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COMUNICCOMUNICAAÇÕÇÕESES
E EVENE EVENTTOSOS

anos

Nesta edição nosso foco será o crédito, 

um dos grandes problemas das empresas 

durante essa pandemia. Ao longo dos últimos 

meses a busca pelo crédito ocupou boa parte 

das ações da indústria, principalmente das 

pequenas e médias. Apesar de todas as linhas 

disponibilizadas pelo governo, o problema 

persiste, mostrando que ainda há muito a 

fazer. Boa leitura.
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Pandemia afeta diretamente
o preço do cobre

Padarias se adptam ao novo NORMAL

Meio ambiente e crédito são foco 
do Sincobesp

Revisão alíquota MVA



Paulo SkafPaulo Skaf

OPINIÃO
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Os efeitos da pandemia e a quarentena impuseram uma 
forte diminuição de receitas e a necessidade de capital de 
giro para as empresas. Os bancos fi caram ainda mais se-
letivos no crédito.

Propusemos desde o início da crise que o governo deveria 
assumir o risco de crédito para que os recursos pudessem 
fl uir e auxiliar as empresas a fazer a travessia do período 
crítico. Uma série de linhas foram criadas. O Giro Emer-
gencial, do BNDES, para empresas com faturamento anu-
al de até R$ 300 milhões, com custo médio de 11,5% ao 
ano, esgotou o orçamento de R$ 5 bilhões no início de ju-
lho. Outros R$ 5 bilhões já foram disponibilizados.

O Pronampe, que inicialmente atenderia empresas com 
faturamento até R$ 360 mil e depois as com receita bruta 
de até R$ 4,8 milhões, passou a abranger todos os seg-
mentos de micro e pequenas, sem priorização, por ação 
da Fiesp e do Ciesp. Os recursos logo se esgotaram, sendo 
requisitadas por quase 210 mil empresas. Já solicitamos 
ao governo mais recursos. 

da FIESPFIESP e do 
CIESPCIESP pelo 

crédito na crise 
da  Covid-19Covid-19

Ser empresário
no Brasil é ser 
capaz de enfrentar 
adversidades. 
Neste ano, o desti no 
nos reservou algo 
mais desafi ador, a 
Covid-19.

A LUTA



• Paulo Skaf
Presidente da Federação e do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp)
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A MP 975 criou Programa Emergencial de Acesso ao Cré-
dito (PEAC) que prevê concessão de garantias em opera-
ções até R$ 80 bilhões pelo Fundo Garantidor para Inves-
timentos (FGI), para empresas com faturamento até R$ 
300 milhões, com prazo de até 60 meses e carência de até 
12. O custo da operação, segundo a redação original, po-
dia chegar a mais de 20% ao ano. Apresentamos ao relator 
da MP na Câmara, deputado federal Efraim Filho (DEM-
-PB), argumentos e dados e, assim, conseguimos reduzir 
a taxa média para 12,7% ao ano. Não é o ideal, mas é um 
avanço. A MP também foi aprovada no Senado Federal.

Outra MP, a 944, criou o Crédito para Folha de Pagamen-
to, com garantia de 85% do Tesouro, para empresas com 
faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, 
com custo de 3,75% ao ano e prazo de 36 meses com 6 
de carência. Até agora, a linha repassou R$ 4,5 bilhões 
de um total de R$ 40 bilhões. Por isso, a Fiesp e o Ciesp 
sugeriram ao relator da MP na Câmara, deputado fede-
ral Zé Vitor (PL-MG), a ampliação do teto de faturamento 
e prorrogação do prazo. O Congresso aumentou o limite 

para R$ 50 milhões de faturamento e passou a permitir o 
pagamento de dívidas trabalhistas recentes.  

A Fiesp e o Ciesp seguem com a pesquisa de acompanha-
mento do crédito para indústrias, seminários, feirões e 
uma Central de Crédito no site para orientação de acesso 
aos recursos. Se há algum entrave, facilitamos a comuni-
cação com a instituição financeira. Já são mais de 950 em-
presas atendidas e R$ 45 milhões de operações de crédito 
geradas.

Ainda há muito o que se fazer tanto no crédito quanto nas 
áreas tributária, de política industrial e inovação tecnoló-
gica tão importantes para a retomada da produção e a ge-
ração de empregos de que o Brasil tanto precisa. A Fiesp e 
o Ciesp continuarão lutando nesse sentido.
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SIBAPEM E SENACON
DISCUTEM O COMBATE À PIRATARIA

Em 13 de julho, o secretário Luciano Benetti Timm, da 
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), se reuniu 
com o presidente do Sibapem (Sindicato Interestadual da 
Indústria de Balanças, Pesos e Medidas), Carlos Amaran-
te, para falar sobre ilegalidades nas vendas de balanças, 
medidores de pressão arterial, termômetros etc.

No encontro com Timm, o presidente do Sibapem desta-
cou o crescente número de produtos irregulares ofertados 
pelas redes de e-commerce, que insistem em não respei-
tar o que dizem as legislações. Além disso, ele explicou 
que das balanças ilegais identifi cadas pelo Sibapem entre 
2015 e 2019, se metade fosse vendida com nota fi scal, o 
país teria R$ 324 milhões de arrecadação a mais, valor 
correspondente a 41% das despesas previstas no orça-
mento de 2020 do próprio Inmetro.

O secretário da Senacon informou que, além da emissão de 
uma nota técnica exigindo padrões mínimos de segurança, 
bem como identifi cação do vendedor, emissão de nota fi s-
cal e cuidados mínimos por parte dos marketplaces, o órgão 
propôs um Código de Autorregulação para o setor de comér-
cio eletrônico. Até o momento a maioria dos marketplaces já 
aderiu, exceção ainda ao Mercado Livre e a Amazon.

