Núcleo de Comunicação Siniem

SINIEMSINIEMSIN
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ESTAMPARIA DE METAIS • JUNHO/JULHO DE 2008 • ANO 4 • N°34

Novos associados
Em junho, ingressam dois novos associados ao SINIEM, que irão participar do Núcleo
Setorial Latas de Aço. Uma delas é a Cia. Metalic
Nordeste, com sede em Maracanaú, Ceará,
fabricante de latas de aço para bebidas do grupo
CSN, que conta com 216 empregados.
Outra nova associada é a empresa Novalata Beneficiamento e Comércio de Embalagens, que produz latas de aço de 18 e 5 litros, tem sede no bairro
paulistano da Mooca e emprega 378 funcionários.

TRIBUTOS

IPI não deve incidir sobre o frete
Decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1a. Região julgou que a cobrança de IPI não deve incidir sobre o valor de frete
cobrado pelo contribuinte a quem adquire produtos. Segundo notícia publicada no jornal Valor
Econômico, o julgamento se deu quando a empresa Bombril impetrou mandado de segurança
contra a Receita Federal de Sete Lagoas (MG) para
que fossem excluídas as despesas com fretes da
base de cálculo do IPI. Na primeira instância, a
empresa teve sucesso. Em apelação para o TRF, a
União alegou que legislação recente acrescenta à
previsão legal de cobrança do IPI o valor do frete.
A decisão julgou improcedente a apelação da
União e a relatora do processo, Desembargadora
Maria do Carmo Cardoso afirma que as operações
de frete não podem, em hipótese alguma, serem
consideradas como produto industrializado.

Grupo Prevenção de Acidentes
Com o apoio altamente qualificado dos técnicos da FIESP,
o SINIEM mantém as portas abertas para ações de suporte e
orientação às empresas, bem como temos nos manifestado contra os sucessivos aumentos da carga tributária, como no artigo
publicado em 13/6/2008 na Gazeta Mercantil (veja anexo).
Afinal, a gestão eficiente é aquela que elege prioridades e destina
os recursos de acordo com uma agenda planejada, e que também
fiscaliza a correta aplicação das verbas.
Antonio Carlos Teixeira Álvares
Presidente do SINIEM

Está marcada para 16/07/2008 a reunião mensal
do grupo de trabalho Prevenção de Acidentes,
às 10 horas, na sede do Sindicato. A atividade,
gratuita para as empresas associadas do SINIEM,
é de grande utilidade para os técnicos da área de
Segurança do Trabalho, Manutenção, Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Na reunião,
serão analisados os assuntos: exigência de inclusão dos deficientes físicos; dificuldades no atendimento à NR-10 e a previsão de assinatura
no prazo de 40 dias da renovação da convenção
coletiva do trabalho em prensas (PPRPS).
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Atuação nacional
O setor produtivo precisa trabalhar de forma articulada para
defender seus interesses legítimos e lutar pela preservação das
empresas. Os sindicatos patronais têm o dever de atuar com foco
nas necessidades de seus associados para colaborar na gestão e na
produtividade das empresas, prevendo possíveis crises e impasses e criando meios para evitar, ou minimizar, prejuízos.
Com este objetivo, temos trabalhado para formalizar a criação de novos Núcleos Setoriais, para que cada segmento do
vasto e diversificado universo de estamparia de metais esteja
bem representado dentro do SINIEM, e que cada grupo de trabalho implemente a sua dinâmica própria para elaborar estratégias que venham beneficiar as empresas associadas.
Baseados nestas convicções, saudamos o ingresso de dois
novos associados que passam a integrar o Núcleo Latas de Aço
e damos as boas-vindas às empresas Cia. Metalic Nordeste,
fabricante de latas de aço para bebidas com sede em Maracanaú (CE); e também à Novalata Beneficiamento e Comércio de
Embalagens, instalada na capital paulista.
Agora o SINIEM soma 49 empresas associadas (vide quadro),
das quais 35 são fabricantes de latas de aço, setor representado
por este sindicato desde sua fundação em 1941. Essa posição
nos confere uma responsabilidade ainda maior na defesa dos
interesses de nossos associados em âmbito nacional.

