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Em defesa dos associados
Encontro com prefeito e defesa da reforma trabalhista integraram ações nas últimas semanas

O SINCAF está ampliando 
sua atuação em defesa dos inte-
resses dos associados. No mês 
passado, os associados parti-
ciparam de uma reunião com o 
prefeito de Limeira, Mario Botion.

O encontro ocorreu na sede 
do SINCAF. Mario Botion já foi 
presidente do sindicato patronal. 
Ele foi recebido pelo atual presi-
dente, engenheiro Mario Sergio 
Lala, diretores e associados.

O encontro serviu para que 
empresários representados 
pelo SINCAF apresentassem 
questões de interesse das ca-
tegorias econômicas represen-
tadas. Por sua vez, Botion apre-

A ação de integração aos 
órgãos e entidades que com-
põem a cadeia produtiva dos 
segmentos econômicos levou 
o SINCAF a realizar encontros 

sentou as medidas tomadas 
desde o início do governo.

“Há ações dos segmentos 
associados que impactam a 

com o gerente da Unidade de 
Limeira do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
do Estado (CREA-SP), Marce-
lo Paes Maciel.

cidade como um todo. Por 
isso, esse contato foi impor-
tante”, disse Lala.

No final de maio, dirigentes 

Em março, Maciel foi re-
cepcionado na sede do SIN-
CAF pelo presidente, enge-
nheiro Mário Sérgio Lala, e 
diretores. No encontro, Maciel 
expôs as ações do conselho, 
responsável pela fiscalização 
de atividades profissionais de 
Engenharia e Agronomia, tec-
nólogos e técnicos industriais 
de nível médio.

Já os diretores levaram a 
Maciel os itens que o SINCAF 
considera relevantes nesse 
relacionamento, que envol-
ve visitas dos fiscais a obras 
para verificação da responsa-
bilidade técnica.

Diretoria mantém diálogo com o CREA

do SINCAF, do Centro das In-
dústrias do Estado (CIESP) e da 
Associação Comercial e Indus-
trial de Limeira (ACIL) declara-
ram apoio à reforma trabalhista. 
O texto da reforma tramita no 
Congresso Nacional. O SINCAF 
foi representado pelo diretor 
Renato Hachich Maluf. 

“A reforma trabalhista não 
está criando novas leis, mas 
sim modernizando um ins-
trumento existente desde os 
anos 1940. Assim, as altera-
ções permitirão a criação de 
emprego e renda”, afirmou o 
comunicado oficial divulgado 
pelas entidades.

A agenda de abril incluiu 
encontros de dirigentes do 
SINCAF e Maciel com o pre-
feito Mario Botion, além do 
secretário de Urbanismo, Ma-
tias Razzo. 

Marcelo Maciel, do CREA
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Engenheiro Mário Sérgio Lala
Presidente do SINCAF

A advogada Giovana Franceschi Botion é a nova asses-
sora jurídica do SINCAF. Graduada em Direito nas Faculda-
des de Campinas (FACAMP), ela assume a vaga deixada 
por Edilson Rinaldo Merli, agora no Instituto de Previdência 
Municipal.

Giovana concluiu a faculdade em 2010, sendo atual-
mente sócia Proprietária do Escritório Franceschi Botion 
Advocacia. Tem especialização em Administração de Con-
domínios pela Escola Paulista de Direito (EPD), e em Direito 
Imobiliário pela Escola Paulista de Direito (EPD).

É pós-graduada em Processo Civil pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo. Seu currículo inclui curso de 
atualização em  Direito e Processo do Trabalho pela Escola 
Paulista de Direito (EPD). Em Limeira, também atua como 
advogada voluntária na AINDA (Associação Integrada de 
Deficientes e Amigos).

“Espero contribuir com o trabalho desenvolvido pelo SIN-
CAF junto aos associados, que tem sido bastante efetivo”, 
disse ela. Informações sobre o funcionamento da Assesso-
ria Jurídica podem ser obtidos no SINCAF.

É do secretario da Educa-
ção do Estado, Renato Nalini, 
que vem a melhor reflexão 
sobre o momento atual que 
todos estamos atravessando. 
Onde está a esperança para 
atravessarmos esse futuro 
sombrio? Nos jovens, diz ele

 – “Aos 16 anos, o jovem 
pode mudar o destino de sua 
cidade, de seu estado e do 
Brasil”. 

São eles que assumirão 
as responsabilidades do nos-
so futuro e de 
seus resulta-
dos. Na ini-
ciativa privada 
e principal-
mente na vida 
pública. Urge 
dotá-los de 
consciência 
ética/política 
muito além do conhecimento 
e da inovação.

