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O SINCAF iniciou em 2013 um novo projeto de visão moderna 
em  gestão sindical patronal, visando apoiar e dar suporte em 
qualidade e prevenção organizacional às suas associadas e pro-
mover o desenvolvimento e aprimoramento da categoria. Com 
PERSONALIDADE JURÍDICA e SINDICAL, a entidade é a legítima 
representante em Limeira/SP de toda a cadeia da indústria da 
construção, o que traz novas responsabilidades.

Desde o início, da ação corajosa dos empresários fundadores, 
o SINCAF teve diretores e conselheiros sempre atentos com os 
reclamos da classe. Todos, a seu tempo, cumpriram suas atribui-
ções mantendo a entidade sólida e operante em seus objetivos,  
resultado também do constante apoio recebido dos associados, 
os quais somos gratos. Nas relações Capital/Trabalho, o SINCAF 
cumpriu a principal prerrogativa  em promover tranquilidade e 
paz social nas empresas, ao conveniar com o SITICECOM negoci-
ações Coletivas  amigáveis, beneficiando a classe trabalhadora, 
proporcionando aumento real acima da inflação  e introduzindo 
ganhos sociais além da CLT, e até pioneiramente  no Estado, a  
Participação nos Lucros e Resultados (PLR). 

A entidade buscará avançar cada vez mais em todos os setores 
da atividade empresarial e  despontar como liderança  incontes-
tável na vanguarda das ações coletivas com responsabilidade 
social corporativa.

No limiar da reforma da CLT, da revolução previdenciária que  
responsabiliza e pune empresas nos atos de responsabilidade civil 
em casos de acidentes ou doenças ocupacionais, junto ao enfren-
tamento de competitividade insustentável da informalidade e  a 
alta carga tributária, com as mudanças tecnológicas inseridas no 
sistema digital de nosso país, haverá um impacto diário nas roti-
nas de gestão e RH. Caberá à alta direção das empresas enten-
der e adaptar-se à sistemática que fará a diferença para  o 
SUCESSO, mudando os aspectos comportamentais quanto à 
sinergia das empresas e das organizações contábeis.

Ressalte-se ainda a intensa participação de seus diretores na 
formulação de políticas públicas que garantam melhoria na quali-
dade de vida dos limeirenses em geral, resultado das contribui-
ções oriundas dos associados e que são levadas pelo SINCAF às 
instâncias consultivas e deliberativas, como os conselhos munici-
pais e os Poderes Executivo e Legislativa.

Em resumo, buscamos FOCAR NA QUALIFICAÇÃO E SAÚDE DO 
TRABALHADOR E NA SAÚDE DA EMPRESA  e priorizar  a GESTÃO 
EMPRESARIAL EM QUALIDADE E PREVENÇÃO para o trabalho 
seguro e o ambiente saudável. Aos membros da diretoria e do 
conselho que tomaram posse em 21 de Novembro de 2013 nossos 
votos de eficaz sucesso nessa nova jornada ( 2013/2016).

Palavra do Presidente

Senhores empresários da 
Indústria da Construção:

Engº Mario Celso Botion 
PRESIDENTE DO SINCAF

SINCAF define diretoria 
para mandato 2013-2016

O engenheiro e empresário Construção (SITICECOM), como 

Mário Celso Botion foi reeleito as inovações, na Participação 

presidente do Sindicato Patro- nos Lucros e Resultados (PLR) – 

nal das Indústrias de Constru- inédita no Estado.

ção de Limeira (SINCAF), para o Proporcionou aos associa-

triênio 2013-2016. dos, através de cursos, a atuali-

O Sindicato é o represen- zação de seus colaboradores, 

tante legal das indústrias da em diversos assuntos de 

Construção, setores da Cons- ordem administrativa e jurídi-

trução Civil (inclusive Monta- ca. A criação de grupos de tra-

gens e Engenharia Consultiva), balho para melhorar a qualifi-

Construção Pesada, Produtos cação dos profissionais das 

de Cimento, Pinturas e Decora- empresas, foi outra interven-

ções, Instalações, Madeira e ção importante do Sincaf.

Mobiliário, Mármores e Grani- “Vamos  avançar ainda mais 

tos e Cerâmicas.  em diversos  setores da ativi-

Os trabalhos continuaram dade empresarial”, disse Mário 

nestes 3 últimos anos,  com o Botion, destacando ainda a 

objetivo de fortalecer cada vez atuação do Sincaf em vários 

mais as Empresas associadas conselhos e instâncias munici-

dentro de seus seguimentos. pais, que buscam alternativas 

Avanços importantes ocorreram para melhorar a cidade em que 

nos processos de negociação das vivemos. 

convenções coletivas com o Veja a composição da Dire-

Sindicato dos Trabalhadores na toria na Página 2.

