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O outro lado da fama 

”Hoje somos a bola da vez, alvo dos 
interesses dos Estados Unidos e dos países 
europeus que enfrentam sérios problemas 
de ordem econômica. Com o dólar baixo, 
o mundo inteiro está atrás de nós. As em-
presas brasileiras precisam ficar atentas a 
essa nova situação”. 

Fabricantes de não ferrosos começa-
ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, de alguma forma, a poluição gerada 
no seu dia a dia.

O Siamfesp tem acompanhado tudo 
isso muito de perto, e está ao lado dos 
seus associados para prestar serviços nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU  

sua empresa?
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Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

EDITORIAL
Iniciamos um novo 
mandato à frente do 
SIAMFESP. Em primeiro 
lugar quero agradecer a 
confiança e a parceria 
dos meus colegas de 
diretoria, bem como 
de toda a equipe do 
Sindicato. Infelizmente 
não vivemos os melhores 
tempos. Começamos o 
ano com muita expectativa, mas as mudanças 
têm se mostrado ainda em ritmo lento. 

No entanto, não podemos esmorecer. Temos que 
continuar trabalhando e, principalmente, nos 
preparando para a retomada do crescimento. 
Não podemos descuidar de nossas fábricas e 
muito menos da nossa mão de obra. Precisamos 
continuar investindo em equipamentos e em trei-
namento. Somente assim estaremos aptos para 
“surfar” a onda de crescimento econômico que 
temos esperado nos últimos anos. 

Embora lentamente, começamos a perceber as 
mudanças acontecendo. Finalmente conseguimos 
chegar a um consenso em relação à Reforma 
da Previdência. A Reforma Tributária começa a 
ganhar formato. Ou seja, temos fatos reais como 
ponto de partida.

A indústria de transformação é a mola que im-
pulsiona a economia. Cabe a nós empresários 
do setor exercer nosso papel de protagonistas. 
Temos que mostrar para o governo quanto é 
importante manter a saúde das nossas indús-
trias. Somos geradores de empregos diretos 
e indiretos, fazemos o dinheiro circular. Logo, 
precisamos de condições tributárias que nos 
permitam competir de igual para igual com o 
produto importado.

Não estamos em busca de reservas de mercado. 
Queremos poder mostrar nosso trabalho e nossa 
qualidade. Para tanto, defendemos a criação de 
uma política comercial justa, que não penalize 
quem produz. Uma indústria forte gera um país 
forte e uma economia consolidada. É por isso 
que todos nós empresários lutamos.

Arcangelo Nigro Neto
Presidente SIAMFESP

SIAMFESP ELEGE NOVA DIRETORIA E SOLENIDADE 
DE POSSE TEM PRESENÇA DE PAULO SKAF

INMETRO APRESENTA NOVO MODELO REGULATÓRIO

SIAMFESP PROMOVE PROJETO MARTE
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INMETRO APRESENTA NOVO 
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DIRETORIA E SOLENIDADE 
DE POSSE TEM PRESENÇA 
DE PAULO SKAF  

SIAMFESP reali-
zou, no dia 13 de 
maio, eleições para 
a escolha da nova 
diretoria. Cerca de 
30 associados es-
tiveram presentes 
na sede do sindi-
cato, no bairro da 
Mooca, para regis-
trarem seus votos. 
Àqueles que não 
puderam compare-
cer, foi possível vo-
tar por procuração.

A eleição teve apenas uma chapa e a presidência 
permaneceu com Arcangelo Nigro Neto, da Ni-
gro Alumínio. “É uma honra permanecer a fren-
te do sindicato. Temos uma equipe muito bem 
estruturada que vem oferecendo um trabalho 
de qualidade aos associados, a prova disso é que 
mesmo em tempos difíceis, o SIAMFESP mante-
ve o número de associados”, explica Nigro.

A solenidade de posse da nova diretoria aconte-
ceu no dia 3 de setembro, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 
contou com a presença de associados, convida-
dos e parceiros.

Dentre as pessoas que fizeram questão de cum-
primentar a diretoria, o presidente da Federação, 
Paulo Skaf. Segundo ele, o sindicato tem um pa-
pel importante no desenvolvimento do país, sen-
do importante prestigiar essa nova diretoria, bem 
como confraternizar.

