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O SINCAF conta com um novo presidente. 

É o empresário Roberto Martins, que assume interinamente o cargo do empresário Mário Botion.

A mudança, que é temporária, ocorre em razão de Mário Botion estudar a possibilidade de 

disputar as eleições de outubro desse ano.

Vice-presidente na composição da atual diretoria, Roberto disse que pretende manter o trabalho 

iniciado por Botion, principalmente neste período das negociações coletivas sindicais  das 

categorias representadas pelo SINCAF. 

Martins implementará melhorias, caso os temas propostos sejam avaliados positivamente 

por diretores e associados. 

Assim como os demais diretores, Roberto Martins tem atuado em várias entidades 

do município, contribuindo positivamente pelo  ambiente empresarial e da 

comunidade.

A atual diretoria do SINCAF tem mandato até o ano de 2016.

 Roberto Martins é o novo presidente

Vem aí o site do SINCAF

Começa período de acordos 

coletivos com trabalhadores 
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SINCAF atua no Programa de 

Saúde do Trabalhador 
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Participação ativa no Programa de Saúde do Trabalhador
O SINCAF está participan-

do das reuniões do Programa 

de Saúde do Trabalhador 

(PST), da Vigilância Sanitária 

(Visa) em Limeira. A assesso-

ra técnica Mary Dalva Leme 

Fiorentini, membro da banca-

da patronal no PST, integra as 

discussões.

Na reunião de fevereiro últi-

mo, Mary estava acompanhada 

do engenheiro de segurança 

Rafael Bonin, que também é pe-

rito judicial. Auditor de empre-

sas no segmento de seguran-

ça, Rafael é parceiro do SINCAF 

nessa área, na qual a entidade 

adota a linha preventiva e de 

transmissão de informações.

Mary relatou que os últi-

mos estudos do Ministério da 

Previdência apontam a queda 

de ocorrências de acidentes 

no setor de construção civil. 

Diante disso, a construção ca-

iu para o terceiro lugar no ran-

king por áreas, ficando atrás 

do setor de comércio e repa-

ros de veículos, primeiro colo-

cado, e do segmento de saúde 

e serviços sociais, segundo 

no levantamento mais recente 

– que traz dados de 2012.

O vice-prefeito de Limeira, 

Antonio Carlos Lima, e o secre-

tário da Saúde do Município, 

Luis Antônio da Silva, participa-

ram da reunião. Silva disse que a 

prevenção deve ser adotada pe-

las empresas quanto à medicina 

ocupacional, para evitar situa-

ções como mulheres atuando 

em situação de risco.

Segundo o secretário, o 

Programa de Saúde da Família 

será ampliado em Limeira, tra-

zendo junto maior apoio à 

Medicina do Trabalho. Nesse 

sentido, a Secretaria estará dis-

ponível para ações de vigilância 

e prevenção da saúde do traba-

lhador. 

Dois em cada cinco aci-

dentes de trabalho no Brasil 

têm como causa o alcoolis-

mo. O quadro assusta os espe-

cialistas na área. O alcoolismo 

no mundo corporativo já virou 

epidemia, conforme constata-

do pela Previdência Social.

A terapeuta ocupacional 

Daniela Santos Ferreira, repre-

sentante da Prefeitura de 

Limeira no Programa de Saúde 

do Trabalhador (PST), costu-

ma citar a questão nas pales-

tras que realiza nas empresas.

“Além dos acidentes 

de trabalho no Brasil, 

esse tipo de de-

pendência pro-

voca conflitos no ambiente das 

empresas, já que uma pessoa 

nessas condições acaba preju-

dicando quem trabalha ao lado 

dela e que não faz uso do álco-

ol”, contou. 

“O consumo excessivo de 

álcool e drogas na vida social 

afeta a atividade profissional”, 

afirmou Daniela.

Ela destacou o temor das 

autoridades brasileiras diante 

do aumento do número de pes-

soas que realizam o chamado 

“happy hour” após a jornada 

de trabalho. 

Estudos mostram que o 

consumo de álcool tem cres-

cido principalmente entre os 

mais jovens e entre os ho-

mens, apesar de as ges-

tantes também serem 

motivo de preocupa-

ção – o consumo prejudica o 

bebê.

