
SINCAF ajuda a prevenir acidentes
O SINCAF busca ampliar a 

ofer ta de soluções às empre-

sas associadas. Um dos 

i tens envolve or ientação 

quanto à segurança do traba-

lho. Relatos recentes apon-

tam que as associadas tive-

ram ganhos após o contato 

com a Assessoria Técnica do 

sindicato patronal.
O exemplo é de uma indús-

tria associada, que encontrava 

soluções distantes das neces-

sidades do segmento. Após 

contato com o sindicato, a em-

presa, cujo nome será mantido 

em sigilo, obteve melhorias. A 

assessoria do SINCAF apon-

tou à indústria linhas de ação, 

que depois foram implementa-

das por consultoria externa es-

pecializada na área.
 “Trabalho seguro é tudo. O 

capital humano é o principal pa-

Mulheres ganham homenagem

O SINCAF realizou uma ação para marcar o Mês da Mulher. Ho-

menageou as empresárias que participam das negociações coleti-

vas de seus setores de atividades. O presidente Mário Botion elogi-

ou a atuação da mulher na sociedade e no mundo empresarial. 

Engep consolida ações culturais

Empresa associada ao SINCAF, a Engep consolida seu Espaço 

Cultural, que se tornou um instituto sociocultural. Paulo Masuti Levy, 

da Engep, conta como foi o processo para restaurar o imóvel histórico 

no Largo Boa Morte, que recebe a exposição “Visões do Sagrado”. 
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trimônio de uma empresa”, diz 

o presidente do SINCAF, Mário 

Botion.
Assessora técnica do sin-

dicato, Mary Dalva Leme Fio-

rentini participa do Programa 

de Saúde do Trabalhador 

(PST), em Limeira. “Empresá-

rios e seus gestores devem es-

tar atentos às normas de saú-

de do trabalhador. No SINCAF, 

damos um norte para o asso-

ciado, que aí então busca no 

mercado uma solução”.
A prática traz resultados. 

Em parte do Brasil, a constru-

ção civil lidera o ranking dos 

acidentes por segmento. Em Li-

meira, segundo dados do PST, 

o cenário é outro: a constru-

ção é a sexta colocada no ran-

king por setor, com 190 dos 

2.581 acidentes registrados 

no ano passado. 

Limeira apresenta um 

número preocupante  de 

acidentes de trajeto, aquele 

que ocorre no percurso casa-

trabalho-casa. No ano passa-

do, foram 657 registros de 

trajeto, ou 25% do total de 

acidentes de trabalho, segun-

do dados do Programa de 

Saúde do Trabalhador (PST).

A média local supera a 

nacional, que é de 20%. São 

quase duas vítimas diárias em 

Limeira que estavam indo ou 

voltando do trabalho quando 

da ocorrência. 
As motocicletas aparecem 

na maioria das ocorrências. A 

emissão da CAT, obrigatória 

nesses casos, gera direitos e 

obrigações para o trabalhador 

e para o empregador.
Mary Dalva Fiorent ini 

defende medidas em várias 

frentes. “As empresas devem 

conversar com seus colabora-

dores”, disse. Órgãos públicos 

podem ajudar com campa-

nhas de esclarecimento e 

melhoria na mobilidade urbana 

e no transporte público.
No ranking municipal de 

2015 por segmento, a cons-

trução civil está na sexta 

posição. Foram 36 acidentes 

de trajeto. No Brasil, o último 

dado governamental mostra 

que 111 mil pessoas foram 

vítimas desse tipo de ocorrên-

cia no ano de 2013.