De forma bastante informal, o presidente re-
eleito, Arcangelo Nigro Neto, fez um rápido 
discurso no qual destacou o apoio da diretoria 
e dos colaboradores do sindicato, reforçando 
a necessidade de fortalecer o trabalho junto 
aos associados.

O SIAMFESP, em parceria com a ABEMS, ABIE e ABRAESP, realizou 
no último dia 21 de agosto a palestra “Novo Modelo Regulatório – In-
metro”. O objetivo foi mostrar aos associados o que o Inmetro tem a 
dizer sobre os desafios da competitividade e o novo papel na relação 
com o setor produtivo. O evento aconteceu na Escola Senai Theobaldo 
de Nigris, na Mooca.

Na abertura do evento o diretor executivo do SIAMFESP, Celso Davi 
Rodrigues destacou a parceria com o órgão no trabalho de regulação 
e normalização, por mais de duas décadas. “Esse trabalho sempre con-
tou com o apoio das empresas associadas, preocupadas em oferecer 
ao mercado consumidor produtos seguros e com menor impacto ao 
meio ambiente, acompanhando as tecnologias de produção e melho-
res práticas no mercado”.

O palestrante, Leonardo Machado Rocha, da Diretoria de Avaliação 
de Conformidade do Inmetro, explicou que a proposta, tal como foi 
concebida, representa um avanço. “O sistema do Inmetro é muito im-
portante para a sociedade. É uma marca muito reconhecida e forte na 
sociedade, mas como todo sistema e como todo e qualquer caso de 
sucesso, ele precisa ser oxigenado.”

A fim de consolidar as mudanças aos associados, o sindicato realizou, 
no dia 29 de agosto, uma palestra para explicar quais serão as novas 
regras. O evento aconteceu na sede da entidade.

Presente no evento, Roney Marguti, gerente de tecnologia do SIAM-
FESP, garante que a palestra tem grande importância, pois evidência a 
necessidade de se ter uma garantia maior da qualidade dos produtos, 
já que esses podem trazer riscos a segurança e a vida dos consumi-
dores. “O SIAMFESP apoia toda e qualquer ação voltada para a con-
formidade técnica, seja de certificação, qualificação ou normalização. 
Todos os produtos devem ser espelhados em boas práticas, então res-
salto a importância do apoio aos selos do Inmetro que promovem essa 
garantia e assim avançarmos nessa política”, explica Marguti.

Para o presidente do SIAMFESP, Arcangelo Nigro Neto, as mudan-
ças apresentadas são importantes para o segmento, uma vez que vão 
desburocratizar um pouco as Certificações. “As mudanças vão deixar 
bem aberto e dependendo de cada empresa tratar o seu produto, o seu 
problema, dentro da normativa. Caberá ao Sindicato continuar orien-
tando as empresas, trabalhando o segmento, discutindo os problemas 
internos e criando normativas.”
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interesses dos Estados Unidos e dos países 
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o mundo inteiro está atrás de nós. As em-
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Fabricantes de não ferrosos começa-
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Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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SIAMFESP PROMOVE PROJETO MARTE
O SIAMFESP promoveu, no dia 24 de setembro, o 9º 
Encontro dos Colaboradores & Empresários, no Espaço 
Santini, no bairro da Mooca, em São Paulo. Na ocasião, 
o sindicato optou pela realização de uma atividade 
em grupo: o Projeto Marte, que reuniu empresários, 
colaboradores, entidades e parceiros.

O objetivo do projeto era colonizar o planeta vermelho 
e criar situações para que os grupos pudessem resolver 
e obter sucesso na missão. Os participantes  foram 
divididos em equipes e cada um com uma função,  O 
jogo também proporcionou discutir as relações entre 
cargos e grupos. As equipes tiveram que lidar com 
temas como: finanças; operações; tecnologias; estudos 
do planeta Marte e tiveram que correr contra o tempo, 
tomando decisões complexas a cada rodada.

O objetivo da dinâmica era trabalhar competências 
como: gestão de equipes; gestão de risco; negociação; 
visão estratégica; liderança e tomada de decisão. 

Para Glauber Souza, gerente de qualidade da Clesse, a 
experiência foi muito boa, “entendo que os princípios 
aplicados no exercício nos levam a reflexão sobre o que 
aplicar no dia-a-dia corporativo”, conclui.

