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Editorial
O tempo
A inexorabilidade do tempo nos leva a gastá-lo, durante poucos
instantes, para refletirmos: como o estamos consumindo?
Para aqueles companheiros de diretoria que, junto comigo, assumiram o compromisso de gerir os destinos deste Sindimetal-PR,
por quatro longos anos, esta era a medida do tempo. Era apenas
mais um desafio em nossas vidas. A dificuldade de trabalhar o interesse coletivo sobrepondo o interesse individual. Sim, pois aqui o
coletivo é sempre mais importante que o individual. Trabalhar em
equipe! Isto significa: um por todos e todos por um!
Mas, voltemos no tempo! Como se isto fosse possível...
Quando fomos eleitos, lá em abril de 2010, e tomamos posse
em 12 de maio do mesmo ano, na sede ainda em construção,
tínhamos como grande desafio a conclusão da obra, pois, como
sabemos, a obra mais cara é a obra inacabada. Hoje, passados
quatro anos - para nós quatro longos anos que passaram muito
rapidamente - nos orgulhamos da magnitude da nossa sede. Uma
sede digna da expressão do Sindimetal-PR e da categoria que representa. Importante frisar: sem dever um único centavo!
As atividades inerentes ao meio sindical continuaram dentro de
um ritmo compatível, com cursos, palestras, seminários, negociações coletivas sempre muito desgastantes, todos realizados
com empenho e dedicação. Tivemos a oportunidade de ter entre
nós o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, e
o vice- presidente da CNI – Confederação Nacional da Indústria -,
Alexandre Furlan, em duas magníficas palestras voltadas ao nosso
empresariado.

Mas o tempo é implacável! Não conseguimos pará-lo! Aqueles que
seriam quatro longos anos passaram muito rapidamente. Já estamos em um novo processo eleitoral, de uma nova diretoria, que
terá o trabalho de continuar fazendo do Sindimetal-PR uma instituição cada vez mais respeitada no seio da comunidade industrial
do Estado e do País.
Para nós, o tempo continuará a ser o Senhor da Razão!
Alcino de Andrade Tigrinho
Presidente do Sindimetal-PR

Eleições Sindimetal
As eleições do Sindimetal-PR ocorreram no
dia 14 de abril, das 9 às 19h, na Sede do
Sindicato. Os candidatos se reuniram em
uma chapa única, sendo eleitos para assumir a diretoria do órgão para o quadriênio
2014-2018 os seguintes empresários: para
a presidência, Alcino de Andrade Tigrinho,
como vice-presidentes os empresários Nelson Roberto Hubner, Lauro Pastre Junior,
Guido Larsen, Adalberto Boff Cardoso, Ber-
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nardo Luiz Coelho e Antonio Gerson Fabricio.
Além do presidente e vices, os membros do
conselho fiscal são: Victor Alfredo Hogan,
Edward Borgo e Edgard Calvet Gonçalves
Junior e como suplentes Julio Maciel, Dante
Luiz Pangrácio e Danny Berté. Para os cargos de delegados representantes junto à
Fiep, foram designados Alcino de Andrade
Tigrinho, Nelson Hubner, Lauro Pastre Junior
e Edsel Schwarz.

Palestra com Alexandre Furlan

O presente e o futuro das relações trabalhistas no Brasil
Furlan é um dos autores do documento “101 Propostas para a
Modernização Trabalhista”, acreditando que a rigidez da legislação trabalhista, o excesso de burocracia e de obrigações e a
insegurança jurídica crescente criam um ambiente antiemprego
no país. “O documento lista 101 irracionalidades da legislação
trabalhista, aponta as consequências de cada uma delas, dá a
solução e a forma legal para adotá-la e, ainda, enumera os ganhos das mudanças”, afirmou o palestrante.
No dia 27 de março o Sindimetal recepcionou as empresas associadas para palestra com o empresário, vice-presidente da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente do Conselho de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social da CNI,
Alexandre Furlan, que abordou o tema: O presente e o futuro das
relações trabalhistas no Brasil.
Cerca de 80 pessoas estiveram no evento, que aconteceu na sede
do sindicato, onde foram discutidos aspectos importantes para as
relações de trabalho no Brasil, como os acordos coletivos, o trabalho forçado, a sustentabilidade, a falta de mão de obra, dentre
muitos outros.

Coluna ações Sindimetal/Sesi
Sesi promove ambiente mais seguro e saudável dentro das empresas
superar a 5.000 empresas em 2014.

A expectativa do Sesi no Paraná, para este
ano, é aumentar o número de atendimentos do Programa de Gestão da Qualidade
de Vida no Trabalho. Preocupado com
a promoção da saúde, bem estar e manutenção de um ambiente de trabalho
seguro e saudável para o trabalhador da
indústria, o Sesi trabalha para ampliar de
25% a 30% os atendimentos que devem