É imprescindível capacitá-
-los sobre os temas desafia-
dores como a dignidade da 
pessoa humana, do bem co-
mum, da participação coletiva 
e democrática com responsa-
bilidade solidária. O desenvol-
vimento do país está atrelado 
às pequenas comunidades, 
cujas rotinas são básicas do 
seu cotidiano. É no município 
que as coisas acontecem e 
continuarão a acontecer e de 
onde virá a retomada do cres-
cimento. O fôlego para a so-
brevivência é explorar a VOCA-
ÇÃO LOCAL e interligar cada 
munícipe a conhecer seus 
próximos e seus vizinhos, a 
priorizar parcerias, em con-
sórcios, a que se aglutinem e 

cooperem entre sí até a crise 
passar. Aí, com muita sapiên-
cia, vislumbra o grande papel 
reservado aos Prefeitos. Para 
muitos dos quais o legado e 
pesado ônus recebido deixa-
do por antecessores, exigirão 
suprema gestão municipal em 
rotinas de racionalização, de 
otimização, com foco nos re-
sultados, priorizando e inves-
tindo nos jovens. Os quadros 
políticos partidários precisam 
ser renovados e saneados do 

perverso modelo 
que trouxe nos-
sa população 
ao caos atual. A 
formação vinda 
dos bancos es-
colares, capaci-
tando esses jo-
vens das novas 
lideranças estu-

dantis, às filiações partidárias 
de renovação, aproximando-
-os da administração pública 
nas Prefeituras e Câmaras 
Municipais. 

Aos empresários e em-
preendedores da iniciativa 
privada, cumpre voltarem-se 
a fomentar parcerias locais e 
iniciarem o renascimento de 
seus setores econômicos, de 
dentro para fora, unindo-se 
aos desafios e compartilhan-
do basicamente a essência do 
livre comércio em atendimen-
to às demandas da população 
que é: Morar, alimentar-se e 
sobreviver às revoluções da 
natureza.

Nova assessora jurídica A vez dos jovens

www.facebook.com/sincaflimeira
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Produtos de cimento:
sai o reajuste salarial

SINCAF chega ao Facebook
para ampliar a comunicação

O SINCAF conclui com 
êxito acordo salarial com 
os trabalhadores de qua-
tro setores econômicos do 
município de Limeira. O re-
ajuste será de 4,5% para os 
trabalhadores que atuam na 
Construção Civil, Constru-
ção Pesada, Instalações, e 
Pinturas e Decorações. O 
novo valor é válido a par tir 
de 1º de maio deste ano.

O acordo envolveu o Siti-
cecom, sindicato que repre-
senta os trabalhadores. A 
formalização das novas con-
venções coletivas ocorreu no 
último dia 26 de maio. O pre-
sidente do SINCAF, engenhei-
ro Mário Sérgio Lala, e o do 
Siticecom, Ademar Rangel, 
assinaram as convenções 
2017/2018.

Os trabalhadores que atu-
am em empresas de produtos 
de cimento tiveram reajuste 
salarial de 5%. O índice resul-
ta de acordo salarial firmado 
entre a Comissão de Negocia-
ção do SINCAF e o Siticecom, 
sindicato que representa a ca-

O SINCAF está ampliando 
os canais de comunicação 
com seus associados, cola-
boradores dos associados e 
comunidade em geral. O sin-
dicato patronal que representa 
oito segmentos da indústria 
da construção de Limeira 
iniciou a divulgação de suas 
ações também por meio do 
Facebook.

“Nossa proposta é ampliar 
os canais de contato com os 
associados”, disse o presiden-
te do sindicato, Mário Sérgio 
Lala. 

Para ter acesso às atualiza-
ções, o usuário deverá curtir a 
fanpage do SINCAF Limeira no 
Facebook – mas, atenção: a 

Empresas associadas ao 
SINCAF receberam circular 
a respeito da definição. O 
reajuste geral nos pisos, ali-
mentação e PLR, de 4,5%, 
supera o INPC do período, 
que ficou em 3,9870%. Ape-
sar da crise, os empresários 
concederam  a recompo-
sicão dos salários  com a 
íntegra da inflação de forma 
ver tical a todos os trabalha-
dores, e ainda contemplando 
um aumento real.

“O cenário se mostra difí-
cil para todos, mas estamos 
trabalhando no sentido de 
que nossos colaboradores 
estejam motivados”, afir-
mou Lala. Para o presidente, 
o empresariado se integrou 
mais nas discussões com o 
sindicato dos trabalhadores, 

tegoria de trabalhadores.
A data-base é 1º de abril. 

O presidente do SINCAF, Má-
rio Sérgio Lala, contou com 
o apoio do empresário Giulio 
Archilli Júnior, da empresa 
Lavemaq, na condução da 
negociação nesse segmento.

busca tem que ser feita dessa 
forma, já que há nomes simila-
res ao do sindicato de Limeira 
naquela rede social. Ou então 
entrar no site sincaf.com e, na 
parte superior, clicar no sím-
bolo do Facebook, que será 
remetido à página.

O novo meio de comunica-
ção se integra às demais fer-
ramentas já utilizadas, como 
o site, informativo impresso 
e mensagens enviadas por 
e-mail. A página no Facebook 
também divulgará informa-
ções sobre ações do SINCAF, 
bem como dados administra-
tivos, trabalhistas e tributários 
de interesse da categoria eco-
nômica.

através da Comissão de Ne-
gociação do SINCAF. “O mo-
mento é estarmos unidos em 
todas as ações, mostrando 
que sairemos desse cenário 
difícil de forma fortalecida”, 
disse Lala, ao elogiar a pos-

Definidos salários para 4 setores econômicos

www.facebook.com/sincaflimeira

tura de Rangel ao longo das 
negociações.