Ocorrências de trajeto preocupam
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Uma das principais atividades do SINCAF é a negocia-

ção coletiva com o Siticecom, sindicato que representa os 

trabalhadores que atuam nas empresas afiliadas. O mês de 

março marca o início das reuniões entre sindicalistas e 

empregadores representados pelo SINCAF.
A primeira categoria econômica a negociar a conven-

ção coletiva 2016/2017 é o setor de produtos de cimento, 

cuja data-base é 1º de abril.
Diante da realidade econômica do Brasil, é necessária 

maior participação na Assembleia Patronal que está sendo 

convocada. “Dúvidas e contribuições podem ser endere-

çadas previamente à Assessoria Técnica para que sejam 

avaliadas quando das negociações”, afirma Mary Dalva 

Fiorentini, do SINCAF.
O site do SINCAF traz na seção “Serviços” a íntegra das 

convenções coletivas registradas no Ministério do 

Trabalho, que pode ser baixada. Recentemente, foram 

incluídos os documentos dos segmentos de cerâmica 

branca e cerâmica vermelha. Veja em www.sincaf.com

Começa período de
negociação coletiva

O Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado 

(INCC-M) registrou alta de 0,52% em fevereiro, variação 

superior à registrada no mês de janeiro (0,32%). A mão de 

obra, que passou de 0,15% para 0,51%, foi o principal 

influenciador da alta. 
O conjunto materiais, equipamentos e serviços teve 

elevação de 0,53% ante 0,52%. O levantamento é do 

Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), ligado à Fundação 

Getulio Vargas (FGV). 
Veja a notícia na íntegra no site www.sincaf.com

Custo da construção 
sobe em fevereiro
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Empresários, no título 

deste artigo resumo o cami-

nho que avalio ser importan-

te seguirmos para gerar com-

prometimento não só pelos 

incentivos financeiros mas 

outros fatores de comunica-

ção para motivação. É preci-

so ter atitude. Agir. Reagir.

Mais uma vez, as pesso-

as farão toda a diferença. 

Entender a cultura da em-

presa, identificar os proble-

mas e adaptar-se para entrar 

nessa nova fase. Influenciar 

os movimentos de inova-

ção. Reverter a situação e 

encontrar a superação.

Todos podemos melho-

rar. Pela força das entidades 

como parceiros de agentes 

da mudança conseguire-

mos contribuir com a me-

lhoria da gestão pública e 

exercitar a cidadania. Ainda 

conseguiremos promover a 

sensibilização para as mu-

danças que precisam ser im-

plementadas e engajamento 

de todos para criarmos o ali-

cerce junto aos represen-

tantes da sociedade civil.

Necessitamos desen-

volver a sustentabilidade 

transversal como cultura. 

Educação e respeito às ca-

usas fundamentais. Não 

descuidar do básico, sim-

plesmente.

Ouvir a todos, mas sem 

desviar do caminho. Traçar o 

plano.  Não ser pessimista, 

porém ser realista. Sanear e 

cuidar. Acatar os direitos 

constitucionais e pregar que 

existem também os deveres. 

É o equilíbrio. É o ser justo, 

em todas as crenças. Atra-

vessarmos esse período de 

dificuldades sem fugir da nor-

malidade institucional. 

Mantermos a calma da 

consciência desacerbada.  

Pratiquemos a paz para dias 

melhores. 

De nós empresários, in-

vestidores, voluntários soci-

ais, é que o país necessita 

agora. Manter a empregabi-

lidade, capacitar lideranças 

e sobreviver. A economia do 

país precisa ser movimen-

tada a todo custo. E a popu-

lação conta conosco para li-

derar essa nova caminhada, 

que exigirá sacrifício, empe-

nho para o necessário de-

senvolvimento e cresci-

mento.  

Pois afinal nós somos da 

iniciativa privada, e as insti-

tuições ainda funcionam.

Boa sorte a todos os em-

preendedores.!

Com otimismo, prossi-

gamos.

Compartilhamento da 
esperança e otimismo



O SINCAF realizou uma ação 

para marcar o Mês da Mulher. Re-

presentando todas as associa-

das, a diretoria do sindicato patro-

nal optou por homenagear as em-

presárias que participam ativa-

mente das negociações coletivas 

de seus setores de atividades.
O presidente Mário Botion 

destacou: “são inegáveis o avan-

ço que a sociedade teve desde 

que a mulher ampliou sua parti-

cipação nas decisões. Portanto, 

além da conquista e da valoriza-

ção da própria mulher, a socie-

dade como um todo ganhou”.