Diretores se reúnem na sede do SINCAF para discutir 
questões envolvendo obras públicas e particulares; 

entidade colabora com melhoria do município. Pág. 4
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Prevenção, informação e nais como SINDIJOIAS e 
reciclagem dos colaboradores. SICOMERCIO.
Essas são as ferramentas para “A legislação brasileira gera 
evitar acidentes de trabalho, uma dispersão muito grande 
cujo tema foi discutido em quando se fala de acidente de 
maio, em Limeira, por repre- trabalho. O tema está na Cons-
sentantes de 60 empresas tituição Federal, na CLT e nas 
participaram de um curso. normas previdenciárias”, disse 

A realização do curso, no o advogado e professor univer-
auditório da Universidade sitário João Batista dos Santos, 
UNIP, foi do Sindicato das Em- que ministrou o curso de 8 
presas de Construção de Limei- horas. “Esse panorama aponta 
ra (SINCAF), com apoio da uni- a necessidade de reciclagem 
dade local do Centro das Indús- das informações para os 
trias do Estado de São Paulo empresários, gestores e pre-
(CIESP) e de sindicatos patro- postos. Há implicações civis e 

criminais numa ocorrência brasileiro. “Muitas vezes o 
desse tipo”, afirmou Mário empregado se mostra descui-
Botion, presidente do SINCAF. dado. Em outras situações, as 

Para João Batista dos San- empresas pecam. Um exemplo 
tos, que atua há mais de 40 é não fazer uma análise pro-
anos na área, houve um avanço funda da causa de acidentes, 
muito grande na questão da deixando isso para a Previdên-
segurança do trabalho no País. cia Social”, afirmou.
Porém, ainda falta a preven- Segundo o advogado, as 
ção, tanto no ambiente de ocorrências geram implicações 
trabalho como no cotidiano do penais e civis para as empresas. 

Prevenção e reciclagem reduzem risco de ocorrências

Um dos itens que mais tem “Da SIPAT saem as melhorias 
chamado a atenção das empresas que adotamos ao longo do ano na 
é quanto aos acidentes de traba- empresa. O aprimoramento desse 
lho. Os prejuízos causados por processo faz com que produtivi-
esse tipo de ocorrência deixaram dade, qualidade e segurança 
de ser apenas econômicos e che- andem juntas”, afirma o empresá-
garam ao aspecto social. rio Jairo Ribeiro Filho, proprietário 

Amparados por entidades da Ripack.
patronais, como o SINCAF, e tam- No entanto, os desafios não 
bém de trabalhadores, empresári- param. As ameaças externas tam-
os e colaboradores evoluíram bém afetam o cotidiano da 
nessa questão, buscando alterna- empresa. Uma delas é o alto con-
tivas de prevenção. sumo de bebidas alcoólicas na 

Uma delas é a discussão dos sociedade, o que reflete no ambi-
temas por meio da Semana Inter- ente de trabalho.
na de Prevenção de Acidentes Buscando a prevenção, a 
(SIPAT). Na empresa Ripack Emba- Ripack convidou a terapeuta ocu-
lagens Sustentáveis, a semana pacional Daniela Santos Ferreira, 
atingiu no final de outubro a 15ª do Programa de Saúde do Traba-
edição, com intensa participação lhador, da Prefeitura de Limeira, 
dos 150 trabalhadores das duas a fazer uma palestra durante a 
unidades localizadas em Limeira. SIPAT. 

Empresas usam informação para prevenir acidentes de trabalho

Especialista fala a empresários e gestores sobre acidentes
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Palestra na Ripack, associada SINCAF, defende prevenção

Presidente:                   Mario Celso Botion
Vice-presidente:           Roberto Martins
Secretário geral:          José Luis Gazotti
1º secretário:                Ítalo Ponzo Júnior
Tesoureiro geral:         Mario Sergio Lala
1º tesoureiro:               José André Bonk

Suplentes da Diretoria: Domingos Regatieri, Cassia Maria 
Arcaro Coghi; Paulo Roberto A. Toledo; Paulo Cesar Germano; 
Luiz Rosada Filho; e Renato Hachich Maluf

Conselho Fiscal: Jairo Geraldo Ribeiro Filho; Marcos Antonio 
de Nadai; Francisco de Salis Gachet; Lucas Morelli Martins; 
Jorge Tadeu Bragotto Barros; e Paulo Masuti Levy.

