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Foi realizada em 8 de novembro a eleição sindical para a escolha da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do
Sindicato Nacional da Indústria de Estamparia de Metais – SINIEM para o próximo mandato que terá início em 31 de
dezembro de 2017 até 30 de dezembro de 2021. A chapa União foi eleita por unanimidade por 26 empresas associadas
presentes à eleição na sede do SINIEM, que representam 70% do total de associados, sem nenhum voto em branco.
Na próxima gestão, assume a Presidência do sindicato patronal o empresário Rogerio Payrebrune St. Sève Marins,
titular da empresa Metalgráfica Iguaçu que produz latas de aço para conservas alimentícias. Rogerio Marins atuou
como 1º Vice-Presidente do SINIEM nos últimos 13 anos ao lado do Presidente Antonio Carlos Teixeira Álvares que,
em 2018, passará a ocupar a 1ª Vice-Presidência do sindicato e será também o 1º Delegado junto à FIESP.
A partir do ano de 2004 o SINIEM concretizou importantes conquistas: em outubro de 2007 tornou-se sindicato
nacional com representatividade em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e ampliou sua base de associados
com a adesão de novos segmentos que compõem a atividade de estamparia de metais.
Para atender às demandas específicas foram formados os Núcleos Setoriais. Estes núcleos atualmente reúnem os
setores de aerossóis (tubos de aço e de alumínio); bisnagas de alumínio; componentes metálicos (para diversas cadeias
produtivas); latas de aço para conservas alimentícias; latas de aço para tintas e produtos químicos; latas de alumínio
para bebidas e tambores de aço. O voto positivo dos associados confirmou a proposta da chapa União, que é a de
manter o setor coeso, incentivar maior produtividade das empresas e defender condições equilibradas de competição.

COQUETEL NA FIESP APRESENTOU A NOVA DIRETORIA
Em 04 de dezembro, no coquetel de apresentação da nova Diretoria do SINIEM no Espaço Eventos FIESP,
Antonio Carlos Teixeira Álvares mencionou a importância do sindicato ter alcançado a representatividade nacional.
Teixeira relembrou os desafios enfrentados pelo setor de latas de aço, que logrou êxito em uma ação judicial tributária
que penalizava de maneira grave os fabricantes, e que contou com o apoio da FIESP. Ao transmitir o cargo de Presidente
para o sucessor, enfatizou o apoio e o companheirismo de Rogerio Marins, que atuou como 1º Vice-Presidente ao
longo de 13 anos. Rogerio Payrebrune St. Sève Marins, que assume a presidência da entidade na nova gestão, em seu
pronunciamento destacou o empenho dos presidentes que o precederam.
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“Sinto-me honrado em
prosseguir o trabalho
junto ao sindicato”

Rogerio Marins e Antonio Teixeira com Paulo Skaf,
presidente da FIESP no coquetel de apresentação do
novo mandato do SINIEM, ao lado com as esposas
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Eleição no SINIEM define a gestão 2018-2021
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Rogerio Marins: embalagens metálicas brasileiras tem qualidade de

Osvaldo Jorge (Jorba), Paulo Cesar (SITIVESP), Carlos Hespanhol (Legal

nível internacional

Embalagens), Reinaldo Santos e João Paulo Brasil Guedes (Valença)

Luis Madi e Silvia Dantas, do CETEA do Instituto de Tecnologia

José Villela (CMP), Francisco Barretto (Mococa), Tiago Forte

de Alimentos

(Brasilata), Rubens Cagnin (CMP) e Jean Lozargo (Cerviflan)

Isabella Salibe (ABRE), Thais Fagury (ABEAÇO) e

Giuliana Serafim e Thiago Diniz (CSN) com Roberto Marins (Iguaçu) e

Luis Fernando Martinez (CSN)

José Villela (CMP)
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“Sinto-me honrado em prosseguir o trabalho junto ao sindicato que já foi presidido por Jorge Prada e Antonio Carlos
Teixeira Álvares, e por Dr. José Villela de Andrade Filho, também presidente emérito da FIESP. Destaco também o meu
falecido pai, Antonio Marins, que 40 anos atrás me trouxe para participar do Sindicato da Indústria de Estamparia de
Metais, na época SIEMESP, antes de se tornar um sindicato nacional.” Marins enfatizou a qualidade das embalagens
metálicas brasileiras, que estão em igual patamar às latas disponíveis nos outros países do mundo. “O setor de estamparia de metais continua a investir na modernização com o objetivo de ofertar produtos inovadores e modernos.
Em nossa gestão, iremos trabalhar para melhorar as relações com os outros elos da cadeia produtiva. Nossa missão
é contribuir para a geração de empregos e renda pois esse é o caminho que necessita o nosso Brasil.”
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Narciso Preto (SITIVESP), Sergio Barbour e Domingos Mosca (FIESP)

Rogerio Marins com Hugo Chaluleu, presidente da ABAS – Associação

com Paulo Mendonça (Impacta)

Brasileira de Aerossóis

Pedro Ladeira (Palmira) e José Villela(CMP) com Rogerio Marins

Mark Smyth (Ardagh Group), Augusto Seoane (Latas do Brasil) e Thais
Fagury (ABEAÇO)

Coquetel de confraternização no salão do 16º andar promoveu o relacionamento dos fabricantes associados do SINIEM
com a Diretoria da FIESP e entidades do setor de embalagem

Reunião em 04/12 na sede do SINIEM analisou as convenções coletivas de trabalho assinadas com as centrais dos trabalhadores metalúrgicos
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