Amarante afi rmou que mantém diálogo constante com 
órgãos ofi ciais como INMETRO, IPEMs e Receita Fe-
deral, associações como ABIMAQ, ABINEE e outros, se 
prontifi cou a encaminhar ofício atualizando os mais re-
centes casos de pirataria identifi cados nas plataformas 
de e-commerce e assinou o Termo de Adesão ao Guia de 

Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio 
Eletrônico da Senacon se comprometendo a apoiar as 
suas ações contra o comércio ilegal.

O Sibapem também intensifi cou o contato com o Inme-
tro. No dia 22 de julho, durante reunião por videocon-
ferência, foram discutidos pedidos de alterações pontu-
ais a respeito da classifi cação de risco em anuência dos 
taxímetros, mototaxímetros e IPA rodoviário, bem como 
para aprovação de modelo e anuência para pesos padrão, 
todos para nível de risco III. 

Marcelo Morais, da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel), 
informou que a solicitação foi aceita para taxímetros e mo-
totaxímetros e que a política do Inmetro é considerar ao 
máximo possível as reivindicações da indústria. Foi negada 
a reivindicação para IPA rodoviário, pois considera que “o 
controle de anuência seria desnecessário, uma vez que te-
nha a aprovação de modelo e a verifi cação inicial para este 
tipo de instrumento”. Sobre pesos padrão, Morais se com-
prometeu a manter a política atual, nível III, mas disse ser 
necessário um novo debate para reavaliar a portaria 233/94.

No dia 28 de julho aconteceu a apresentação do “Guia de 
Boas Práticas e Orientações às Plataformas de Comércio 
Eletrônico”, promovida pelo Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria (CNCP). O Secretário da Senacon, Lucia-
no Timm, explicou que o Guia tem por objetivo imple-
mentar medidas de combate à venda de produtos pirata, 
contrabandeados ou, de qualquer modo em violação à 
propriedade intelectual.

Durante o mês de julho o Sibapem, parti cipou de diversas reuniões com 
autoridades nacionais em busca de meios para coibir e reduzir a pirataria, 

além de discuti r outros temas de interesse para a categoria. 
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Conhecer o mercado onde sua empresa se encontra pode ser 
a melhor alternativa para traçar as estratégias e planejamen-
tos de ações, principalmente no cenário atual. Para tentar 
ajudar seus associados, o Sindimad (Sindicato da Indústria 
de Serrarias, Carpintaria, Tanoarias, Madeiras Compensadas 
e Laminadas do Estado de São Paulo), fi rmou uma parceria 
com a IDEE, um grupo integrado de consultorias que tem por 
objetivo criar soluções dentro de um ecossistema com foco na 
efi ciência de pessoas e empresas. 

Segundo o Executivo do Sindimad, Alexandre Luta, a ideia é 
realizar uma pesquisa setorial que permita analisar e apoiar a 
indústria paulista. Como resultado a pesquisa deverá retratar 
as ações já tomadas e as que ainda serão, no curto e médio 
prazos, nas questões que mais afl igem a área de RH.

SINDIMAD FIRMA PARCERIA COM 
INSTITUTO DE PESQUISA

- Reestruturações organizacionais e revisão e oti mização de processos
- Revisão de práti cas de remuneração e benefí cios
- Defi nição de headcount e dimensionamento de quadro
- Acompanhamento e gestão de pessoas quanto ao seu bem estar 
- Prá� cas de home offi  ce durante e pós-pandemia
- Adesão ao Plano de Governo de manutenção do emprego
- Desenvolvimento de lideranças e equipe comercial

Dentre os principais pontos a serem observados estão: 

Mais informações podem ser obti das no Sindicato e nas redes sociais: facebook e instagram.

Pela parceria, a IDEE fará o levantamento e disponibilizará a pesquisa para os 
associados do Sindimad sem nenhum custo. As empresas que tiverem interesse 
em aprofundar a pesquisa poderão fazê-lo diretamente com o Instituto, utilizando 
desconto especial.
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DESIN

Quando essa crise do Coronavirus-
-Covid19 chegou, fomos todos pegos 
de surpresa. As reações foram diver-
sas, o Estado não tinha regulamento 
certo e o Judiciário optou por dividir 
as ações descendo ao nível de es-
tados e municípios, o que impediu 
uma diretriz única e acabou alon-
gando a curva da infecção, sem parâ-
metros de medições da assertividade 
das ações implementadas. 

Dito isto, transferimos o texto para as 
ações de nossas entidades antes, du-
rante e depois desse evento. 

Nossos Sindicatos vinham traba-
lhando e reagindo a uma mudança 
em sua base de sustentabilidade im-
posta pelo fi m da Contribuição Sin-
dical. Certo ou errado, esperada ou 
não, aconteceu e as entidades esta-
vam buscando uma maior aproxima-

O ESSENCIAL
TRABALHO DOS SINDICATOS

ção de suas bases e um aumento na 
relevância de suas ações, agregando 
valor e aumentando o associativismo. 

Neste momento o mundo parou. As 
empresas fi caram órfãs de seu fatu-
ramento porém, não de seus compro-
missos e responsabilidades. O medo 
do futuro incerto atingiu a todos os 
empresários em maior ou menor 
grau, mas atingiu. 

no APOIO e ORIENTAÇÃO
às empresas na superação da PANDEMIA



• Paulo Henrique Schoueri
Diretor Titular do Departamento Sindical

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Inspiradas pelo compromisso de 
servir suas empresas, correram 
para o "home offi  ce" e não descan-
saram. Aumentaram intensamente 
o relacionamento com as empresas, 
captaram demandas, interagiram 
com outras entidades, repassaram 
pleitos, exigiram soluções e levaram 
tranquilidade, respostas e soluções, 
fruto de um trabalho conjunto e or-
denado, orquestrado por nossa Fe-
deração e seu presidente Paulo Skaf, 
que não parou um só dia e buscou 
atender a todas as demandas, fazen-
do ver ao governo que passada a cri-
se de saúde, teríamos uma enorme 
crise de empregos e arrecadação se 
não preservássemos as empresas. 

