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Empresa bem informada e consciente dos seus direitos participa de sindicato patronal 
 
Para atuar com mais eficiência e segurança nas decisões estratégicas, convidamos sua empresa a 
participar do quadro de associados do Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia de Metais, 
sindicato patronal filiado à FIESP e com representação em 25 estados brasileiros. 
 
Temos a oferecer vários benefícios: dois Escritórios de Advocacia para consultas por telefone ou 
email sem qualquer ônus; reuniões mensais na sede do Sindicato para tratar de Segurança do 
Trabalho e que orienta sobre PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares; 
Núcleo de Comunicação e uma equipe para atendê-los em suas necessidades e dúvidas sobre 
questões trabalhistas e sindicais. 
 
Como nosso associado, sua empresa poderá obter vários produtos e serviços a preço especial, 
promovidos pela Central de Serviços da FIESP, tais como: 
- Câmara de Mediação e Conciliação 
- Posto de atendimento da Receita Federal 
- Produtos de Crédito e Certificação Digital 
- Serviços de Design 
- Compra de computadores 
- Legislação Empresarial 
- Compra de veículos e serviços de blindagem 
- Serviços de soluções fiscais 
- Contratação de estagiários  
- IEL – Educação Corporativa 
- Biblioteca Jurídica 
- Certificado de Origem 
- Licitações 
- Regularização de ativos 
- Sistemas de ponto e acesso 
- Locação de veículos 
- Ofertas tecnológicas 
- Rede de hotéis 
- Serviços de Motoboy 
- Manutenção de Computadores 
- Assistência Odontológica 
- Seguro de vida em grupo  
Empresas associadas ao SINIEM poderão participar de reuniões e assembléias e terão direito a voto, 
o que lhes permite formar ou participar de uma chapa para se candidatar a cargos de Diretoria. 
 
O SINIEM conta com Núcleos Setoriais para que cada setor tenha um grupo de trabalho para tratar 
de suas demandas específicas. Estão em funcionamento o Núcleo de Latas de Aço, Núcleo de Latas 
de Alumínio para bebidas; Núcleo de Componentes Metálicos (para os fabricantes de peças 
estampadas destinadas a diversas cadeias produtivas como automotivos, autopeças, moveleiro, 
placas, artigos para confecção, material de escritório, etc) ; Núcleo de Tambores de Aço e o Grupo 
de Trabalho Aerossóis. 
 

 
Venha, participe e defenda os interesses de sua empresa. 

 
 


