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Núcleo de Comunicação Siniem

SINIEMSINIEMSIN
Com grande satisfação comunicamos a inclusão das grandes
e médias empresas fabricantes
d e a r t e f at o s e s t a mp a d o s d e
m e t a l ( c ó d i go C 2 5 . 3 2 - 2 / 0 1
CNAE - IBGE) e fabricantes de
embalagens metálicas (C 25.91-8)
no Programa BNDES de Apoio ao
Fortalecimento da Capacidade de
Geração de Emprego e Renda –
BNDES Progeren. Esta inclusão
consta da Circular nº 54/2012
BNDES publicada em 30/08/2012.
Este acesso importante favorece nosso setor de atividade
ao criar uma condição favorável
de competitividade às empresas
representadas pelo SINIEM.
A inclusão no Progeren é resultado de um trabalho organizado
e alinhado como sistema FIESP.
Este pleito contou com o envolvimento direto do Presidente
Paulo Skaf, e também do 1º VicePresidente Benjamin Steinbruch,
e de todo o staff da FIESP. Com
o inestimável apoio da FIESP, o
setor de estamparia de metais e
de embalagens metálicas obteve
o seu merecido reconhecimento
por parte das autoridades e dos
dirigentes do BNDES.
Ações de representatividade
como a inclusão do nosso setor
de atividade no Progeren demonstram a razão essencial da existência do sindicato patronal,ou
seja, lutar o bom combate para
os pleitos de interesse geral das
empresas.
Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

Reajuste salarial

SINIEM inicia a negociação coletiva

A Assembléia Geral Extraordinária foi realizada em 31 de julho passado, quando os associados e filiados presentes aprovaram a delegação de
poderes à Diretoria do Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia de
Metais para negociar o reajuste salarial com os sindicatos dos trabalhadores
metalúrgicos e firmar a convenção coletiva. São duas as datas-base: em
1º de setembro para as empresas instaladas nas regiões da CUT e das centrais Intersindical e da CSP – Central Sindical de Profissional (ex-CGTB)
no interior paulista.
Em 1º de novembro, ocorre o reajuste salarial nas empresas das regiões da
Força Sindical. As primeiras reuniões com os dirigentes das centrais FEMCUT e Intersindical (Conlutas) começaram a ser realizadas desde agosto.
O GT Recursos Humanos SINIEM tem promovido reuniões com os
associados para informar sobre os pontos de reivindicação dos metalúrgicos, além de prestar orientação sobre os problemas mais frequentes na
área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal.
Segurança do Trabalho

NR-12 em discussão

A norma que regulamenta o trabalho em máquinas – NR-12 tem sido
o assunto central da reunião bimestral do Grupo de Trabalho Prevenção
de Acidentes SINIEM. Na reunião realizada em 12/09/12, o coordenador
Eng. José Luis Raymundo apresentou também os dispositivos e relés de
segurança para prensas e abordou detalhes sobre a sua certificação e sobre
os vários fornecedores. A documentação necessária para a constituição da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, prevista na NR-5, e
os detalhes que exigem o cuidado das empresas foi outro tema analisado
na reunião.
A próxima reunião do GT Prevenção de Acidentes está marcada para
07/11/2012 – 4ª.feira – das 10h às 13h. Convidamos todos associados a
participarem, enviando seus técnicos das áreas de Segurança do Trabalho
e do Departamento Pessoal.
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Setor obtém acesso
ao Progeren – BNDES