No café da manhã, estavam 

presentes as empresárias Ma-

ria Lucia Zaros Germano, da DG 

Moveis, Doroteia de Paula Silva 

Bonatti (Marmoraria Silva) e 

Marcia Cristina Forti (Marmora-

ria Mineralli). Com apoio da Di-

retoria e da Assessoria Técnica 

e Jurídica do SINCAF, elas pas-

saram a auxiliar nas negocia-

ções com o sindicato dos tra-

balhadores. Os resultados têm 

sido bastante satisfatórios, des-

de que a medida foi adotada.

Maria Lucia, Doroteia e Mar-

cia representaram as proprietá-

rias, gestoras e colaboradoras 

das empresas associadas. 
“São profissionais competen-

tes, conhecedoras com profundi-

dade de suas empresas. São líde-

res nas negociações com muita  

amplitude”, contou Mary, que par-

ticipou do café ao lado de Creuza 

Gazotti, assessora do SINCAF.
Outras mulheres que atuam 

em iniciativas do SINCAF não 

puderam comparecer, em ra-

zão de compromissos anterior-

mente assumidos.

Homenagem: mulher que atua em negociação

Presidente Mário Botion, empresárias e integrantes do SINCAF
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Re c e n t e  r e u n i ã o  d o 

Complan (Conselho Municipal 

de Planejamento e Gestão 

Territorial e Ambiental de 

Limeira) teve, novamente, a 

presença do engenheiro Mário 

Sergio Lala, representante do 

SINCAF.
Lala participa ativamente 

nas discussões e delibera-

ções, com reflexo na melhoria 

da qualidade de vida urbanísti-

ca e ambiental do município. 

Lideranças da classe empre-

sarial elogiam a disposição de 

Lala em avaliar, previamente e 

com todos os interessados da 

sociedade civil, os itens da 

pauta em consulta.
Nesse sentido, a atuação 

do SINCAF inclui dirigentes 

que muitas vezes representam 

outros segmentos, como 

Roberto Martins, que partici-

pam indicado pela ACIL.
A comissão atua tendo 

como base legislações sobre 

o tema, como o Plano Diretor 

de Limeira, Lei Municipal 

442/2009, a qual, desde 

2013, já sofreu alterações e 

atualizações.

SINCAF ativo no Complan

Levantamento da Ciesp e 

Fiesp, a partir de dados do 

Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC),  mostram que  a 

regional do CIESP Limeira 

ocupa a 26ª posição em 

ranking sobre exportações.
O ranking tem a participação 

de 39 regiões paulistas. Juntas, 

essas regiões movimentaram US$ 

51,7 bilhões da pauta exportadora 

estadual, ou 27,0% do montante 

vendido pelo Brasil no mercado 

global no ano de 2015.
O saldo da balança comer-

cial, no ano de 2015, foi 

superavitário em US$ 137,2 

milhões, ante superávit em 2014 

de US$ 29,1 milhões, portanto, 

um aumento de 372,3%.
Para o vice-diretor do 

CIESP Limeira, Flaminio de 

Lima Neto, este aumento do 

saldo comercial é o grande 

destaque para a regional e a 

cotação do dólar ajudou o país 

a ficar mais competitivo, 

auxiliando as exportações: 
“Os números mostram que a 

cidade teve bom resultado nas 

exportações e a queda nas 

importações mostra que as 

empresas locais estão buscando 

fornecedores nacionais. O que é 

bom, pois ajuda o superávit da 

balança comercial do país”, 

comenta, por meio da Assessoria 

de Imprensa do Ciesp Limeira.
Mais em www.sincaf.com

Limeira é a 26ª em exportações, aponta Ciesp

Junto de Roberto Martins, Lala participa da reunião

 Reunião do Complan nas dependências da prefeitura



Largo Boa Mor te, 118. 