Representantes na Fiesp: Marcos Antonio de Nadai; Jairo 
Geraldo Ribeiro Filho; Paulo Masuti Levy e Mario Sergio Lala.

Conheça a diretoria eleita 
para o mandato 2013-2016

A assessora técnica Mary Dalva Leme Fiorentini, do 
SINCAF, tem acompanhado as reuniões do PST em Limei-
ra, trazendo informações aos empresários do segmento 
sobre programa.
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Para discutir o tema, o Sin- O eSocial vai unificar o 
dicado Patronal das Indústrias envio de informações pelo 
da Construção de Limeira empregador em relação aos 
(SINCAF) realizou um evento seus funcionários, em layout 
no dia 9 de setembro, nas depen- único. 
dências da Faculdade de Admi- “O governo amplia a exi-
nistração e Artes de Limeira gência das empresas em rela-
(FAAL). A palestra reuniu cerca ção à escrituração digital, com 
de 80 representantes de empre- as áreas trabalhistas e os dados 
sas da área da construção e de relativos à Previdência Social”, 
vários segmentos econômicos. reforçou o advogado, contabi-

Também chamou a atenção lista e professor universitário 
a presença numerosa de pro- Lincoln Diones Martins, da 
fissionais de escritórios de Consulcamp Auditoria e Asses-
contabilidade da região – parte soria, que ministrou a palestra 
deles presta serviço para asso- ao lado de Viviane Silva 
ciados do SINCAF. Gomes.

Folha de pagamento e tributos à disposição 
do fisco digital

Evento reuniu gestores de construtoras, indústrias e contabilistas

O governo iniciará em 2014 a implantação do 
eSocial, o SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital) nos itens que envolvem questões trabalhistas 
e previdenciárias. De um lado, o cruzamento de 
informações permitirá a ampliação da fiscalização do 
governo sobre as empresas. A redução na informali-
dade deve ser um dos pontos atingidos.

Porém, as empresas podem se beneficiar com o 
gerenciamento dos dados gerados pela digitalização 
das informações acessórias e principais a respeito de 
seus empregados.

Entenda o eSocial
• As grandes empresas (em regime de lucro real, com fatu-

ramento maior que R$ 48 milhões) terão de se adequar, obri-
gatoriamente, à folha de pagamento digital no primeiro 
semestre de 2014. O leiaute da folha digital será definido pelo 
governo.

• Microempreendedores individuais (MEIs), pequenos 
produtores rurais, empresas de lucro presumido (que têm 
faturamento anual de até R$ 48 milhões) e do Simples Nacio-
nal terão que se integrar no segundo semestre de 2014.

• A folha de pagamento digital, ou eSocial, é o Sistema de 
Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previden-
ciárias e Trabalhistas, e integra o Sistema Público de Escritu-
ração Digital (SPED). Sujeitará todo empregador, pessoa física 
ou jurídica.

• Lançado em 2007, o SPED é um projeto que envolve a 
Receita Federal, Ministério do Trabalho, Ministério da Previ-
dência Social, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 
Caixa Econômica Federal.

O que é o SINCAFO que é o SINCAF
O Sindicato Patronal das Empresas de Construção de Limeira 

(SINCAF) busca ampliar as atividades básicas de uma entidade do 
gênero, que objetiva associar empregadores com atividades 
econômicas similares e interesses comuns. Ao aprimorar suas 
atividades, o SINCAF busca também beneficiar a comunidade, por 
ações como a contribuição aos conselhos municipais e instâncias 
do gênero.

Porém, mantém sua principal função, que é reunir 
trabalhadores e empresários com o objetivo de assegurar o 
melhor funcionamento e desenvolvimento dos setores, 
preservando o direito dos trabalhadores.

O SINCAF tem base territorial municipal, o que torna mais 
efetiva a busca por melhorias que contribuam para o cotidiano de 
seus associados. Isso não impede que atue em instâncias como a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), ao 
mesmo tempo em que seja parceiro de outras entidades similares.
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Presidente do SINCAF, Má- Para o advogado, “com o 
rio Celso Botion aposta na qua- eSocial, o Brasil será capaz de 
lificação e certificação de pes- profissionalizar cada vez mais 
soal como forma de adequa- essa área”. O benefício envolve-
ção às mudanças. Martins con- rá todos os atores envolvidos. 
corda: “as empresas precisam “O SPED nessa área garantirá 
estar preparadas. Questões aos trabalhadores seus di-
como demissão por justa causa reitos, e proporcionará às em-
e acidente de trabalho serão presas maior segurança nas 
melhor acompanhadas”. suas operações”.