Alguns participaram pela primeira vez do encontro 
promovido pela entidade e acharam a atividade 
sugerida enriquecedora, para Patrícia Ribeiro, 
supervisora da AP Puxadores. “Achei o evento muito 
interessante, a dinâmica do jogo foi legal, pudemos 
aprender algumas coisas que auxiliam na interação, 
além de conhecer pessoas de outras áreas”, explica. 

As equipes foram montadas visando o contato entre 
pessoas de áreas diferentes para a troca de informações, 
já que alguns participantes puderam transitar entre os 
grupos, além do desafio de exercer uma função contrária 
a do dia-a-dia.

“Gostei muito do evento e da troca de experiências, os 
mais jovens trouxeram novos olhares para os problemas, 
tínhamos que seguir um planejamento para cumprir 
a missão, além de tomar decisões rápidas”, comenta 
Rufino Blanco, da LUX Esquadrias.

O SIAMFESP acredita que essas ações são essenciais e 
promovem a capacitação e inovação aos associados.

O 9ª Encontro do SIAMFESP & Empresários tem como 
objetivo contribuir no desenvolvimento humano, com 
foco principal no aprimoramento às relações pessoas 
(Empresários x Colaboradores x Entidade x Parceiros), 
através da troca de experiências. Uma equipe integrada 
é uma equipe mais feliz e mais produtiva.

Realização: SIAMFESP – Ágora 
entertraining – Projeto Marte.

Patrocinadores Gold: Expert Ocupacional, 
Grupo FBN e Consult Aposentadoria.

Patrocinadores Prata: A Dona Chefa,  
ABICS – Café Solúvel, Alumínio Fort Lar, Amend 
Cosméticos, Alboss, Búzios Beach Resort, 
Clesse, Espaço Santini, Lieben Chocolates, Mar 
Hotel, Matsubara Hotel, Naturiche Eventos, 
Ótima Brindes, Promo Press, Slaviero Moema, 
Summerville, Villa Di Mantova.
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ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, de alguma forma, a poluição gerada 
no seu dia a dia.

O Siamfesp tem acompanhado tudo 
isso muito de perto, e está ao lado dos 
seus associados para prestar serviços nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU  

sua empresa?

Pág. 4

Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.

Informativo do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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Treinamentos
SIAMFESP PROMOVE  PALESTRA 
DE LOGÍSTICA REVERSA
O SIAMFESP promoveu a palestra “Sistema de Logística 
Reversa de Embalagens”. Coordenada pelo especialista em 
Meio Ambiente do Departamento de Desenvolvimento 
Sustentável da Fiesp, Ricardo Lopes Garcia, a palestra 
abordou os aspectos da fiscalização e das ações tanto do 
Ministério Público, quanto do órgão ambiental relativo às 
suas licenças de operação relacionadas à logística reversa.

O especialista apresentou o sistema de logística reversa 
baseado em Parcerias Estratégicas de Coleta e Reciclagem, 
cuja operação foi formalizada por meio de termo de 
compromisso firmado em maio de 2018 pela Secretária do 
Meio Ambiente, CETESB, FIESP, CIESP e ABRELPE. Este 
sistema tem como resultado a emissão de Certificados de 
Reciclagem que permitem às empresas o cumprimento das 
obrigações legais relativas ao tema.

O SIAMFESP assinou com a Fiesp o Termo de Compromisso 
para a Logística Reversa de Embalagens em geral (TCLR), 
objetivando permitir que os associados possam se adequar 
às exigências estabelecidas pela Cetesb no cumprimento 
da Logística Reversa no Estado de São Paulo.

Para participar do sistema é preciso ser associado ao 
Sindicato. Os interessados poderão entrar em contato pelo 
telefone (11) 2291-5455.

AÇÃO SOCIAL SIAMFESP 
O SIAMFESP entregou as doações arrecadadas 
ao longo do mês, nas palestras realizadas pelo 
Sindicato. Todos os participantes foram convidados 
a doar alimentos e leite longa vida. O material 
foi entregue pelo Diretor Executivo Celso Davi 
Rodrigues, aos responsáveis pelo Núcleo de Apoio e 
Desenvolvimento Humano, que atende crianças do 
Instituto Energia do Saber. 

