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Insumos

SINIEM assina aditamento com a FEM CUT

Setor de aerossol aguarda gás propelente

Foi assinado em 07/10/2010 o Aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2011 entre o Sindicato Nacional
da Indústria de Estamparia de Metais –
SINIEM e a Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP, que renovou as cláusulas
econômicas, pois as cláusulas sociais têm validade até 31/08/2011.
O índice de reajuste salarial do acordo é de 7,5% para empresas com até 35 empregados, com teto salarial de R$ 4.609,00.
Salários acima do teto, neste caso, terão
reajuste de R$ 345,68.
Para empresas com 36 empregados em
diante, o reajuste é de 9% até o teto salarial de
R$ 4.673,00. Acima desse valor, o reajuste é de
R$ 420,57.
O salário normativo tem 3 faixas: R$ 792,00
– até 35 empregados; com 36 empregados até
500 empregados: R$ 867,00. Nas empresas com
mais de 500 empregados, o salário normativo
é R$ 994,00.
Ao negociar as cláusulas econômicas com a
FEM-CUT, o Diretor de Assuntos Sindicais do
SINIEM, José Maria Granço abriu uma nova frente de relacionamento com os dirigentes sindicais
metalúrgicos para promover a troca de idéias, de
forma mais transparente, sobre os impasses do
setor. Neste acordo, o SINIEM incluiu a nova redação para a cláusula de garantia de empregado
ao funcionário acidentado no trabalho para contratos em vigor a partir de 01/09/2010.
Aguardamos agora o andamento da negociação com as centrais Força Sindical, Conlutas,
Intersindical e CGTB.

Para atender com agilidade a demanda da cadeira produtiva brasileira de aerossóis, o SINIEM e a entidade parceira ABAS – Associação Brasileira de Aerossóis e Saneantes
Domissanitários foram atendidos pela Diretoria da Petrobrás
em 19/10/2010. Na ocasião foi analisada a necessidade urgente de importação do gás propelente, que apresenta atualmente
preço mais competitivo do que o gás produzido no país. Esse
insumo é vital para todo o setor de aerossóis no Brasil e, com
apoio da FIESP, o sindicato conseguiu firmar o compromisso
com a Petrobras de forma a evitar o desabastecimento.

Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

Segurança do Trabalho

SINIEM assina a nova convenção de prensas

Assinada em 24/09/2010 a nova edição da Convenção
Coletiva de Trabalho em Prensas e Equipamentos Similares,
Injetoras de Plástico e Tratamento Galvânico de Superfícies
nas Indústrias Metalúrgicas do Estado de São Paulo, na qual
o SINIEM é um dos sindicatos patronais signatários.
Pela primeira vez a solenidade foi realizada na sede da
FIESP e contou com a participação dos representantes do
Ministério do Trabalho e Emprego, da Superintendência
Regional do Trabalho, dirigentes das centrais sindicais metalúrgicas Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC e FEM-CUT, e CGTB. Esta legislação é considerada,
tanto por empregadores como pelos sindicalistas, como um
mecanismo eficiente de proteção ao empregado e que contribui para solucionar o grave problema social oriundo dos
acidentes de trabalho.
O Presidente do SINIEM, Antonio Carlos Teixeira
Álvares, foi um dos industriais presentes ao evento. A norma coletiva garante melhores condições de segurança e saúde para os trabalhadores e resulta do esforço empreendido
pelo Grupo de Trabalho tripartite (governo, empresas e sin-
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dicatos laborais) válido no Estado de São Paulo. *A Convenção 2010/2012
está disponível no site da FIESP, na área Sindical, em Normas Coletivas.
O SINIEM apóia todas as iniciativas em prol da segurança do trabalhador e trabalha com afinco para divulgar as boas práticas e a atualização de
normas para as empresas associadas. Com este enfoque, mantém o Grupo
de Trabalho Prevenção de Acidentes, com reuniões bimestrais, gratuitas
aos profissionais das empresas associadas. A próxima atividade, coordenada pelo Eng. José Luis Raymundo, está marcada para 01/12/2010 às
10 horas, na sede do SINIEM.
Prêmio

Personalidade do Ano no setor de latas de aço
A Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço) promoveu
na noite de 20 de outubro a entrega do 1º Prêmio Comemorativo aos
200 anos da Embalagem de Aço. O evento, realizado em São Paulo, reuniu
empresários, executivos e clientes do segmento e buscou incentivar as empresas a apostar cada vez mais nas latas de aço, embalagens que possuem
200 anos de existência.
Para escolher os vencedores em 7 categorias, a Abeaço consultou
109 profissionais de 55 indústrias compradoras de embalagem de aço
como AkzoNobel, Basf, Brasfrigo, Hypermarcas, Nestlé, PPG, Unilever
e Sherwin-Williams.
Entre os premiados, Antonio Carlos Teixeira Álvares, presidente do
SINIEM (Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia de Metais), sindicato patronal que representa o setor industrial de embalagens metálicas no país, foi eleito a Personalidade do Setor.
Além de empresário, Teixeira é professor da EAESP-FGV é autor de
diversos artigos sobre as latas de aço nos quais tem ressaltado seus atributos: a lata de aço é a embalagem mais sustentável e amiga do consumidor; a mais resistente e a que garante segurança alimentar, além de ser
totalmente reciclável.

Confraternização

Reunião e coquetel do SINIEM
em 23/11/2010

Para atender aos compromissos do
Encontro Nacional da Indústria – ENAI,
evento promovido pela CNI e FIESP, está
remarcada a data da última reunião de
associados do SINIEM. Na reunião de
Diretoria, aberta aos associados, será apresentada a 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 (EAESP-FGV).
O encontro está agendado para
23/11/2010 (3ª.feira) às 16h na sede do
Sindicato, seguido de coquetel a partir das 18h
no Salão Promocional FIESP.

A.C. Teixeira, com Thais Fagury e Luis F.Martinez, da Abeaço
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