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Desde fevereiro, o SINIEM tem empreendido uma série de ações alinhadas com a Abeaço – Associação
Brasileira de Embalagem de Aço, e também com o apoio da Abralatas – Associação Brasileira dos Fabricantes
de Latas de Alta Reciclabilidade, para firmar a posição do setor de embalagens metálicas na defesa de sistemas
específicos para reciclagem das latas pós-consumo.
A partir dos dados colhidos “in loco” nas visitas técnicas realizadas em dezembro de 2010 para verificar as
experiências de logística reversa na Alemanha e na Bélgica, pudemos confirmar que um sistema único que
agrupa todos os materiais de embalagem para depois separá-los incorre em grave erro e onera os fabricantes
de embalagens metálicas.
Nas reuniões promovidas pela FIESP na preparação dos acordos setoriais para atender a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cuja regulamentação é prevista para junho, o SINIEM manifestou com veemência oposição ao
modelo proposto pelo setor de vidro, uma vez que misturar todas as embalagens pós-consumo irá beneficiar somente
os materiais, cuja separação, coleta e utilização são mais gravosos.
O setor de metal já possui no Brasil a experiência bem-sucedida de coleta espontânea: em bebidas, as latas
de alumínio registram aqui o seu recorde mundial de reciclagem, com 98%; enquanto as latas de aço para
bebidas na região Nordeste registram o índice de reciclagem de 82%, também recorde mundial.
Nosso projeto é implantar mais um sistema que possibilitará o aumento na reciclagem das demais latas de aço
utilizadas para derivados de tomate, conservas alimentícias, tintas e produtos químicos. O preço da sucata certamente será mais vantajoso para os catadores e assim o setor contribuirá para a inclusão social desse contingente.
O centro-modelo será construído em na periferia da Grande São Paulo, onde está situado o maior número
de cooperativas de reciclagem e de catadores. O investimento inicial do projeto está estimado em dois
milhões de reais e funcionará a partir de junho. O custo será dividido entre fabricantes de embalagens de
aço, siderúrgicas e envasadores interessados em participar da iniciativa. A proposta é replicar o centro para
todas as regiões da capital paulista até o fim de 2012.
O nosso posicionamento é que a embalagem metálica não gera resíduo e sim insumo, pois tanto o aço como o
alumínio são 100% recicláveis e retornam à sua condição original como matérias-primas, sem agredir a natureza.
Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM
SUSTENTABILIDADE

SINIEM e ABEAÇO promovem coletiva
de imprensa
Para anunciar o lançamento do centro de reciclagem do
setor de latas de aço, foi realizada em 14/02 a entrevista coletiva com a imprensa na sede do SINIEM. Presentes os jornalistas do jornal Brasil Econômico e da revista Época Negócios,
das revistas técnicas de embalagem, o presidente Teixeira
e a gerente executiva da Abeaço, Thais Fagury, abordaram os aspectos positivos do projeto que irá acolher
latas de alimentos, de tintas e de produtos químicos para
reciclagem, com melhor remuneração para os catadores.
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Embalagens metálicas defendem sistema próprio de logística reversa
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Assembléia Geral em 24/03/2011

Será realizada a Assembléia Geral Ordinária do SINIEM em 24 de março, às 15h30 em segunda convocação, para
a análise e aprovação das contas da Diretoria referentes ao ano de 2010, conforme prevê o Estatuto do SINIEM.
Solicitamos às empresas associadas que enviem seus representantes, identificados por carta em papel timbrado,
para a votação na Assembléia Geral na sede do SINIEM.
O Edital de convocação foi publicado em 16/03/2011 nos jornais Diário Oficial da União e Agora São Paulo.

Novo mandato 2011-2015

Chamamos todas empresas associadas a comparecerem para a votação na Eleição Sindical a se realizar em
10 de maio de 2011 na sede do SINIEM. Foi registrada uma única chapa para concorrer à nova gestão que terá
início em junho de 2011 a junho de 2015.
Confira a relação completa dos integrantes da Chapa Integração no site www.siniem.org.br
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Estão disponíveis as novas campanhas SESI-SP

As empresas associadas do SINIEM podem solicitar os novos programas do SESI-SP. Ao aderir ao Programa
Saúde Integral, os empregados terão 4 consultas personalizadas com nutricionistas para avaliar hábitos alimentares;
relação peso/altura e porcentagem de gordura. A partir da avaliação dos resultados, as empresas dispõem de Oficinas
de Nutrição, com aulas teóricas e práticas para orientação sobre alimentação e rotulagem nutricional de produtos.
Informações são obtidas no tel. (11) 3146-7590 ou genut@sesisp.org.br
De Bem com a Vida é outra série desenvolvida pelo SESI para a promoção de um ambiente de trabalho
mais seguro e saudável. Esta série é composta por um kit completo que inclui um Guia de ações educativas e
19 filmes com histórias reais e depoimentos sobre diabetes, alimentação, estresse, alcoolismo, relacionamentos,
hipertensão, depressão, tuberculose, AIDS, hepatite, entre outros. A cartilha indica as melhores ocasiões para
exibir os filmes e traz um passo-a-passo do que a empresa deve fazer antes, durante e após a apresentação
dos filmes.
Os personagens são todos trabalhadores da indústria que contam como conseguiram superar seus problemas e
adotaram um estilo de vida mais saudável e assim aumentaram a produtividade, diminuíram as faltas (absenteísmo)
e contribuíram para tornar sua empresa mais competitiva.
As empresas associadas do SINIEM podem solicitar o kit “De Bem com a Vida” por meio do site www.sesi.org.br/
vitrinevirtual; ou por email: sscatumbi@sesisp.org.br ou por telefone (11) 2693-1798
SERVIÇOS

Soluções para pequenas e médias indústrias

Para as indústrias com até 499 empregados, o DEMPI – Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria da
FIESP disponibiliza uma série de serviços para atender às demandas do segmento.
As empresas associadas, com esse perfil, podem dispor de Salas de Crédito e Financiamento com as instituições
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, BNDES e Nossa Caixa Desenvolvimento.
Em Capacitação e Gestão Empresarial, é possível obter descontos em Cursos de Extensão, Graduação e
Pós-Graduação, além de Laboratórios e Pesquisas Tecnológicas em mais de 20 universidades conveniadas.
O SINIEM está disponível para encaminhar solicitações das indústrias associadas e para buscar soluções
personalizadas a cada caso.
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