“Um ambiente de trabalho seguro e saudável reduz os riscos, e proporciona maior
interação entre trabalhador e empresa,
trazendo benefícios. Os trabalhadores ficam mais comprometidos, em condições
de entregar mais resultados e também se
afastam menos por problemas de saúde e
acidentes de trabalho. Com uma vida mais
saudável, a produtividade é maior”, destaca o Gerente de Qualidade de Vida do Sesi
no Paraná, Ademir Vicente da Silva.
O Programa oferece um portfólio extenso
de serviços a serem realizados. Em geral,
o trabalho começa com um diagnóstico da
empresa, seguido de um plano de ações a
serem colocadas em prática. A abordagem

vai desde os requisitos de segurança e
saúde no trabalho com base das Normas
regulamentadoras do ministério do trabalho, em que são mapeados os riscos
no ambiente e identificadas alternativas
para corrigi-los, à promoção da qualidade
de vida, cuidados com a saúde, a prática
de exercícios físicos, alimentação saudável, prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, prevenção contra álcool e
drogas e de atividades culturais. Uma boa
prática é o Programa Cuide-se+, ofertado
para as indústrias com finalidade de promover a qualidade de vida no ambiente
empresarial.
Para contratar os serviços de qualidade de vida
do Sesi, acesse o site www.sesipr.org.br/saude
ou pelo telefone 0800 648 0088.
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Eventos do trimestre
Curso - Excel
Em fevereiro, aconteceu no Sindimetal/PR o curso Excel
nível básico/intermediário. Na ocasião, foram apresentados aos participantes os conhecimentos necessários para
utilizar os recursos do Microsoft Excel, além de terem sido
orientados sobre como manusear as planilhas eletrônicas,
desenvolver fórmulas, gráficos e configurações de pastas
de trabalho.

Curso de CIPA
O Sindimetal/PR realizou, no início de março, a primeira
turma do curso de CIPA de 2014. A Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho de
modo a tornar compatível, permanentemente, o trabalho
com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Novas turmas serão realizadas no curso do ano.

Chefia e Liderança
Também em março foi realizado, no Sindimetal/PR, o
treinamento Chefia e Liderança, que proporcionou aos
participantes o conhecimento de técnicas e habilidades
para a gestão de equipes. O curso foi direcionado para
diretores, gerentes, coordenadores de equipe e profissionais que exercem a função de liderança.

Evite transtornos, consulte
previamente seu advogado!
Advocacia especializada em
pequenas e médias empresas
Direito Societário
Direito Trabalhista
Direito Tributário

www.curiabdalla.adv.br
Av. Cândido de Abreu, 526, cj. 1201-A
Centro Cívico, Curitiba (PR)
Tel: (41) 3352-9642
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Vice-presidente do Sindimetal/PR fala na imprensa
sobre exportação
No início de 2014 o vice-presidente do
Sindimetal/PR, Nelson Roberto Hubner,
falou na imprensa sobre o atual cenário
para a exportação de produtos brasileiros.
Isso porque, mesmo com o câmbio a favor,
o Brasil deverá encolher sua participação
no comércio internacional este ano, fato
que vem sendo registrado desde 2011.
Na reportagem sobre o tema, Hubner
comentou que a unidade de usinagem
do Grupo Hubner, em Araucária, viu a
margem de lucratividade reduzir ao ponto
de ficar no zero a zero com a valorização
do real nos últimos anos. A estratégia da
empresa, segundo Hubner, foi permanecer

com as exportações, mesmo sem lucro. “A
intenção era não perder clientes, para não
ter que reconquistá-los no futuro. Levase ao menos um ano para conquistar um
cliente no exterior, mas para voltar mais
tarde é preciso baixar preço para concorrer com o atual fornecedor. É o pior dos
mundos”, analisa.
Este ano, as exportações, apesar da ajuda
do dólar mais caro, devem cair 1%, pressionadas pela piora dos preços das commodities e pela maior dificuldade para
vender em alguns mercados, como Argentina e China, que vêm reduzindo um pouco o ritmo das suas economias. A projeção

é da Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), que calcula que o nosso país
responderá por 1,25% do comércio global
em 2014, ligeiramente inferior ao estimado para o ano passado, de 1,30%. Vale
lembrar que os cálculos são feitos pela
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Entre 2006 e 2012 o número de exportadoras no Brasil caiu de 24,6 mil para
18,6 mil, segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC). No ano passado, houve uma ligeira melhora e esse número alcançou 18,7
mil, segundo estimativas.

Fonte: OMC/AEB, MDIC/SECEX. Infografia: Gazeta do Povo
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Agenda Sindimetal/PR
O Sindimetal/PR está construindo a agenda de cursos e
eventos para o próximo ano.
Contribua enviando sua sugestão para o e-mail institucional@sindimetal.com.br.

Consulte a agenda já disponível no site do sindicato: www.sindimetal.com.br

Anuncie no boletim do Sindimetal/PR
Anuncie no jornal trimestral do Sindimetal/PR e apresente os seus serviços para as principais empresas do setor
metalmecânico do Paraná. Entre em contato conosco pelo e-mail institucional@sindimetal.com.br ou telefone (41) 32183935, para saber sobre os valores para todos os formatos de anúncios no informativo. O boletim do Sindimetal/PR tem
edição impressa e online, tiragem de 3 mil exemplares e possui distribuição gratuita em mais de 2.500 empresas.

Fale com a gente
O Sindimetal/PR elaborou este espaço para saber a sua opinião sobre o boletim e receber sugestões de pautas e críticas. Desta forma,
pretendemos abrir um canal de comunicação entre o sindicato e seus associados.
Envie sua contribuição para o e-mail redacao2@talkcomunicacao.com.br.

Expediente
O Jornal Sindimetal/
PR é uma publicação
trimestral, de distribuição
gratuita, do Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material
Elétrico do Estado do
Paraná (Sindimetal-PR).
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