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PRÊMIOS

Metálicas brasileiras ganham prêmio mundial
Entre as 10 embalagens brasileiras que conquistaram a renomada premiação internacional promovida
pela WPO estão duas inovações brasileiras. O suco de uva integral Casa Madeira, produzida pela
vinícola gaúcha Casa Valduga, foi um dos vencedores da WorldStar Award com a tampa de aço
fornecida pela Silgan White Cap, com fechamento à vácuo e refechamento seguro.
Também premiada a lata de aço expandida para aerossol, desenvolvida e fabricada pela
Brasilata para o anticorrosivo Rost Off, do grupo Würth. Com dois diâmetros, a lata traz o conceito da ergonomia para o usuário e facilita a aplicação minuciosa do anticorrosivo.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Assembleia Geral do SINIEM marcada para 16/07 às 15h

FOTO: ADONIS GUERRA

Foi realizada em 16 de junho na FIESP com a participação dos sindicatos patronais do setor metalúrgico a entrega
da pauta de reivindicações da FEM-CUT ccom vistas à data-base setembro. A licença-maternidade estendida para
180 dias é um dos pontos reivindicados pela central sindical.
Para dar início às reuniões de negociação, o SINIEM convoca as empresas associadas e filiadas, enquadradas no setor
de estamparia de metais, para que compareçam à Assembleia Geral na data
de 16 de julho próximo, 4ª.feira, às 15 horas em segunda convocação, para a
outorga de poderes ao sindicato patronal. A reunião será realizada na sede
do sindicato – Avenida Paulista, 1313 – 8º andar – conjunto 804. Os representantes das empresas filiadas deverão trazer carta em papel timbrado da
empresa, com carimbo de CNPJ, e sua identificação pessoal.

FOLHA DE SALÁRIOS

Presidente da central FEM-CUT na entrega a pauta 2014

Esforços pela desoneração

para os sindicatos patronais na FIESP

O pleito do SINIEM junto ao Ministério da Fazenda continua em andamento. Após o setor ter sido incluído no
novo regime de contribuição sobre o faturamento bruto na Medida Provisório MP 612 que veio a perder sua validade,
o SINIEM não tem poupado esforços para esclarecer as autoridades sobre a necessidade do setor. Com o apoio da
FIESP, o Presidente do SINIEM tem participado de reuniões em Brasília para demonstrar que o setor vem enfrentando falta de isonomia na concorrência com outros materiais de embalagem.
A manutenção dos postos de trabalho e a competitividade do setor enfrentam uma fase difícil, situação demonstrada na Pesquisa de Variação do Nível de Emprego, acompanhada pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos – DEPECON da FIESP. O setor de estamparia de metais, na verificação de Maio 2014, apresenta queda de
-2,51 no acumulado do ano, e de -5,97 no acumulado dos últimos 12 meses.

Nota de falecimento
Lamentamos divulgar o falecimento ocorrido em SP em 21/06/2014 do Eng. José Luis Raymundo,
assessor técnico do SINIEM e coordenador do Grupo de Trabalho Prevenção de Acidentes, devido a
decorrência de um infarto. Muito estimado por todos, José Luis colaborava com as empresas associadas
trazendo orientação criteriosa e importante para todos os profissionais de Segurança do Trabalho e
Recursos Humanos.
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WorldStar 2014, troféu promovido pela World Packaging Organisation, destaca duas embalagens do setor de latas de aço

