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Desde o início do mês de setembro, o
SINIEM trabalhou dedicado à negociação
coletiva com as centrais sindicais dos
trabalhadores metalúrgicos. Nosso companheiro José Maria Granço, Diretor de
Assuntos Sindicais, participou de várias
reuniões com os líderes sindicais e chegamos a bom termo com os representantes
dos trabalhadores, com tranquilidade, e
sem traumas de paralisações.
A decisão de negociar de forma individual se deu em 2009 para evitarmos
o conflito que ocorria, naquela ocasião,
com o Grupo 10 e a Força Sindical, que
resultou em dissídio judicial. Levamos a
decisão na Assembléia Geral e tivemos
a aprovação das empresas do setor de
estamparia para negociar em separado
do grupo.
Decorridos dois anos, entendemos
que fizemos a coisa certa. Superamos o
receio de negociar de maneira individual
e tivemos a humildade necessária para
nos basear nas experiências de outros
sindicatos patronais.
Em 2011 firmamos normas coletivas
com 10% de reajuste. O setor de estamparia de metais tem duas datas-base: no
mês de setembro, para CUT e Intersindical no interior paulista; e permanece
novembro para a Força Sindical. No caso
do acordo com a central Força Sindical,
está estabelecida a faixa de 9,5% para
empresas com até 35 empregados. Hoje
o SINIEM tem um canal aberto de comunicação com os dirigentes sindicais e
conseguiu estabelecer uma situação onde
dispõe de espaço político para apresentar
sugestões e aperfeiçoar a relação entre o
capital e o trabalho.
Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

Assinatura do acordo 2011

José Maria Granço, Diretor de Assuntos Sindicais do SINIEM, assina a norma
coletiva com os dirigentes da Força Sindical, entre eles, Miguel Torres (Sindicato dos
Metalúrgicos de SP) e Claudio Magrão (Federação dos Metalúrgicos de SP)

GESTÃO DE PESSOAS

SINIEM forma o GT Recursos Humanos

Em 24 de outubro, foi realizada a primeira reunião do Grupo de
Trabalho Recursos Humanos para as empresas associadas do SINIEM.
A atividade, gratuita para associados, reuniu os profissionais de RH e
Depto. Pessoal na sede do sindicato para discutir temas que afetam diretamente as relações com os empregados. A reunião contou com a presença
do negociador sindical patronal Valdemar Andrade e do engenheiro José
Luis Raymundo, assessor técnico da área de Segurança do Trabalho.
A nova legislação do Aviso Prévio proporcional; o REP – Registro
Eletrônico de Ponto ou ponto eletrônico; como conduzir um acordo de
PLR; representação sindical dentro da empresa e licença-maternidade
foram os assuntos abordados na reunião. Em fevereiro de 2012, deve
ser agendado o próximo encontro. Assim que definida a data, será
enviada circular a todos os associados.
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SINIEM conclui a negociação
coletiva do setor
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ARTIGO INTERNACIONAL

Publicado na edição de novembro da revista
internacional The Canmaker, o artigo de autoria do presidente do SINIEM, Antonio Carlos
Teixeira Álvares, focaliza as distorções de
alguns sistemas de logística reversa existentes
na Europa que reúnem todos os materiais
de embalagem e acabam por onerar as latas
de aço e de alumínio. Ao situar a legislação
brasileira de resíduos sólidos, Teixeira defende
um sistema específico para metálicas que não
prejudique o setor.
TRANSPORTES

SINIEM na luta contra a restrição aos
caminhões em SP

O SINIEM enviou ofício à FIESP, que
encaminhou à Secretaria Municipal de Transportes, para relatar os graves prejuízos que
a restrição do tráfego de caminhões poderá
acarretar às empresas do setor estabelecidas
na grande São Paulo.

Segurança do Trabalho

Premiado entre as melhores práticas sindicais
da FIESP, o Grupo de Trabalho Prevenção de
Acidentes, promovido pelo SINIEM, realizou
em 07/12 a última reunião do ano de 2011.
Confira alguns assuntos que podem impactar as empresas de estamparia de metais,
analisados pelo coordenador Eng. José Luis
Raymundo: a nova NR-20, atualmente em
consulta pública, que proíbe o armazenamento
de solventes e inflamáveis na área de produção;
e o Cadastro Técnico Estadual, que entrará em
vigor em 01/03/2012, e define uma taxa a ser
paga por empresas paulistas com atividades
potencialmente poluidoras.
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Logística reversa das embalagens
metálicas