Com certeza, muito foi feito, mui-
to foi conseguido. Acompanhamos 
as liberações de crédito para folha, 
para giro, prorrogação de impostos, 
postergação de exigências de cer-
tidões, protocolos de reabertura, e 
toda a interação necessária com to-
dos os poderes. 

Sem dúvida, "das crises surgem as 
oportunidades" e o que começou 
como uma operação de guerra com 
o desenho de o pior dos horizontes 
possíveis para todos, tornou-se uma 
excelente oportunidade de aproxi-
mação entre as empresas e seus re-
presentantes, que puderam interagir 
com o governo, preservando as em-
presas e cumprindo seu importante 
papel de intermediação negocial, não 
apenas na área trabalhista, como por 
muitos era sempre visto. 

E nossas en� dades?

A crise não terminou. O "novo nor-
mal" como tem sido tratado o pós 
pandemia está se acomodando e 
mostrando que muito terá de ser 
feito. Setores irão ter de se adaptar, 
uns mais, outros menos. O Comércio 
Eletrônico atuou de forma brilhante 
nesse período, mas não é visto pelos 
especialistas como substituto do va-
rejo e tudo isso acaba sendo especu-
lativo e incerto.  

Certeza mesmo, temos de que o rela-
cionamento entre as entidades e suas 
empresas representadas acentuou-se 

muito neste período. A efetividade 
das ações foi muito importante,  sen-
do sentida e reconhecida. Um cami-
nho se abriu e cabe a nós, represen-
tantes das entidades, aproveitar essa 
estrada, manter esse rumo, aprofun-
dar as trocas, atender as empresas e 
manter acesa essa chama de valori-
zação que o momento nos ofereceu, 
agregando sempre valor e aumentan-
do a relevância de nossas entidades e 
por consequência o associativismo. 

no APOIO e ORIENTAÇÃO
às empresas na superação da PANDEMIA

"Juntos somos mais fortes""Juntos somos mais fortes"



 Sindicatos em Ação     Julho 202010 www.simdesimde.org.br

No último dia 9 de junho, o Simde (Sin-
dicato Nacional das Indústrias de Ma-
teriais de Defesa) e o Deseg/Comdefe-
sa-Fiesp realizaram Reunião Plenária 
Conjunta, por videoconferência, que 
contou com a presença do Ministro da 
Defesa Fernando Azevedo e Silva. Na 
oportunidade foi assinado o Acordo 
de Cooperação Técnica entre a Fiesp e 
o Ministério da Defesa, e o Termo de 
Parceria entre o Simde e a Associação 
Parque Tecnológico de São Paulo. 

A reunião foi aberta pelo Presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf, que saudou o 
Ministro e passou a coordenação dos 
trabalhos para o Diretor-Presidente 
do Simde e Diretor-Titular do Deseg, 
Carlos Erane de Aguiar, que destacou 
a importância da plenária ao abri-
gar a assinatura de dois documentos 
muito importantes para as áreas de 
financiamento e de pesquisa e desen-
volvimento para o setor de defesa.

Logo no início da videoconferência, 
foi assinado o Acordo de Coopera-
ção Técnica para elaboração de solu-
ções estratégicas de financiamentos 
e investimentos na Base Científica, 
Tecnológica e Industrial de Defesa  
(BCTID), pelo Ministro da Defesa e 
pelo Presidente da Fiesp. Paulo Skaf 
saudou a iniciativa e o comprometi-
mento do Ministério da Defesa em olhar 
para o futuro, apesar das dificuldades 
causadas pela crise do coronavírus.

Logo após a assinatura do Acordo, o 
Diretor-Presidente do Simde, Carlos 
Erane de Aguiar, assinou a parceria 
com a Associação Parque Tecnológi-
co de São José dos Campos. Em seu 
pronunciamento, além de destacar os 
aspectos técnicos da parceria, Erane 

PARTICIPA DE PLENÁRIA DO SIMDE/DESEG-FIESP

enfatizou que é importante falar da 
isonomia, que é um assunto, infeliz-
mente não resolvido e que precisa 
avançar. “Não é possível que nos ve-
jamos em meio a questões tributárias 
e regulatórias que basicamente aju-
dam o produto importado e oneram o 
produto nacional. Este desequilíbrio 
regulatório tributário ameaça a BID.”

O Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios do Parque Tecnológico Elso 
Alberti Junior representando o Dire-
tor do Parque, Marco Antônio Raupp, 

completou que “O Brasil hoje é um 
dos poucos países que detém a capa-
cidade de promover um ciclo comple-
to de produtos e sistemas de defesa, 
é um diferencial que nós precisamos 
preservar e aprimorar. É uma ques-
tão não só de desenvolvimento eco-
nômico, mas também de soberania 
nacional. Então, conjugados os esfor-
ços do Parque Tecnológico, por meio 
do Cluster Aeroespacial e do Simde, 
é algo que vai ao encontro da ação e 
dos objetivos do nosso parque, e sa-
bemos, do próprio Sindicato.”

com foco no financiamento setorial

MINISTRO DA DEFESA 
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A Abimex (Associação Brasileira das Indústrias de Mate-
riais Explosivos) e o Sindex (Sindicato das Indústrias de 
Explosivos no Estado de São Paulo) introduziram pela 
Resolução da Presidência nº 05/2020 o “Dia do Artífi ce 
de Explosivos”, que será comemorado em 13 de maio. A 
data é a mesma em que D. João VI introduziu a Fábrica de 
Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas em 1808, a primeira 
de explosivos.