SIAMFESP PROMOVE 
CURSO SOBRE TÉCNICAS 
DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
O SIAMFESP promoveu, o curso “Modernas Técnicas 
de Formação de Preços e Lucros na Indústria” e teve 
como palestrante Fábio Tozzini, da Tozzini Consultores 
Associados.

O curso abordou diversos pontos, dentre eles: como 
medir corretamente os custos e terminologias usuais 
da área; relações existentes entre as despesas fixas 
e variáveis na indústria e a porcentagem do peso na 
formação do preço de venda.

Segundo Tozzini, a grande questão é que muitas 
empresas do setor já possuem mais de 30 anos e são 
administradas pela segunda ou terceira geração. Com 
isso, a formação de preços continua sendo feita da 
mesma maneira, o que dificulta a concorrência com 
os grandes magazines ou empresas que comercializam 
produtos importados.

Para que continuem competindo igualmente, é importante 
que as empresas realinhem os números e passem a ter 
uma visão moderna da concepção gasto, para criar um 
ponto de equilíbrio que torne o negócio viável.

Ações como esta são importantes, pois oferecem 
aos associados conhecimento e a oportunidade de 
reciclagem. O sindicato procura, cada vez mais, 
proporcionar atividades com este objetivo.
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2º WORKSHOP  DE VENDAS 
ESTRATÉGICAS - DERRUBANDO 
PARADIGMAS E MOTIVANDO EQUIPES

O SIAMFESP em parceria com a ABEMS, realizou o 
2º Workshop de Vendas: Derrubando Paradigmas e 
Motivando Equipes.

O objetivo é motivar os participantes para que trabalhem 
em grupos e criem estratégias utilizando o conhecimento 
e ferramentas que garantam resultados.

O trabalho foi coordenado pelas facilitadoras Tiemi 
Yamashita, Estrategista Social e pela especialista em 
Gestão de Negócios, Eunice Vitiello, que iniciaram os 
trabalhos propondo uma reflexão sobre vendas, uma 
visão sobre o que é desperdício em vendas e a importância 
da sustentabilidade.

O trabalho é todo realizado em forma de dinâmica. Os 
participantes são divididos e formam grupos. A ideia, 
explica Eunice Vitiello é propor uma técnica chamada de 
Srint, na qual as pessoas conseguem focar numa solução. 
“No dia a pessoa só pensa no problema. Utilizamos 
elementos lúdicos, para fazer a pessoa levantar, discutir 
com outras empresas. Ela sai completamente do foco do 
problema na intenção de cada um ajudar na solução. Você 
passa a ter mais agilidade.”

Outra observação feita pela especialista em gestão é saber 
definir o que é urgente. Ela explica que se você faz tudo na 
urgência na empresa acaba fazendo tudo um pouquinho e não 
elimina o problema. “Precisamos ter foco e usar mecanismos 
para ser objetivo e resolver as coisas em um curto período de 
tempo. Tempo nunca foi tão dinheiro quanto hoje.”

O evento foi rico pela troca de experiências. Os 
participantes tiveram  a oportunidade  de criar estratégias 
para os problemas enfrentados no dia a dia, e para dar o 
fechamento ao workshop, os grupos  apresentaram suas 
argumentações e estratégias,  onde trocaram  informações  
do que foi trabalhado ao longo do evento.

Treinamentos

SIAMFESP INVESTE EM CAPACITAÇÃO 
DE VENDAS E MARKETING
O SIAMFESP promoveu em sua sede o 3º Workshop de Ven-
das, onde a especialista em vendas e Marketing, Mônica Loben-
chuss apresentou sete estratégias para fomentar os negócios. 
Além da palestra, os associados presentes participaram de uma 
dinâmica e levaram lições para suas empresas.

"Hoje em dia quem tem informação está sempre um passo 
à frente", alerta a especialista. Segundo ela, o conhecimento 
posto em prática da maneira correta traz um faturamento 
maior no fim do mês. Dentro do setor de vendas, em espe-
cial, a capacitação impulsiona os negócios e transforma a for-
ma que a empresa é vista no mercado. "Um profissional que 
investe em treinamento, que investe em capacitações vai ter 
mais argumentos de venda e com certeza vai fazer crescer o 
faturamento daquele negócio", completa Mônica.