Esse endereço no Centro de Li-

meira guarda aproximadamen-

te 170 anos de história, mas 

um dia quase foi demolido. 
A ação de uma empresa as-

sociada ao SINCAF, a Engep, 

evitou não apenas o despare-

cimento de uma casa que re-

mete aos primórdios do muni-

cípio, mas também gerou um 

espaço para ações culturais.
O Espaço Cultural Engep 

abriga anualmente quatro ex-

posições temáticas. A próxi-

ma delas, “Visões do Sagra-

do”, apresenta parte do acer-

vo de imagens sacras e vesti-

mentas da Diocese de Limeira. 

A entrada é gratuita.
Ao iniciar o calendário 

anual do espaço, a exposição 

marca também a primeira ini-

ciativa do Instituto Sociocul-

tural  "Cassio de Freitas 

Levy”. “A diretoria da Engep 

decidiu criar um instituto que 

pudesse angariar verbas fede-

rais, estaduais e municipais 

de incentivo à cultura e que só 

poderiam ser acessadas atra-

vés de um instituto”, conta Pa-

ulo Masuti Levy, um dos dire-

tores da empresa.
A Engep, especializada na 

busca de soluções para obras 

públicas e privadas, investe 

pesado na cultura. Nos últi-

mos 20 anos, a edição de um 

calendário com fotografias his-

tóricas da região já se tornou 

tradição. Junto com a Associ-

ação Pró Memória de Limeira, 

presidida por Paulo, patroci-

nou pelo menos 30 livros que 

também retratam aspectos 

históricos.
Geólogo de formação, Pau-

lo viu a oportunidade de trans-

formar o imóvel erguido em 

1850 num “espaço para a cul-

tura da cidade”, conforme con-

ta. Lá morou Ezequiel de Paula 

Ramos, dono da Fazenda Qui-

lombo e senador da República 

no século XIX. 

Ao longo do tempo, abri-

gou loja, consultório dentário e 

restaurante. Em 2006, sua de-

molição chegou a ser cogitada.
A Engep adquiriu o imóvel 

em 2010. A restauração levou 

2 anos. Desde setembro de 

2012, é um dos poucos pon-

tos mantidos pela iniciativa pri-

vada que, recebem exposi-

ções sobre temas como os mi-

nerais do país e o modo de mo-

rar das famílias paulistas, esta 

em parceria com a Pinacoteca 

do Estado de São Paulo.
Ainda abrigou produção 

de artistas de vários estilos, 

como Emiliano Bernardes (Li-

meira), Francisco Olivato (Cor-

deirópolis) e grafiteiros.
Paulo Levy não esconde o 

entusiasmo com os resultados. 

“Temos um programa de visi-

tas que traz principalmente estu-

dantes”, contou. Ivo Marreiro, 

coordenador do Espaço, apos-

ta no cuidado com o visual e a 

qualidade da informação trans-

mitida ao visitante.
A mostra “Visões do Sagra-

do” pode ser visitada até o dia 2 

de julho, durante a semana das 

9 às 18h, e aos finais de semana 

das 9 às 13h.

Paulo Levy e Ivo, com peças que estão na exposição

Diretoria avalia cenário e ações
As reivindicações das oito 

categorias representadas pelo 

SINCAF foram tema da reunião 

da diretoria realizada no final 

do mês de fevereiro. Diretores 

representando esses segmen-

tos estiveram presentes, avali-

ando as medidas que preci-

sam ser adotadas em funções 

das questões administrativas. 
Também avaliaram a con-

juntura econômica do país, 

que tem preocupado os diri-

gentes das empresas que inte-

gram o quadro do SINCAF. As 

ações no âmbito do município 

foram outro item da pauta.
O presidente Mário Botion 

apresentou as medidas que es-

tão sendo feitas pelo sindicato 

patronal, em função das de-

mandas. Também coletou as 

opiniões dos diretores a respei-

to dos assuntos. As reuniões 

de diretoria são mensais.
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Instituto consolida Espaço Cultural Engep

Reunião de fevereiro na sede do SINCAF