A importância da data será ampliada no mundo pós Co-
vid-19, que necessitará ainda mais da mineração e, con-
sequentemente, dos explosivos - onde se inicia o processo 
de extração de minerais essenciais para utensílios do-
mésticos e pessoais, fertilizantes e equipamentos para a 
infraestrutura. A população necessitará mais consumíveis 
e se apoiará nos minerais, não apenas para acompanhar o 
crescimento mas para sobreviver e trabalhar, já que as ati-
vidades de home offi  ce, videoconferência e outras formas 
de relacionamento necessitarão de mais eletrônicos, acre-
dita o presidente da Associação, Ubirajara D´Ambrósio.

Os telefones celulares e computadores, por exemplo, ex-
plica, serão cada vez mais utilizados a partir de agora e 
têm em sua estrutura materiais feitos a partir de cobre, 
prata, ouro, paládio, platina, entre outros. “Todos esses 
produtos são minerados com o uso de explosivos civis, 
que são o início da cadeia de valor da mineração.”

Segundo as Entidades, fala-se em declínio na mineração, 
mas na verdade os substitutos também serão minerados 
e utilizarão explosivos. O ICMM (Conselho Internacional 
de Mineração e Metais) informa que pelo menos 70 países 
são extremamente dependentes do setor de minérios, que 
também é uma indústria sustentável e de alta tecnologia.

ABIMEX CRIA DIA PARA CELEBRAR 
O ARTÍFICE DE EXPLOSIVOS

No Brasil, os fabricantes de 
explosivos estão fazendo grandes 
investi mentos em ati vidades 4.0 
e IoT, como sistemas autônomos 

e simulações ambientais, e 
difi cilmente perderão sua posição 
de alavancadores de prosperidade 

industrial no cenário pós pandemia.

“Parabenizamos todos 
os Artí fi ces de Explosivos 

que se preservaram 
durante a pandemia 

e estão dando seu 
melhor para o segmento 

minerário brasileiro.”
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O Siniem (Sindicato Nacional da In-
dústria de Estamparia de Metais) 
realizou no dia 14 de julho a Assem-
bleia Geral Extraordinária, por vi-
deoconferência, com objetivo de dar 
poderes para a Comissão negociar a 
próxima Convenção Coletiva de Tra-
balho/2020, com as centrais sindi-
cais dos trabalhadores metalúrgicos, 
a iniciar pela FEM-CUT, com data-
-base em setembro. 

A reunião foi aberta pelo presiden-
te Rogerio Marins, que passou a pa-
lavra ao 1° vice-presidente Antonio 
Carlos Teixeira Álvares, coordenador 
da Comissão de Negociação. Teixeira 
iniciou os trabalhos fazendo uma re-
trospectiva das negociações em 2019 e 
destacou que as tratativas foram posi-
tivas para as empresas do setor, mes-
mo com a negativa de uma parte dos 
sindicatos laborais da base FEM-CUT 
não terem assinado o acordo. Tam-
bém abordou a  questão da ultrativi-
dade que, conforme a nova legislação 
trabalhista, pode permitir que todas 
as cláusulas percam a validade na au-
sência de novos acordos coletivos. 

SINIEM PROMOVE   
     ASSEMBLEIA VIRTUAL

Também o consultor sindical Val-
demar Cardoso de Andrade fez um 
histórico sobre a razão da assembleia 
de forma remota devido ao período 
de pandemia. Alertou que, além da 
questão salarial, as entidades patro-
nais deverão dar atenção a outras so-
licitações dos sindicatos laborais, tais 
como a implantação de um protocolo 
contra a Covid-19, com participação 
do sindicato dos trabalhadores por 
meio de uma comissão dentro da fá-
brica para acompanhar a evolução do 
protocolo; e o pleito por garantia de 
emprego por 12 meses. 

Segundo Teixeira, o mais importan-
te é que nenhuma empresa faça a 
negociação de forma individual. “A 
tendência é ter reajustes parcelados 
e evitar concessões sem antes falar 
com a entidade patronal.”

O presidente Rogério Marins abriu a 
votação para as empresas associadas e 
o Siniem recebeu autorização para co-
mandar as negociações, que incluem 
outras centrais como Intersindical e 
Conlutas (nas regiões de Campinas e 
S. José dos Campos), com data-base 
também em setembro; e a Força Sin-
dical, com data-base em novembro. 
Após a votação, o presidente abriu a 
reunião para discussões gerais.

SINIEM
     ASSEMBLEIA VIRTUAL

Estão em andamento as 
reuniões de negociação 
coletiva com os dirigen-
tes sindicais, realizadas 
de forma remota por meio 
de aplicativo. No caso do 
FEM-CUT há o empenho 
para concluir o acordo co-
letivo de trabalho com a 
maior celeridade. A ten-
dência sinaliza a renovação 
das cláusulas preexisten-
tes se houver entendimen-
to e os ajustes necessários 
que evitem o aumento dos 
custos fi xos das empresas. 
O propósito da norma co-
letiva é colaborar para que 
empregadores tenham se-
gurança jurídica na reto-
mada gradual da atividade 
econômica das empresas e 
assim possam manter os 
postos de trabalho.

Rodadas de 
negociação 
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PANDEMIA
AFETA DIRETAMENTE 
O PREÇO DO COBRE

A queda na produção de minas do 
mundo todo vem afetando os esto-
ques e a sucata está fi cando escassa. 
Os estoques limitados estão acom-
panhando medidas de estimulo glo-
bal e melhorando a demanda nos 
principais consumidores da China, 
o que ajuda o metal a fi car entre os 
favoritos dos analistas. 

