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Novos Núcleos Setoriais no SINIEM

Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

NÚCLEO TAMBORES DE AÇO
Sergio Siqueira Nunes,
Presidente da Raft
Embalagens, foi nomeado
Vice-Presidente do Núcleo
Setorial de Tambores de Aço

NÚCLEO BISNAGAS
DE ALUMÍNIO
Paulo Renato Mendonça,
Presidente da Impacta S/A, foi
nomeado Vice-Presidente do
recém-criado Núcleo Setorial
Bisnagas de Alumínio

DEFESA COMERCIAL

Cadeia de bisnagas de alumínio leva
pleito ao MDIC

Para expor ao governo o risco aos 3.000
postos de trabalho da cadeia produtiva
de bisnagas de alumínio, dos quais 1.000
empregos são diretos, a Diretoria do SINIEM
teve o apoio da central Força Sindical,
por meio do Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, e
do Deputado federal Paulo Pereira da Silva.
Em audiência na sede do MDIC, em Brasília,
realizada em 09/08/11, os integrantes do
Núcleo Bisnagas de Alumínio, acompanhados pelo Presidente do SINIEM, foram recebidos pela Secretária de Comércio Exterior,
Dra. Tatiana Lacerda Prazeres.
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No mês de julho foram criados dois novos Núcleos
Setoriais no SINIEM. Estes grupos de trabalho, previstos
no estatuto social, tratam das demandas específicas de cada
segmento inserido na atividade de estamparia de metais e
tornam a entidade mais vigorosa e atuante.
Os fabricantes de tambores de aço iniciaram, em junho,
um calendário de reuniões para tratar das situações que
impactam as empresas do segmento. Em meados de julho,
aprovaram por unanimidade a liderança de Sergio Siqueira
Nunes, presidente da Raft Embalagens e também nosso
companheiro na Diretoria, que passa a ocupar o cargo de
Vice-Presidente do Núcleo Setorial Tambores de Aço.
Reunidos em torno desta nova missão, o sindicato conta com
a adesão de dois novos associados do segmento: as empresas
Metalbasa e Legal Embalagens.
Entre os fabricantes de tubos de alumínio para aerossol,
associados do SINIEM, surgiu, no primeiro semestre, um
cenário de drásticas dificuldades a partir da importação
de bisnagas de alumínio a preços aviltantes. Destinadas a
produtos cosméticos, farmacêuticos e adesivos, os recipientes
tubulares flexíveis de alumínio produzidos no país enfrentam
perda acentuada de encomendas devido à concorrência de
bisnagas importadas, principalmente da China, que chegam
ao Brasil com preços muito abaixo da média internacional.
O SINIEM acolheu prontamente a demanda das empresas
associadas e obteve a orientação técnica da FIESP para monitorar as importações e averiguar a prática de dumping. Foi
formado um novo grupo de trabalho e formalizada a criação
do Núcleo Setorial Bisnagas de Alumínio, sob a coordenação
de Paulo Renato Mendonça, presidente da Impacta Embalagens, que passa a atuar como Vice-Presidente deste núcleo.
Por conta dessa movimentação, associou-se ao SINIEM a
empresa Bispharma, com sede em Campinas (SP), e outros
fabricantes dessa cadeia produtiva estão sendo chamados
para integrar o nosso quadro de associados.
Desejamos a todos uma trajetória profícua e estamos
confiantes que o sindicato patronal ganha força e expressão
ao cumprir sua missão primordial, a de representar com legitimidade as justas reivindicações das indústrias brasileiras
de estamparia de metais.
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Está marcada para 2ª.feira 15/08/11, às 15 horas (em 2ª. convocação) a Assembléia Geral Extraordinária na sede
do SINIEM para análise da pauta de reivindicações dos trabalhadores metalúrgicos e para a delegação de poderes
ao sindicato patronal SINIEM na negociação coletiva. As empresas paulistas instaladas nas regiões da base sindical da FEM-CUT e dos sindicatos laborais de São José dos Campos, Campinas, Limeira e Baixada Santista terão
data-base em setembro; permanecendo a data-base em novembro para as empresas da área da Força Sindical.
Desde a campanha salarial em 2009, o SINIEM tem negociado de forma direta com as centrais metalúrgicas
para poder encaminhar as necessidades específicas do setor de estamparia de metais.
Convidamos todas as empresas associadas e filiadas que enviem seus representantes para a reunião em 15/08
e manteremos todos informados sobre o andamento da negociação sobre reajuste salarial e outras cláusulas da
norma coletiva.
SERVIÇOS FIESP

Posto da Receita Federal

Estão disponíveis para as empresas associadas do SINIEM os serviços do Posto da Receita Federal, instalado no
Edifício FIESP no piso da Alameda Santos. Este posto oferece seriços aduaneiros, fazendários e previdenciários, e
fornece orientações sobre serviços disponíveis, prazos de análise, procedimentos e acompanhamento dos serviços
protocolados. Para mais informações sobre os serviços, contatos podem ser feitos com postoreceita@fiesp.org.br
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE)

A Receita Federal do Brasil coloca à disposição das empresas a opção do Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE. Ao optar por esse dispositivo, a empresa tem acesso a todos os processos digitais existentes em seu nome
em trâmite na Receita Federal, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e no Conselho de Recursos Fiscais.
De acordo com as regras estabelecidas pelo Decreto 70.235/72, que prevê o DTE em seu artigo 23, com a utilização
do DTE, a empresa terá prazo de 15 dias após o registro da comunicação de intimação em sua caixa postal. Dessa
forma, contará com 15 dias a mais para preparar impugnações, recursos etc.
Outra vantagem da opção do DTE é o recebimento de mensagens, via SMS, que informam o envio de
comunicação à caixa postal da empresa. No Termo de Opção, podem ser cadastrados até 3 números de
celulares e uma palavra-chave. Assim, até 3 funcionários na sua empresa podem receber simultaneamente
a comunicação da RFB.
Para adotar o DTE, é necessário ter a certificação digital e fazer a opção pelo site da Receita – www.receita.
fazenda.gov.br Os passos a seguir: entrar no Portal e-Cac – Serviços disponíveis – Caixa postal – Termo de Opção
por Domicílio Tributário Eletrônico para acessar a tela com as condições de utilização e manutenção do DTE.
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Assembléia Geral no SINIEM em 15/08