Para a especialista, é importante estar atento e usar a tecnolo-
gia disponível para melhorar as vendas e o empreendimento, 
mas ter ainda mais 
atenção no comporta-
mento e no desejo de 
quem consome. "Se 
esforçar para enten-
der a percepção das 
pessoas para pegar 
aquelas ferramentas, 
aplicar e assim conse-
guir uma venda muito mais relevante que a da concorrência, 
agregando valor e fugindo da guerra de preços."

Com objetivo de fortalecer as ações, o SIAMFESP  criou 
o GVM (Grupo de Vendas e Marketing), que tem como 
objetivo compartilhar informações, conhecimento e gerar 
aprendizados sobre os desafios enfrentados diariamente 
nas áreas de vendas e marketing das empresas. 

Mônica afirma que enxergou a iniciativa com bons olhos, 
pois se trata de um movimento fundamental e que real-
mente causa impactos positivos para as empresas associa-
das. "Você ter um parceiro como o SIAMFESP, que além de 
fazer as entregas normais que um Sindicato já faz, ainda se 
preocupa em agregar valor, treinando as equipes das em-
presas é fundamental. Dessa maneira, ele está fortalecendo 
aquela empresa para que ela consiga ficar bem no mercado. 
Então acho que isso não tem preço."

FÓRUM DE LIDERANÇA E INOVAÇÃO
O SIAMFESP foi apoiador do Fórum Internacional de Liderança e 
Inovação. Realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias. Com a presença do vice-presidente da entidade, 
Oswaldo Arouca Neto e o 1º vice-presidente do setor de metais 
sanitários, Claudio Lorenzetti, o evento apresentou experiências 
concretas de iniciativas para viabilizar o negócio da cadeia da 
incorporação imobiliária, no contexto de liderança, gestão e 
inovação, respeitando os preceitos de sustentabilidade.
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continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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SIAMFESP PROMOVE PALESTRA 
SOBRE MUDANÇAS NAS NORMAS 
REGULAMENTADORAS
O SIAMFESP promoveu uma palestra para discutir 
os impactos práticos das mudanças na rotina de 
trabalho após a Reforma Trabalhista. 
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pontuou que não se tratam de grandes alterações, 
mas de uma reorganização das NRs (Normas 
Regulamentadoras) e de seus anexos. Sendo assim, a 
necessidade de proteger o trabalhador ainda persiste. 
“Essa foi a grande novidade, uma modernização do 
texto”, explica.

Compreender esta reorganização e suas implicações 
legais é imprescindível para dirigir, gerenciar, 
supervisionar e garantir um ambiente de trabalho 
seguro e legal. “Depois de oito anos com relação 
à NR-12 e 19 anos ao nosso programa estadual. 
O entendimento fica bem melhor, mais fácil para 
interpretar, tanto para o fiscal quanto para o 
proprietário”, comenta Peinado.

Publicado no dia 29 de agosto, o Aviso de Consulta 
Pública n°6 abriu prazo para o envio de contribuições 
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por representantes do governo, empregadores e 
trabalhadores, para discussão e aprovação. Quando 
aprovado, o texto será encaminhado para a Comissão 
Tripartite Partidária Permanente.

REUNIÃO DO CRHIS - NOVO 
MODELO SINDICAL 
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reunião do CRHIS.  Dentre os temas abordados, as 
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pelo Judiciário Brasileiro, pela OIT e pelo Ministério 
Público do Trabalho, uma vez que as empresas não podem 
financiar Sindicato dos Trabalhadores.

Rodrigues fez um rápido resumo do andamento. Força 
Sindical – processo de dissídio em andamento com 
agendamento de nova rodada de mediação e conciliação no 
Tribunal. Conlutas e CSB, as negociações estão paradas e 
pelas informações recebidas pelos associados, os Sindicatos 
dos Trabalhadores não estão assediando as empresas.

O fim da ultratividade foi um dos temas abordados pelo 
assessor, que reforçou que todas as vantagens previstas em 
Convenção deixam de ter força a partir do vencimento do 
período estabelecido para sua vigência. 

A reunião recomeçou com a discussão do Novo Modelo 
Sindical. Rodrigues explicou que o SIAMFESP participa 
do Grupo Técnico da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) que está discutindo o tema e chegou 
o momento de falar com as empresas. Esse será um dos 
próximos assuntos que o Governo Federal pretende 
apresentar, e diante disso a Fiesp pretende se antecipar e 
apresentar uma proposta com a visão dos empresários.