O risco de uma nova onda da Covid 
ameaça piorar a oferta do metal, que 
atingiu no dia 15 de julho a maior co-
tação em dois anos. A possibilidade 
de um défi cit no mercado este ano, 
levou o preço do cobre a atingir US$ 
6.360, em Londres, o maior valor 
desde maio de 2019.

A crise mundial, que pode parecer 
distante, quando as indústrias estão 

focadas na busca de crédito e na reto-
mada da atividade, tem forte poten-
cial para afetar a produção nacional, 
inviabilizando a recuperação do mer-
cado de instalações prediais, constru-
ção civil, dentre outros. 

Sempre atento ao mercado, o Sin-
dinstalação, orienta os empresários 
que fi quem atentos às tendências do 
mercado externo.

A crise provocada pela Covid-19 em 
todo o mundo afetou o setor de ins-
talações de várias maneiras. Além da 
questão da falta de crédito e da que-
da na atividade, o aumento no preço 
do cobre também vem difi cultando a 
vida dos empresários do setor. 

O presidente do Sindinstalação (Sin-
dicato da Indústria de Instalações 
Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sani-
tárias do Estado de São Paulo), Luiz 
Carlos Veloso, ressalta que além do 
aumento no preço do dólar, que afe-
tou diretamente o preço do metal no 
mercado, a doença reduziu em qua-
se 30% a equipe de trabalho na mina 
chilena de Codelco, a maior produ-
tora de cobre do mundo. Para tentar 
manter a produção a Codelco suspen-
deu atividades não essenciais.

 “Pedimos que os associados 
nos tragam suas demandas, 

de forma que possamos acionar 
as autoridades, uma vez que 

o setor de infraestrutura é 
fundamental para a retomada 

do crescimento.”

Luiz Carlos Veloso
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CAPA

Linha BNDES: Crédito Pequenas Empresas
Linha BNDES: Finame Materiais 

Linha Crédito Digital: Desenvolve SP
Programa Emergencial de Suporte ao Empregos:
PESE (Linha Emergencial para Folha de Pagamento)
Programa Nacional de Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte: PRONAMPE 
Programa Emergencial de Acesso 

ao Crédito: PEAC | FGI

CAPA

Desde o início da pandemia a prioritária preocupa-
ção com a saúde, impôs medidas de prevenção para 
todo o setor produtivo. Indústrias tiveram que re-
duzir a produção ou até mesmo interrompê-la, as 
vendas desabaram, os pedidos foram cortados, mas 
a estrutura de custos permaneceu e o pagamento a 
grandes fornecedores também. Diante desta difi cul-
dade no fl uxo de caixa, a palavra “credito” tornou-se 
a mais importante para os empresários industriais 
em especial os de pequeno e médio porte. Os histó-
ricos problemas associados a difi culdades de acesso 
e alto custo tornaram-se mais graves neste período.

Diante destas difi culdades, a Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), liderou um 
grande processo de atuação em rede, ampliando e 
construindo uma relação forte de parcerias com as 
empresas, agentes fi nanceiros, universidade, enti-
dades e instituições governamentais. Tudo isto ten-
do como objetivo o aumento da oferta e a redução 
de custos do crédito.

Sylvio Gomide, diretor Titular do Departamento da 
Micro, Pequena, Média Indústria e Acelera Fiesp, 
explica que esse trabalho trouxe resultados mui-
to importantes num curto espaço de tempo. Tanto 
nas políticas públicas com proposições efetivas de 
pleitos para os principais órgãos governamentais 
federais e estaduais, quanto na rápida criação de 
estruturas de atendimento às empresas, através da 
Central de crédito, Feirão, Site e Webinars.

Ele reconhece, no entanto que os resultados foram 
necessários, mas não sufi cientes, devido a gravida-
de do problema. “Ainda há escassez na oferta e cus-
tos ainda continuam elevados, prosseguiremos na 
busca de melhores condições para todos.”

Dispensa de apresentação de CNDs para obtenção de 
crédito, por meio da MP 958/2020 e da Emenda Cons-
titucional 106/2020 que dispensa de apresentação de 
CND referente à seguridade social;

Melhorias no PESE - Programa Emergencial de Supor-
te a Empregos, MP 944/2020, aprovada pela Câmara 
e Senado, atenderam, em parte, emendas enviadas da 
FIESP, sendo a ampliação de R$ 10 milhões para R$ 50 
milhões de limite de faturamento; aumento de prazo de 
2 meses para 4 meses de prazo da operação, e ampliação 
do prazo de vigência de 30/06 para 31/10/2020 .

Exclusão da trava de utilização para as empresas com 
faturamento até R$ 4,8 milhões, universalizando o aten-
dimento das empresas no Pronampe.

No Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, fi zemos 
defesa junto ao relator da MP 975/20, resultando em 
melhorias no seu texto e regulamento (Portaria 16.206, 
de 8 de julho de 2020), efetivando a redução do custo to-
tal de operação foi reduzido de 20% a.a. para 12,7% a.a. 
nos juros médios, Isenção de encargos de utilização da 
garantia, inclusão na mp o prazo de 12 meses a 60 meses 
de prazos de pagamentos e de 6 meses a 12 meses de 
carência, fl exibilizando as contratações das operações.

Também foram apresentadas diversas propostas ao BN-
DES para inclusão das médias empresas na Linha Crédito 
Pequenas Empresas, com aumento no orçamento para R$ 
10 bilhões, ampliação do limite de faturamento de R$ 90 
milhões para R$ 300 milhões de limite de faturamento e 
alongamento do prazo de vigência de 30/jun para 31/dez.