O SINCAF integra as ações 

do PST em Limeira. As empre-

sas associadas interessadas 

em ações educativas quanto a 

Álcool, problema também no ambiente de trabalho 

esse e outros temas da área de 

saúde do trabalhador podem 

contatar o SINCAF para orien-

tações, palestras e auditorias 

externas orientativas para a 

CIPA e alta direção. 

Reunião do Programa de Saúde do Trabalhador na prefeitura

Daniela alerta para alcoolismo no ambiente da empresa

Edição Especial

Informações e serviços para
empresas, profissionais e 
comunidade constarão no 
site do SINCAF

e também poderão contribuir com essa ferramenta”, disse o pre-

sidente em exercício do SINCAF, Roberto Martins. Haverá divul-

gação dos produtos de cada associado.

O SINCAF prepara uma novidade para seus associados e para a 

comunidade em geral. Estará no ar em breve o site do sindicato 

patronal.

O espaço na internet trará informações sobre o mundo da cons-

trução e das atividades englobadas pelo Sindicato. Também 

apontará as principais novidades de seus associados, reforçan-

do a transmissão de informações de um dos setores mais ativos 

da economia de Limeira e região.

Ainda haverá um espaço totalmente dedicado ao associado nas 

questões de assessoria técnica e de legislação, com a transcri-

ção, por exemplo, na íntegra de acordos coletivos de trabalho.

A série de eventos destinada aos empresários e gestores do seg-

mento, tradicionalmente realizada pelo SINCAF, também será 

apresentada no espaço.

“Tão logo o site esteja liberado, os associados serão informados 
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Quero inicialmente saudar 

todos os Associados do 

SINCAF. Assumo interinamen-

te a Presidência da Diretoria, 

num período que podemos di-

zer que é um dos principais pa-

ra o nosso Sindicato. Afinal de 

contas, estamos iniciando a 

época de negociação das con-

venções coletivas que envol-

vem as categorias profissio-

nais que atuam em nossas em-

presas.

Esse período é fundamen-

tal, pois requer maior tempo e 

esforço para o fechamento 

das convenções com as diver-

sas categorias que o Sindicato 

abrange.

Nesse sentido, necessita-

mos não apenas estar abertos 

ao diálogo, mas também ou-

vindo os Associados para que 

possamos levar ao debate as 

suas pretensões.

Ainda sobre o mesmo te-

ma, sinto que o cenário nos 

obriga a estarmos antenados 

com o que ocorre em nossa ci-

dade e na região.

Também teremos um olhar 

para as questões que cada vez 

mais afetam o cotidiano de 

nossas empresas. A gestão 

dos negócios pede vigilância e 

aprimoramento.

Assim, realizaremos ativi-

dades como cursos e pales-

tras, com temáticas que en-

volvam as atividades repre-

sentadas.

Essa ação voltada ao co-

nhecimento se mostra impor-

tante num período de dúvidas 

no cenário nacional. O ano se 

mostra economicamente difí-

cil para empregados e empre-

gadores, em razão da baixa ati-

vidade registrada nos primei-

ros meses. Questões como 

Copa do Mundo e eleição pre-

sidencial afetam a todos, inde-

pendentemente da categoria 

profissional representada.

Nesse cenário é que o 

SINCAF atuará, garantindo aos 

Associados apoio necessário 

para que executem da melhor 

forma possível suas ativida-

des.

Começa o período de convenções coletivas 
O SINCAF e o Sindicato 

dos Trabalhadores iniciaram 

no mês de abril o período de ne-

gociação quanto às conven-

ções coletivas. “No total, são 

oito categorias cujo aumento 

salarial e benefícios são discu-

tidos entre os empresários, re-

presentados pelo sindicato pa-

tronal, e os trabalhadores”, re-

lata Mary Dalva Fiorentini, as-

sessora técnica do SINCAF.

A medida pede a atenção 

não somente do sindicato pa-

tronal e das empresas. Requer 

ainda acompanhamento por 

parte dos departamentos de 

Administração de Pessoal, se-

jam eles das próprias empre-

sas como também das organi-

zações que se utilizam dos es-

critórios contábeis.

Por isso, é importante que 

a empresa associada ao 

SINCAF esteja atenta à data 

que envolve sua categoria de 

atuação, o momento de assi-

natura da convenção  e, em al-

guns casos, sua retroatividade. 