Coffee Break - Patrocínio Ricieri Benefícios - Consultoria 
e Gestão de Benefícios.
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O outro lado da fama 

”Hoje somos a bola da vez, alvo dos 
interesses dos Estados Unidos e dos países 
europeus que enfrentam sérios problemas 
de ordem econômica. Com o dólar baixo, 
o mundo inteiro está atrás de nós. As em-
presas brasileiras precisam ficar atentas a 
essa nova situação”. 

Fabricantes de não ferrosos começa-
ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, de alguma forma, a poluição gerada 
no seu dia a dia.

O Siamfesp tem acompanhado tudo 
isso muito de perto, e está ao lado dos 
seus associados para prestar serviços nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU  

sua empresa?

Pág. 4

Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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SIAMFESP REALIZA PALESTRA SOBRE BLOCO K 
O grupo de estudo tributário do SIAMFESP realizou 
palestra para tirar dúvidas sobre o Bloco K. O 
palestrante Vicente Sevilha, mestre em gestão da 
qualidade, e o assessor Trabalhista e Tributário do 
Sindicato, Celso Davi Rodrigues, falaram sobre o 
trabalho do Grupo Tributário e da importância dos 
associados participarem. 

Segundo eles, o Bloco K é uma versão digital do 
Livro de Controle de Produção e Estoque, sendo 
assim, une, de forma prática e moderna, todas as 
informações que futuramente farão parte do SPED 
Fiscal. Trata-se de uma medida da Receita Federal 
para reduzir ou até mesmo acabar com a sonegação, 
que viola a lei e todos os procedimentos fi scais.
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ATENÇÃO: AS EMPRESAS QUE RECEBERAM 
COBRANÇA DO IBAMA RELACIONADA AO 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
Os associados devem fi car atentos, 
pois o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) está 
enviando a diversas empresas uma 
Notifi cação de Lançamento de 
Crédito Tributário, referente ao 
Cadastro Técnico Federal (CTF) e 
à Taxa de Controle e Fiscalização 
de Atividades Potencialmente Poluidoras (TCFA).

Algumas empresas associadas ao SIAMFESP já receberam a 
notifi cação. A orientação é que as empresas fi quem atentas e 
analisem se efetivamente estão obrigadas a se inscrever no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP).

O CTF-APP é um dos instrumentos da Política Nacional 
de Meio Ambiente, instituído pela Lei Federal 10.165/2000 
e regulamentado pela Instrução Normativa IBAMA IN 
nº 06/2013, que estabelece a obrigatoriedade de pessoas 
físicas ou jurídicas que exercem atividades potencialmente 
poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
estarem cadastrados no CTF-APP e por consequência, 
recolham a Guia de Recolhimento da União - GRU referente a 
Taxa de Controle e Fiscalização de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais – TCFA.

As empresas têm prazo de  30 dias contados do recebimento 
da notifi cação para entrar com um pedido de impugnação a 
ser apresentado à área de arrecadação do Ibama, por meio do 
e-mail sar.sp@ibama.gov.br. No pedido deverá ser anexada 
cópia do contrato social, cópia do RG e CPF de quem assina 
o requerimento e cópia da notifi cação.

ASSOCIE-SE AO SIAMFESP
Associando-se ao Siamfesp você fortalece ainda 
mais a entidade que o representa e atua na defesa 
de seus interesses, somos interlocutores junto às 
entidades, Governo do Estado de São Paulo, imprensa, 
pesquisadores e formadores de opinião, divulgando 
informações exclusivas e qualifi cadas, além de desfrutar 
de benefícios exclusivos como: Assessoria jurídica nas 
áreas sindical, trabalhista e tributária; Acesso a área 
restrita ao site do SIAMFESP; Condições especiais 
para participação em feiras e eventos; Convenções 
Coletivas de Trabalho; Convênio Serasa, ABNT, entre 
outros; Cursos, seminários e palestras. Divulgação da 
empresa no site do SIAMFESP; Grupos de Trabalho 
(RH e Tributário); Grupo de Trabalho ( Comissões de 
Estudo de Fechaduras, Metais Sanitários, Esquadrias 
entre outras);  Informações, pesquisas e estatísticas do 
setor; Orientação Técnica; Participação em reuniões 
setoriais; Programas da qualidade, Comissões de Estudo 
e melhoria tecnológica;

Ao associar-se ao SIAMFESP sua empresa fi cará 
por dentro de todas as atividades desenvolvidas 
pela entidade, notícias dos setores, além de receber 
Informativo eletrônico semanal, Jornal Arte & Fatos 
bimensal com todas as novidades.