Na linha Proger Urbano Capital de Giro, solicitamos 
a ampliação dos recursos de R$ 1 bilhão para R$ 5 bi-
lhões,a prorrogação de parcelas da linha e início da ope-
ração pelo Banco do Brasil.

A equipe do Departamento monitora diariamente todas as 
ações e ofertas de crédito, de forma a identifi car e antecipar 
propostas para bancos e governo, apresentando relatórios 
aos dirigentes dos principais bancos sobre a atuação dessas 
instituições, além de atuar no acompanhamento dos prin-
cipais programas de crédito pelos bancos (PESE - Progra-
ma Emergencial de Suporte a Empregos, Pronampe, PEA-
C-FGI, e linhas do BNDES) para agilizar as operações.

Gomide lembra que muitas medidas foram disponibi-
lizadas para as empresas de todos os portes, principal-
mente para o Capital de Giro, como:

CAPITAL DE GIRO

DENTRE AS PRINCIPAIS CONQUISTAS ELE DESTACA:

Para facilitar o acesso dos empresários, a Fiesp criou no 
site www.fi esp.com.br/coronavrirus - um guia “Crédito 
na Covid 19” disponível para download na página Cen-
tral de Crédito, com uma apresentação completa com 
todas as medidas, estatísticas, desembolsos e muito con-
teúdo para todas as empresas.  

O diretor alerta que antes de buscar linha ou programa é 
fundamental que as empresas, se preparem para solici-
tar ao banco, e para tanto, cita algumas dicas:

Consulte o guia “Crédito na Covid 19” e confi ra as 
condições taxas, tarifas, prazos e carência dos pro-
gramas disponíveis.

Assista o webinar de crédito no canal do Youtube da 
FIESP

Veja com seu banco de relacionamento se ele está 
operando o produto, e em caso positivo, organize a 
documentação necessária para solicitação da linha.

Em algumas linhas, por exemplo do BNDES, negocie 
taxas, prazos e carências.

A LUTA PELO

CREDITO
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Programa Emergencial de Acesso 

ao Crédito: PEAC | FGI
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a mais importante para os empresários industriais 
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Indústrias do Estado de São Paulo), liderou um 
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federais e estaduais, quanto na rápida criação de 
estruturas de atendimento às empresas, através da 
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mente para o Capital de Giro, como:
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Para facilitar o acesso dos empresários, a Fiesp criou no 
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na Covid 19” disponível para download na página Cen-
tral de Crédito, com uma apresentação completa com 
todas as medidas, estatísticas, desembolsos e muito con-
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O diretor alerta que antes de buscar linha ou programa é 
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tar ao banco, e para tanto, cita algumas dicas:
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O Departamento também vem realizando pesquisas 
constantes com objetivo de identificar as principais di-
ficuldades e transformar esses dados e informações em 
ações efetivas para empresas.

NO MÊS DE ABRIL A EQUIPE CONSOLIDOU UMA PESQUISA 
COM 457 EMPRESAS QUE DESTACOU:

Relação com clientes: 60% das empresas relatam 
que não há entrada de novos pedidos e 50% apontam 
que clientes renegociaram para adiar o pagamento de 
pedidos entregues.

Relação com fornecedores: 49% das empresas re-
latam que fornecedores estão operando parcialmente, 
39% apontam que os fornecedores subiram os preços e 
33% estão com dificuldade de negociar prazo de paga-
mento com fornecedores.

ESTRANGULAMENTO DO FLUXO DE CAIXA POR CONTA 
DA PRESSÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES:

63% das indústrias têm caixa disponível para honrar 
suas obrigações por até 1 mês, 17% tem caixa para até 2 
meses, 11% para até 3 meses e 9% para mais de 3 meses.
73% das indústrias necessitarão de crédito para capital 
de giro nos próximos 3 meses, em montante médio esti-
mado de 43% do faturamento.

89% das empresas que necessitarão de crédito para 
capital de giro pretendem utilizá-lo para pagamento de 
salário de funcionários, 63% para aquisição de insumos, 
e 39% para pagamento de custos de energia. 

Linha BNDES – Crédito Pequenas Empresas
Empresas com Faturamento anual  

de até R$ 300 milhões
Limite de Financiamento: 

Até R$ 70 milhões
Carência: Até 24 meses

Prazo: Mínimo de 12 meses 
e Máximo de 60 meses

Taxa de Juros: + TLP, TFB ou Selic /  
+ 1,25% a.a. Taxa BNDES /  
+ Taxa do agente financeiro

Linha BNDES – FINAME MATERIAIS 
Empresas nacionais de todos os portes

Limite de Financiamento:  
Até R$ 20 milhões por operação,  

com limite de R$ 150 milhões por ano.
Carência:  Até 24 meses

Prazo: Até 84 meses já com a carência
Garantias: Negociadas com a instituição 

financeira repassadora, sendo as mais 
utilizadas a garantia por aval e real.  

Poderá ser usado o FGI – Fundo Garanti-
dor de Investimento

Taxa de Juros: + TLP, TFB ou Selic /  
+ 1,15% a.a. Taxa BNDES /  
+ Taxa do agente financeiro

Veja a lista dos materiais que podem ser 
financiados: https://bit.ly/3akzGd1

LINHA CRÉDITO DIGITAL – DESENVOLVE SP 
Financia Capital de Giro das Empresas 

com faturamento anual superior  
a R$ 81 mil até R$ 10 milhões
Limite de Financiamento:  

Até R$ 1.500.000,00
Carência: Até 9 meses

Prazo: Até 42 meses
Garantias: As garantias serão compostas 

pelo FGI – Fundo Garantidor de  
Investimentos – Crédito Livre ou FDA – 
Fundo de Aval do Estado de São Paulo e 

aval dos sócios proprietários.
Taxa de Juros: A partir de 1,20% ao mês

APOIO AOS EMPRESÁRIOS PESQUISAS

Quinzenalmente, o Observatório de Crédito, acompanha 
o andamento das medidas, o status das liberações visan-
do identificar se os recursos estão chegando ou não nas 
empresas. 

