranga – dsevipiranga@sesisp.org.br

Grande São Paulo
Guarulhos – dsevguarulhos@sesisp.org.br
Osasco – dsevosasco@sesisp.org.br
São Caetano do Sul – dsevscaetano@sesisp.org.br

Interior de SP
Campinas – dsevcampinas1@sesisp.org.br
Jundiaí – dsevjundiai@sesisp.org.br
Ribeirão Preto – dsevribeiraopreto@sesisp.org.br
São Carlos – dsevscarlos@sesisp.org.br
Sorocaba – dsevsorocaba@sesisp.org.br

Outras regiões
Tel (11) 3146-7176 / 3146-7189 / 3146-7190
Email: industriasaudavel@sesisp.org.br


