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Cadeia produtiva em foco

FOTOS: ELIANE CUNHA

Na reunião informal realizada em 23/11/2010 no Espaço Eventos FIESP,
associados e parceiros do setor de estamparia de metais puderam trocar
idéias e experiências no belo ambiente do 16º andar do Edifício FIESP.
Paulo Albuquerque (Depecon), Nicolau Jacob (Diretor
Em seu pronunciamento, o Presidente do SINIEM destacou as vitórias
Secretário FIESP) e Benjamin Steinbruch (1º Viceimportantes que o setor vivenciou neste ano, como o parecer favorável do
Presidente FIESP) com o Presidente do SINIEM
Supremo Tribunal de Justiça que julgou improcedente a alteração de alíquota
de IPI sobre as empresas fabricantes de latas de aço. Teixeira salientou que o valioso apoio da Federação nas principais demandas do setor, como a questão do IPI e nas ações de defesa comercial da cadeia produtiva brasileira de
aerossóis, resultaram em situações mais equilibradas para as empresas do setor.
Registrou também o avanço obtido pelo SINIEM nas negociações coletivas com as centrais sindicais metalúrgicas
e cumprimentou a atuação do Diretor de Assuntos Sindicais, José Maria Granço, que se dedicou a várias rodadas de
negociação para as normas coletivas que propiciam maior segurança jurídica para as empresas de estamparia de metais.
Benjamin Steinbruch, como Presidente em exercício da FIESP, substituiu Paulo Skaf que se encontrava no exterior,
afirmou: “Fiz questão de estar presente a esta reunião pela proximidade e parceria com os associados e com os amigos
do setor de embalagens metálicas. Considero esse setor uma família, que enfrenta situações e problemas comuns. Tanto
na FIESP como na CSN estamos atentos às questões trazidas pelo setor. Verificamos que o setor de embalagens metálicas se encontra atrasado na recuperação da economia brasileira. Entretanto, o Brasil continua diferenciado do resto do
mundo, o país entrou em uma fase nova e vamos prosseguir para preservar esta fase de crescimento.”
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1 – Benjamin Steinbruch em seu pronuciamento; 2 – Vice Presidente da FIESP, com Teixeira (Siniem) e José Villela Neto (CMP); 3 – Getulio U.Netto (Abicab), Roberto Paranhos
(Derex), Sergio Barbour e André Rebelo; 4 – Mario Frugiuele, Nildo Masini (Sicetel), Pedro Nunes de Abreu (Siescomet) e Paulo Vieira; 5 - Roberto Marins (Iguaçu), Aluisio
Abdalla (Aro), Rogério Marins (1º Vice-Presidente SINIEM) com o Presidente do SINIEM; 6 – José Maria Granço (Diretor Assuntos Sindicais SINIEM), Teixeira, Elio Cepollina
(Prada) e João Carneiro (Rojek); 7 – Equipe da MS Ambrogio com Eng. José Luis Raymundo, assessor técnico do SINIEM; 8 – Ricardo Tedim, Erni Luis e Rubnei Rosa (Metal
Latina) com Wagner Cavalcanti (Real Steel); 9 – Aldo Brito (Prada) e José Maria; 10 – Hugo Chaluleu (Abas), Eliciana Carvalho (Rexam) e José Maria; 11 – Luciane Belê e
Fernando Mourão (CSN), Thais Fagury (Abeaço) e Maurício Brasil (Valença); 12 – Fabio Rohr (Rimet), Eurico e Rodolfo Kesselring (Iguaçu)
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Benjamin Steinbruch, 1º Vice-Presidente da FIESP e Presidente da CSN, e Diretores
da FIESP, marcam presença no coquetel SINIEM
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Reunião analisa a inovação nas empresas

Na última reunião de 2010, o SINIEM promoveu a apresentação da palestra
“Desmitificando a inovação nas empresas”, a cargo do Fórum de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,
que contou com a presença de industriais, gerentes e parceiros do sindicato.
A partir do conceito proferido por Peter Drucker: “Toda organização precisa de uma competência essencial: Inovação”, o Professor Marcos Vasconcellos,
fundador do Fórum de Inovação da FGV-SP, discorreu sobre o movimento para
estimular a criatividade de forma a gerar valor através de novos produtos, serviços
e negócios. Foi apresentada a classificação dos tipos de inovação sob os aspectos
da Organização – quando a inovação é de gestão e modelo de negócio; da Tecnologia – quando a inovação ocorre em processos e produtos.
Também professor da FGV-SP, o Presidente do SINIEM, Antonio Carlos Teixeira Álvares apontou os atributos
das organizações inovadoras sustentáveis que praticam a inovação sistemática, e não somente a “idéia brilhante” e
destacou a importância do ambiente de trabalho e da valorização das pessoas, pois elas são, efetivamente, a única
fonte de inovação dentro das empresas.
Segurança do Trabalho

GT Prevenção de Acidentes reúne-se em 01/12 e prepara o calendário 2011

A reunião de encerramento do ano de 2010 do Grupo de Trabalho Prevenção de Acidentes, realizada em 1º de dezembro, abordou as novas normas do setor metalúrgico que estão em fase de redação: NR-12 e a norma de Gestão da
Saúde e Segurança do Trabalho. A nova redação da convenção coletiva para o trabalho em prensas, versão 2010-2012,
também foi analisada pelo coordenador Eng. José Luis Raymundo, assessor técnico do SINIEM.
Muito produtivo e útil para as empresas participantes, o GT Prevenção de Acidentes é um dos finalistas do prêmio
Melhores Práticas Sindicais, promovido pela Central de Serviços da FIESP.
Finanças

Estudo da FIESP verifica as taxas de juros do mercado brasileiro

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, por meio de seu Departamento de Economia
(DEPECON), realiza o estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil.
Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito toma como base os dados do Banco Central sobre financiamento de
capital de giro.
O principal objetivo dessa análise é auxiliar os industriais e a sociedade em geral a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução
do custo do dinheiro.
Estes são os temas abordados no Custo de Crédito:
• Taxas de Juros Pessoa Física;
• Análise dos Juros Pessoa Física;
• Crédito Pessoal: Taxa de juros por instituição financeira;
• Pessoa Jurídica: Análise dos juros de 28/10/10 a 04/11/10;
• Capital de Giro para operações pré-fixadas;
• Análise do spread.

Informações adicionais:
http://www.fiesp.com.br/agencianoticias/2010/01/14/custo_
credito_brasil.ntc
A íntegra do estudo Custo de Crédito está no site:
http://www.fiesp.com.br/agencianoticias/2010/01/14/custo_
credito_brasil.ntc
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Em 23/11, programação especial de final de ano do SINIEM reuniu os associados