O Sindicato da Indústria da Construção jamento e Urbanismo, Felipe Penedo de 
de Limeira (SINCAF) tem participado ativa- Barros.
mente de inciativas que beneficiem a qua- Segundo Botion, as empresas filiadas 
lidade de vida no Município. ao SINCAF têm atuação de muita proximi-

Em agosto, a Diretoria e um grupo de dade com a prefeitura no segmento de 
associados do SINCAF participaram de obras publicas e na aprovação de empre-
audiência com o prefeito de Limeira, Paulo endimentos. "Os empresários conhecem 
Hadich. O presidente do SINCAF, Mário os procedimentos internos dos órgãos 
Botion, e os empresários entregaram ao públicos, e neste sentido apresentamos 
prefeito ofício no qual o sindicato aponta como sugestões os pontos que constam 
mudanças que poderão aprimorar os pro- do oficio", afirmou.
cedimentos envolvendo obras públicas e a As empresas filiadas ao SINCAF apare-
aprovação de projetos particulares. cem constantemente nos contratos admi-

Botion declarou que as sugestões nistrativos que tramitam na prefeitura, em 
foram levantadas em reuniões no sindica- razão de participarem de licitações das 
to. “São reivindicações e sugestões que, se obras públicas. A aprovação de projetos 
adotadas, vão aprimorar a relação estabe- também leva as empresas à prefeitura. 
lecida entre o Poder Público e as empresas “Nesses contatos, os empresários adqui-
da área da construção. A população tam- rem experiência, e daí surgiram sugestões 
bém sairá ganhando”, afirmou Botion. que constam do ofício”, afirmou.

A audiência ocorreu no Edifício Prada. O prefeito demonstrou estar aberto ao 
Hadich estava acompanhado dos secretá- diálogo. Ao mesmo tempo, relatou iniciati-
rios municipais de Obras e Serviços Urba- vas que buscarão melhorar a tramitação 
nos, Giocondo Mario Negro Filho, e Plane- de processos na prefeitura.

Por mudanças nos procedimentos 
envolvendo obras públicas e particulares

Sugestões para 
obras públicas

• Garantir que todos os processos de 
concorrência  para execução de obras 
contenham os projetos completos (exe-
cutivos e complementares), para per-
mitir a elaboração do orçamento e a 
execução da obra com maior eficiência;

• Elaboração de orçamentos mais 
completos e detalhados;

• Melhorar as taxas de BDI (benefíci-
os e despesas indiretas);

• Diminuir o tempo de  avaliação das 
medições e liberação para faturamento;

• Criar mecanismos que garantam 
que os pagamentos das medições 
sejam feitos dentro dos prazos contra-
tuais, independentemente de a obra ser 
da Prefeitura ou através de Convênio, 
pois os contratos são sempre celebra-
dos com a Prefeitura;

• Aumentar a fiscalização das obras 
para garantir uma melhor qualidade e 
coibir a participação de empresas 
“aventureiras”.

• Definição do programa de eventos 
(obras) a serem realizadas anualmente.

Sugestões na aprovação 
de projetos

• Facilitar a obtenção das certidões 
municipais (imobiliária, mobiliárias, 
habite-se, certidões de construção, 
etc.), disponibilizando este serviço via 
internet;

• Permitir que no trâmite de proces-
sos que dependam de certidões, o inte-
ressado as obtenha nas secretarias e 
departamento afim via internet, e as 
anexe ao processo principal, evitando o 
tempo de tramitação interna entre 
secretarias e departamentos;

• Agilização e diminuição dos prazos 
de aprovação dos empreendimentos 
imobiliários (condomínios horizontais e 
verticais e loteamentos), com definição 
dos critérios e estabelecimento de pra-
zos mínimos e máximos;

• Definição dos critérios para apro-
vação de empreendimentos protocola-
dos ao longo da gestão anterior.

Prefeito Hadich e secretários conversam com associados do SINCAF

Os benefícios do SINCAFOs benefícios do SINCAF
• Convenções e Acordos Coletivos - ciadas pela FICO Medicinal Ocupacional e de 
Negociação salarial com o Sindicato dos Segurança. • Atualização na informação - 
Trabalhadores para todas as categorias inte- Informativos impressos e virtuais, além da dis-
grantes. • Consultoria Jurídica - Nas áreas tra- ponibilização aos associados de revistas téc-
balhista, tributária e fiscal. • Convênios de nicas para consulta.  • Palestras -  
parceria com empresas - Desenvolvimento Orientativas, de informação, técnicas e edu-
de PCMSO / PPRA / PCMAT em empresas asso- cativas.
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