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O evento, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São
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Com alta procura dos visitantes,
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José Maria Chapina Alcazan
e Francisco Peroni... Pág. 04

Retrospectiva 2015
ILHA DE
SUSTENTABILIDADE ÁGUA
O Siamfesp começou 2015 com foto na
sustentabilidade. Durante da Feicon Batimat, realizada em São Paulo, o Sindicato
apostou no conceito de Ilhas. Ferragens e
Fechaduras e Metais Sanitários foram algumas das Ilhas apresentadas, além da Sustentabilidade Água, que foi o grande destaque
da Feira.
ILHAS
Com alta procura dos visitantes, a Ilha
Sustentabilidade Água reuniu fabricantes
como Deca, Docol, Fabrimar, Lorenzeti,
Censi, Stoc Metais, Carneiro Metais e Eternit, que apresentaram mais de 60 produtos
redutores e economizadores de água.
A Ilha Ferragens e Fechaduras contou
com lançamentos como molas com ixação
invisível da empresa Coimbra; o exclusivo
cadeado tetrachave no formato 50mm, de
alta segurança e menor custo da Piller; puxadores e portas de correr com mais qualidade e melhor acabamento de Stanfer.
A Ilha Metais Sanitários teve a participação da Carneiro, com torneiras de tecnologia sustentável; a Crismoe deu destaque aos
puxadores com cristais swarovski; a Stoc
Metais apostou em uma linha de economizadores de água; a Plastiluor levou toda a
nova linha de itas crepe, de empacotamento, de multiuso e também de marcação de
solo; e a MPS levou como novidade as torneiras quadradas de pia e de mesa.
POSSE DA NOVA DIRETORIA
No dia 23 de julho, em solenidade na sede
da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), a nova diretoria do Siamfesp tomou posse. Denis Martins deixou a presidência, dando lugar a Arcangelo Nigro Neto, que
destacou o momento atual do país e os desaios que estariam por vir, mas deixou claro seu
otimismo ao assumir o cargo.
Na ocasião, representando Paulo Skaf, presidente da Fiesp, o vice-presidente Nildo Mazzini parabenizou o Siamfesp pela escolha do
novo presidente e enfatizou a força do empresariado brasileiro.
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COMITÊ DE JOVENS EMPREENDEDORES (CJE)
Cerca de 10 jovens, membros do Comitê de Jovens
Empreendedores (CJE) da Fiesp puderam apresentar
suas ações para os associados do Siamfesp durante almoço. A ação teve como objetivo dar oportunidade de
renovação à Fiesp, incentivando e capacitando os mais
jovens para participar dos Departamentos no futuro.

VISITA MARINS
Em agosto, o professor Luiz Almeida Marins
Filho fez uma visita aos diretores na sede do
Siamfesp para cumprimenta-los pela posse. O
professor aproveitou para destacar os cuidados
que se deve ter em momento de crise, colocando
como o mais impostante não perder os clientes
que a empresa já tem, cuidado e oferecendo serviço de qualidade.

Jantar de
Confraternização
Siamfesp
O Siamfesp realizou no dia 10 de
dezembro, o tradicional Jantar de
Confraternização. O evento, realizado
na sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo, reuniu associados, colaboradores, fornecedores e
representantes de Entidade parceiras.
O presidente do Sindicato, Arcangelo Nigro Neto, começou seu discurso lembrando o ditado popular que
diz "não há mal que sempre dure, nem
bem que nunca se acabe". Ele lembrou
que o governo gastou o que não tinha,
quando acreditou que o ciclo dos preços das commodities em alta no mercado internacional, não teria mais im.

"Esse mesmo governo criou uma
política social de grandes gastos com
benefícios, incrementou a demanda,
levou a nova classe média à loucura,
acreditando no consumo e desembocou no maior déicit nominal da história da República".
O presidente acredita que os números não serão bons em 2016. "Se
conseguíssemos manter 2015 em
2016, seria ótimo, isso do lado das
empresas. Politicamente acho que a
gente vai ter mudanças e isso vai ser
muito bom".
Representando o presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, o 2º diretor Finan-

ceiro, Fernando Greiber, lembrou das
várias crises que passou. "Como enfrentamos um mês com 85% de inlação? Será que alguma empresa sobrevive com uma inlação de 85%? O
que será que izemos naquela época?
Continuamos vivos".
Greiber airmou que "estamos
passando por uma crise, sem dúvida
nenhuma, não há o que negar. Mas
temos que colocar dentro de cada um
de nós que esse é um país rico, uma
população extraordinária, porque é
um grande mercado".
Ao inal todos os presentes se confraternizaram durante o Jantar.
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SIAMFESP PROMOVE PALESTRAS
Bloco K

Dia das Secretárias & Colaboradoras
Em meio a toda preocupação com as obrigações tributárias, o Sindicato encontrou um espaço para prestigiar o Dia das Secretárias & Colaboradoras. A data
foi comemorada no dia 24 de setembro, com palestras
das psicólogas: Fátima Rizzo, que procurou abordar a
motivação, a autoestima e a resiliência e Meiry Kamia,
mestre em Administração, reconhecida internacionalmente e premiada como a melhor mágica da América
Latina, que abordou temas sobre inteligência emocional e a importância do autoconhecimento para a realização de suas ações, utilizando-se de mágicas, tornando a palestra lúdica e divertida.
Após as palestras houve distribuição de brindes
para as participantes, que tiraram fotos com as palestrantes e se confraternizaram.
Agradecimento aos patrocinadores:
Amend Cosméticos; Bel Col – Laboratórios Bel
Química; Buffet Reus; Catharine Hill; Consult
Aposentadoria; DMV – Fátima Rizzo; FNB Corretora de Seguros; Holiday Inn; Lissé; Mary Kay;
Meiry Kamia; Valmare; Versátil Cobranças.

PATROCINADORES
DIA DA SECRETÁRIA:

A preocupação com o prazo para entrada em vigor
do bloco K – Sped Contábil – movimentou o Siamfesp
(Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo) nos últimos meses. Procurando prestar toda informação possível para os associados, a Assessoria Tributária promoveu uma série de
palestras sobre o tema.
No dia 19 de agosto a implantação do bloco K foi
abordada pelos consultores José Maria Chapina Alcazan e Francisco Peroni. No dia 23 de agosto foi a vez
do consultor Abdias Melo e, inalmente, nos dias 16 de
setembro, 15 e 21 de outubro, o assunto foi tratado pelo
consultor Roberto Campos.
A última palestra aconteceu após a prorrogação do
prazo para implantação da obrigação. Apesar disso,
icou claro que o empresário, mesmo com um prazo
maior, não deve esquecer que se trata de uma obrigação
complexa e que exigirá muito empenho das empresas.

Expo Revestir
01 a 04/03

Feicon Batimat
12 a 16/04

Transamérica
Expo Center –SP

Pavilhão Exposição
Anhembi – SP

Feconati
01 a 04/06

Expo Alumínio
07 a 09/06

Atibaia – SP

São Paulo Expo
Exhibition & Convention
Center – SP

Equipotel
19 a 22/09
São Paulo Expo
Exhibition &
Convention Center – SP

Feicon Nordeste
19 a 21/10
Centro de Convenções
de Pernambuco – PE

PATROCINADORES
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