Confira na tabela catego-

rias e sua respectiva data-

base e envie sugestões para a 

qualidade técnica/jurídica de 

aplicabilidade dos instru-

mentos coletivos. As vitórias 

e conquistas se dão pela par-

ticipação e sensibilidade das 

par tes.

As regras do banco de horas
O empresário e sua equipe 

de gestores devem estar aten-

tos a uma ferramenta propor-

cionada pela legislação traba-

lhista comumente utilizada: o 

banco de horas. 

A possibilidade de uso des-

ta forma de compensação do 

total trabalhado traz, ao mes-

mo tempo, exigências que de-

vem ser cumpridas pelas duas 

partes – empresas e trabalha-

dores. Isso garantirá não ape-

nas o rígido seguimento da-

quilo que determinam as nor-

mas, mas também redução de 

riscos quanto a possíveis ques-

tionamentos.

O alerta feito pela assesso-

ria Técnica do SINCAF é que o 

banco de horas seja formaliza-

do por meio de um termo devi-

damente assinado. Esse termo 

deve ser protocolado nos dois 

sindicatos, o patronal e o dos 

trabalhadores.

A prática também requer 

avaliações antecipadas. Uma 

delas é quanto às férias. Há em-

presas que ainda apresentam 

dúvidas quando acertam o ban-

co de horas neste item.

O SINCAF disponibiliza aos 

associados um modelo para o 

atendimento desse item na re-

lação trabalhista. “Antes da 

conclusão do acordo so-

bre o banco de horas, re-

comendamos aos em-

presários que procu-

rem orientação para 

soluções preventi-

vas. As questões po-

lêmicas serão objeto 

de consulta pelo 

Sincaf. Isso gera mai-

Veja o segmento e a data de negociação

Data base 1º de Abril de 2014:

     Produtos de Cimento

Data base 1º de Maio de 2014:

Data base 1º de Agosto de 2014:

Data base 1º de Outubro de 2014:

Data base 1º de Novembro de 2014:

 Construção Civil 
inclusive Montagens e Engenharia Consultiva

 Construção Pesada 

 Pinturas e Decorações

 Instalações 

Madeira e Mobiliário

Mármores e Granitos 

Cerâmicas
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Expediente informativo
SINCAF

Negociação salarial com o Sindicato dos Trabalhadores para 

todas as categorias integrantes.

•Consultoria Jurídica

   Nas áreas trabalhista, tributária e fiscal.

•Atualização na informação

   Informativos impressos e virtuais, além da disponibilização

   aos associados de revistas técnicas para consulta 

   Ex. REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO (Pini)

•REVISTA PROTEÇÃO - Segurança e Saúde do Trabalho 

•Manual de elaboração de PLR, Manual de Gestão ISO 9001

•Palestras

  Orientativas, de informação, técnicas e educativas.

  Mesa redonda a pedido dos associados para temas empre-

  sariais

  Apoio e acompanhamento ao empresário junto ao Sindicato dos

  Trabalhadores

  Câmara de Conciliação Prévia (em breve)

Programação para 2014:

1- Realizar palestras mensais para melhoria do entendi-

mento das leis, portarias, resoluções etc. Portanto, os em-

presários podem se manifestar indicando os principais pon-

tos divergentes da legislação para o Sindicato se mobilizar 

para trazer os palestrantes especializados;

2-Continuidade e for te atuação no CONPLAM – 

Conselho de Planejamento Municipal – que é o órgão  que re-

gula e legisla  sobre o PLANO DIRETOR TERRITORIAL E 

AMBIENTAL do município, sendo representantes o empre-

sário ROBERTO MARTINS e o engº MÁRIO SERGIO LALA.

Roberto Martins
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Fundado em 21/11/2001

Endereço: Rua Prefeito Marciliano, 304 A – Jardim Mercedes – Limeira SP

                CEP 13.480-273 - Telefone (19) 3451.3665 - contato@sincaf.com

Presidente: Roberto Martins (interino)

Jornalista responsável: Adalberto Mansur MTB 22.404

ProImprensa Comunicação

www.proimprensa.com.br / contato@proimprensa.com.br

Impressão: Gráfica CDR

Tiragem: 300 exemplares

Palavra do Presidente
Apoio ao Associado

Conheça os 

benefícios 

do SINCAF

Convenções e Acordos Coletivos 

or garantia para as associa-

das”, diz o presidente em exer-

cício do SINCAF, Roberto 

Martins.