Faça parte do SIAMFESP, pois Juntos somos mais fortes!

www.siamfesp.org.br



SIAMFESP PROMOVE EVENTO SOBRE CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

SIAMFESP PARTICIPA DE DOIS EVENTOS NA SEDE DA SABESP  
O assessor técnico do SIAMFESP, Roney Honda 
Margutti, esteve presente, por duas vezes, em eventos 
que aconteceram na sede da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo). 

O primeiro foi uma palestra sobre o “Estágio atual da 
normalização de metais sanitários e maneiras para 
identificação de produtos normalizados”, no qual foram 
apresentados os trabalhos desenvolvidos pela ABNT/
CE-178:002.001 – Comissão de Estudos de Comandos 
Hidráulicos, no âmbito do ABNT/CB-178 – Comitê 
Brasileiro de Componentes para Sistemas Hidráulicos 
Prediais, mostrando sua estrutura e como cada uma das 
comissões de estudos interagem.

Já no segundo evento, Margutti, que também é coordenador 
da Comissão de Estudos de Comandos Hidráulico, auxiliou, 
junto com o consultor de metais sanitários e aparelhos 
economizadores de água e atual secretário da comissão, Nelson 
Setsuo Oyamada, a especificação de uma parede hidráulica 
que servirá para treinamento de agentes multiplicadores do 
PURA (Programa de Uso Racional de Água).

O PURA é um programa desenvolvido pela Sabesp que 
visa o combate ao desperdício de água e promove o 
uso consciente, com soluções como: identificação de 
vazamentos; substituição de aparelhos convencionais 
por economizadores de água; estudos para 
reaproveitamento de água e divulgação de conteúdo 
didático por meio de palestras.

O SIAMFESP sediou,  o lançamento do selo para 
empresas de revestimento de perfis de aço e de alumínio, 
principalmente para esquadrias. O evento teve como 
parceiros o Instituto Beltrame de Qualidade, Pesquisa 
e Certificação (IBELQ) e a Associação Brasileira das 
Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas (ABRAESP).

De acordo com o assessor técnico do SIAMFESP, 
Roney Honda Margutti, a ideia para a atribuição dos 
selos é trazer uma Certificadora Internacional, que 
seja reconhecida tanto na Europa quanto nos Estados 
Unidos, para que as empresas também possam ter 
acesso a essa qualificação.

A ABRAESP será a entidade técnica responsável pela 
gestão, enquanto o Instituto Beltrame ficará encarregado 
da verificação. O laboratório escolhido para a 

realização dos testes foi o EQUILAM. O QUALICOAT, 
QUALANOD e o QUALISTEELCOAT irão ceder o selo 
para as entidades.

O sindicato acredita que certificações internacionais são 
importantes para os associados e, mais uma vez, apoiará 
os processos para a obtenção do selo.

EDITORIAL

ARCANGELO NIGRO NETO 
Presidente SIAMFESP
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EDITORIAL

Denis Perez Martins, 
Presidente do Siamfesp
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Novidades ambientais
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O outro lado da fama 

”Hoje somos a bola da vez, alvo dos 
interesses dos Estados Unidos e dos países 
europeus que enfrentam sérios problemas 
de ordem econômica. Com o dólar baixo, 
o mundo inteiro está atrás de nós. As em-
presas brasileiras precisam ficar atentas a 
essa nova situação”. 

Fabricantes de não ferrosos começa-
ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, de alguma forma, a poluição gerada 
no seu dia a dia.

O Siamfesp tem acompanhado tudo 
isso muito de perto, e está ao lado dos 
seus associados para prestar serviços nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU  

sua empresa?
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Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Entrando em 
campo para 
ganhar

Eventos
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.

Informativo do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo

TAXA LICENCIAMENTO CETESB 
EMPRESAS ASSOCIADAS AO SIAMFESP 

PERMANECEM PROTEGIDAS

WORKSHOP MANUFATURA ENXUTA

WORKSHOP DE VENDAS ESTRATÉGICAS
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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