Os resultados da primeira quinzena de Junho com a par-
ticipação de 395 indústrias mostrou que 37,2% busca-
ram crédito na primeira quinzena de junho, sendo que 
85% das empresas que buscaram crédito foram nos 5 
principais bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, San-
tander e Caixa, e 39% das solicitações foram aprovadas; 
20% em análise e 41% negadas.

Sylvio Gomide afirma que a Fiesp, e seus Sindicatos Fi-
liados, continuarão apoiando as demandas das empre-
sas, realizando a defesa de interesses de todos os setores 
e indústrias, para que efetivamente o crédito chegue às 
empresas, irrigando a economia e apoiando de forma 
efetiva a retomada dos negócios. “Seguiremos acompa-
nhando todas as medidas atuais e novas que surgirem 
para informar, orientar e direcionar as empresas na me-
lhor tomada do crédito.”

Para a Fiesp, além das conquistas obtidas até o momento, é fun-
damental para ajudar o empresário conseguir crédito, uma forte 
atuação das Entidades nas políticas públicas apresentando plei-
tos e propostas para que os recursos possam chegar de manei-
ra efetiva nas empresas. “Criamos a Central de Crédito, desde 
30/03, um ambiente que apoia as empresas nas suas demandas 
de crédito e financiamento, inclusive a melhorar a comunicação 
com os agentes financeiros”, comenta.

Na Central existe um Canal de Dificuldades de Acesso com os 
Agentes Financeiros que já atendeu mais de 1000 empresas. As 
demandas registradas e/ou contatadas por telefone são enviadas 
aos agentes para avaliação e tratativas junto às empresas, o que 
já resultou em 25% de aprovação de crédito com mais de R$ 42 
milhões de negócios gerados.

Outra forma de atendimento é o Feirão de Crédito Digital, que 
registrou mais de 500 pedidos de reuniões com agentes financei-
ros. O Feirão Digital foi desenhado para atender empresas que 
não conseguem comunicação com seu banco de relacionamen-
to, com isso a demanda é enviada para os agentes financeiros 
realizarem contato e reuniões com as empresas, para que elas 
possam efetivar sua demanda junto ao banco.  

Além disso, a Central de Crédito tem vários conteúdos disponí-
veis com tire dúvidas, apresentação de crédito, canal de pergun-
tas e muito mais. “Temos realizados Webinars Setoriais e Regio-
nais em parcerias com os Sindicatos Filiados e as Regionais do 
DEPAR e do CIESP, com a participação de mais 1100 empresá-
rios e dirigentes das MPMIs, destacando as medidas de crédito 
para todas as empresas”, ressalta Gomide.

Outra rodada de pesquisa de crédito, com mais 250 
empresas, identificou que  a principal dor das indús-
trias é o Capital de Giro com 43%, seguido de 18% re-
negociação de dívidas com alongamento de prazo/ca-
rência; 17% antecipação de recebíveis; 13% suspensão 
de pagamentos de dívidas; 8% renegociação de dívidas 
com dinheiro novo.

PESQUISA
CAPIT AL GIRO NEGOCIAÇÃO RECEBÍVE IS
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ticipação de 395 indústrias mostrou que 37,2% busca-
ram crédito na primeira quinzena de junho, sendo que 
85% das empresas que buscaram crédito foram nos 5 
principais bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, San-
tander e Caixa, e 39% das solicitações foram aprovadas; 
20% em análise e 41% negadas.

Sylvio Gomide afirma que a Fiesp, e seus Sindicatos Fi-
liados, continuarão apoiando as demandas das empre-
sas, realizando a defesa de interesses de todos os setores 
e indústrias, para que efetivamente o crédito chegue às 
empresas, irrigando a economia e apoiando de forma 
efetiva a retomada dos negócios. “Seguiremos acompa-
nhando todas as medidas atuais e novas que surgirem 
para informar, orientar e direcionar as empresas na me-
lhor tomada do crédito.”

Para a Fiesp, além das conquistas obtidas até o momento, é fun-
damental para ajudar o empresário conseguir crédito, uma forte 
atuação das Entidades nas políticas públicas apresentando plei-
tos e propostas para que os recursos possam chegar de manei-
ra efetiva nas empresas. “Criamos a Central de Crédito, desde 
30/03, um ambiente que apoia as empresas nas suas demandas 
de crédito e financiamento, inclusive a melhorar a comunicação 
com os agentes financeiros”, comenta.

Na Central existe um Canal de Dificuldades de Acesso com os 
Agentes Financeiros que já atendeu mais de 1000 empresas. As 
demandas registradas e/ou contatadas por telefone são enviadas 
aos agentes para avaliação e tratativas junto às empresas, o que 
já resultou em 25% de aprovação de crédito com mais de R$ 42 
milhões de negócios gerados.

Outra forma de atendimento é o Feirão de Crédito Digital, que 
registrou mais de 500 pedidos de reuniões com agentes financei-
ros. O Feirão Digital foi desenhado para atender empresas que 
não conseguem comunicação com seu banco de relacionamen-
to, com isso a demanda é enviada para os agentes financeiros 
realizarem contato e reuniões com as empresas, para que elas 
possam efetivar sua demanda junto ao banco.  