Em breve, a íntegra das 
convenções estará no site do 
SINCAF, tão logo sejam libe-
radas pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego.
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Qualidade de vida para os 
trabalhadores, com reflexos po-
sitivos no cotidiano da empresa. 
Assim o SINCAF guia sua ação 
dentro do Programa de Saúde do 
Trabalhador (PST), em Limeira.

O SINCAF atua ativamente 
no programa, através de sua 
assessora Mary Dalva Leme 
Fiorentini. Essa atuação fez com 
que duas recentes reuniões dos 
integrantes do grupo gestor do 
programa ocorressem na sede 
do sindicato patronal. O presi-
dente do SINCAF, engenheiro 
Mário Sérgio Lala, apoiou e  
acompanhou os encontros.

O grupo tem a participação 
de representantes de entidades 
empresariais e de trabalhado-
res, além da prefeitura. Recen-
temente, o seminário “Trabalho 
Decente, Direito do Trabalhador 
e Erradicação do Trabalho In-
fantil” foi promovido pela equi-
pe do PST, com apoio da Se-
cretaria de Saúde de Limeira. O 
evento lembrou o “Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Aci-
dente de Trabalho”, instituído 

oficialmente em 28 de abril.
“A prevenção tem sido 

nosso principal foco, bus-
cando aprimorar medidas 
que são tomadas dentro dos 
segmentos atendidos pelo 
SINCAF”, disse Mary. Se-
gundo ela, a parceria entre 
trabalhadores e empresários 
garantirá que essa cultura 
da prevenção seja estendida. 
Para isso, estatísticas são 
apresentadas, a partir do que 
ocorre o debate sobre ações 
que reduzam os riscos.

A proposta envolve uma 
análise geral do cotidiano 
dos trabalhadores. Tanto que 
a questão dos acidentes de 

trajeto, ocorridos quando a 
pessoa se dirige ou retorna 
da empresa na qual atua, 
foi um dos temas recentes. 
Neste ano, o tema foi a elimi-
nação do trabalho infantil no 

Associado pode solicitar palestras sobre Saúde do Trabalhador

Câmara aprova novo prazo para regularização onerosa
A Câmara dos Vereadores 

aprovou na sessão do dia 26 de 
junho o projeto de lei comple-
mentar do prefeito Mario Botion 
que prevê a continuidade da re-
gularização onerosa de imóveis 
construídos em Limeira. 

O PLC 14/2017 teve apro-
vação por unanimidade. Não 
houve emendas à proposta, 
que já havia sido aprovada 
pelo Conselho Municipal de 
Planejamento Territorial e 
Ambiental (Complan) no mês 
passado.

O SINCAF participa do 
Complan, e votou favoravel-

mente à continuidade da regu-
larização onerosa. Cerca de 70 
mil imóveis apresentam cons-
truções irregulares em Limeira.

A regularização é fun-
damental, no caso, princi-
palmente de negociações 
imobiliárias que envolvam fi-
nanciamentos. Agora o docu-
mento esperará a sanção do 
prefeito para entrar em vigor.

Em abril, o secretário de Ur-
banismo e presidente do con-
selho, Matias Razzo, disse que 
o projeto flexibiliza pontos im-
portantes da legislação hoje vi-
gente com o intuito de facilitar 

que proprietários regularizem 
suas propriedades. Em reunião 
com dirigentes do SINCAF na 
época, ele informou sobre o 
envio da proposta à Câmara.

“O objetivo é estimular o 
cidadão a deixar a sua pro-
priedade em ordem, daí esses 
importantes benefícios com o 
texto da lei”, afirmou o prefei-
to Mario Botion, por meio da 
Secretaria de Comunicações. 
“De posse de um imóvel lega-
lizado, o proprietário passará 
a ter mais tranquilidade, inclu-
sive caso queira fazer algum 
tipo de negócio com a sua 

município, com apresentação 
de representante da Cometil 
(Comissão Municipal de Er-
radicação do Trabalho Infan-
til). O SINCAF também tem 
representante no Cometil, o 
engenheiro de seguraça do 
trabalho Victor Eisenmann.

O programa apresenta 
como uma de suas ações 
palestras nas empresas, vol-
tadas aos trabalhadores. As 
empresas associadas pode-
rão solicitar ao SINCAF, pelo 
telefone 3034-9752, que o 
sindicato patronal fará o con-
tato com o PST.

casa”, complementa.
A legislação permitirá que 

a taxa de ocupação de imóvel 
ocorra num patamar de 15% 
acima da máxima permitida.

O novo texto estabelece 
prazo de dois anos para a re-
gularização onerosa dos imó-
veis. Permite ainda por meio 
de decreto uma outra exten-
são do prazo por igual perí-
odo. De acordo com o texto, 
poderão ser legalizadas cons-
truções irregulares existentes 
até 13 de agosto 2016. 

Leia a matéria completa 
em www.sincaf.com