Além disso, a Central de Crédito tem vários conteúdos disponí-
veis com tire dúvidas, apresentação de crédito, canal de pergun-
tas e muito mais. “Temos realizados Webinars Setoriais e Regio-
nais em parcerias com os Sindicatos Filiados e as Regionais do 
DEPAR e do CIESP, com a participação de mais 1100 empresá-
rios e dirigentes das MPMIs, destacando as medidas de crédito 
para todas as empresas”, ressalta Gomide.

Outra rodada de pesquisa de crédito, com mais 250 
empresas, identificou que  a principal dor das indús-
trias é o Capital de Giro com 43%, seguido de 18% re-
negociação de dívidas com alongamento de prazo/ca-
rência; 17% antecipação de recebíveis; 13% suspensão 
de pagamentos de dívidas; 8% renegociação de dívidas 
com dinheiro novo.

PESQUISA
CAPIT AL GIRO NEGOCIAÇÃO RECEBÍVE IS
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Objetivo: Facilitar acesso ao crédito de PMEs atra-
vés da concessão de garantias p/ agentes financei-
ros (menos risco)

Público-alvo: Empresas com faturamento anual em 
2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões

Linhas elegíveis: Linhas do BNDES (exceto Cartão 
BNDES e linhas subsidiadas) e de crédito livre a serem 
detalhadas pelos agentes financeiros (exceto crédito 
rotativo)

Limite Operações: entre R$ 5 mil e R$ 10 milhões 
por agente financeiro

Prazo para contratação: Operações de crédito con-
tratadas até 31 de dezembro de 2020

Taxa de juros: poderá ser negociada livremente entre 
a empresa e a instituição financeira. No entanto, a taxa 
média praticada na carteira por cada instituição finan-
ceira operadora do PEAC não poderá exceder 1,0% ao 
mês, sob pena de redução da cobertura do programa. 
Este limite tende a gerar taxas de juros ao tomador mais 
baixas que as taxas praticadas no mercado.

Garantia: terá cobertura de uma garantia de 80% à 
instituição financeira concedente do crédito

Prazo das operações: De 12 a 60 meses, variável 
conforme o produto e a política de crédito do agente 
financeiro

Carência: De 6 a 12 meses, variável conforme o pro-
duto e a política de crédito do agente financeiro

Documentação: Sem exigência de CND e outros do-
cumentos similares

Observações: As instituições financeiras participan-
tes do PEAC operarão com recursos próprios e pode-
rão contar com garantia a ser prestada pelo Fundo 
Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (FGC-MPME), limitada de 80% (cem por 
cento) do valor de cada operação garantida.

A União disponibilizou R$ 20 bilhões no FGI para co-
bertura das operações contratadas no âmbito do PEAC.

A quem se destina: empresas com faturamento 
anual até R$ 4,8 milhões

Teto financiável: Até 30% de sua receita bruta  
obtida no ano de 2019

Contratação: De abril até 30 de junho de 2020

Público alvo: Empresas com faturamento  
de R$ 360 mil e R$ 10 milhões

Itens financiáveis: Folha de pagamento

PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE AO 
EMPREGOS – PESE (LINHA EMERGENCIAL  
PARA FOLHA DE PAGAMENTO)

PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO 
AO CRÉDITO – PEAC | FGI 

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE – PRONAMPE

LIMITE FINANCIÁVEL:
R$ 2.090,00
POR MÊS POR TRABALHADOR

3,75% a.a.
TAXA DE JUROS

1,25% a.a.
TAXA DE JUROS:
SELIC (PÓS FIXADA)

CARÊNCIA: 
6 MESES PRAZO: 36 MESES 

(INCLUÍDA A CARÊNCIA)

PRAZO:
36 MESES CARÊNCIA: 

8 MESES

Período elegível: até 2 meses

Condição: Não demissão de mão de obra por 2 meses

Débitos e Inadimplência: Podem ser restritivos 
apontamentos em bureau de crédito e registros de ina-
dimplência no sistema de informações de crédito man-
tido pelo Banco Central

Importante: 
A condições acima, referem-se a 1ª fase do programa 
que se encerrou em 30/06; A 2ª fase do programa só 
entrará em vigor após a sanção presidencial, amplian-
do o critério de elegibilidade para empresas com fatu-
ramento até R$ 50 milhões.

Garantias: Somente garantias pessoais. Empresas 
com 1 ano ou mais de faturamento: 100% do valor con-
tratado. Empresas com menos de 1 ano de faturamento:  
150% do valor do financiamento.

Observações: 
As instituições financeiras participantes do Pro-
nampe operarão com recursos próprios e poderão 
contar com garantia a ser prestada pelo Fundo Ga-
rantidor de Operações (FGO), limitada até 100% 
(cem por cento) do valor de cada operação garanti-
da, com as primeiras perdas da carteira de respon-
sabilidade do FGO.

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fam-
pe) do Sebrae pode ser utilizado como instrumento 
complementar ao Fundo Garantidor de Operações 
(FGO) na estruturação das garantias.

ATÉ O FECHAMENTO DESTA MATÉRIA, AS ALTERAÇÕES  
NA MEDIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO FORAM  

SANCIONADAS, CONFIRA A ATUALIZAÇÃO DESTE  
PROGRAMA EM NOSSO SITE  

WWW.FIESP.COM.BR/CORONAVIRUS.

R$ 15,9 BIA União disponibilizou 
no FGO para cobertura das operações 
contratadas no âmbito do Pronampe.

OUTRAS LINHAS E PROGRAMAS PODEM SER 
CONFERIDOS NO “GUIA DE CRÉDITO” DISPONÍVEL 

PARA DOWNLOAD NA CENTRAL DE CRÉDITO NO SITE: 
WWW.FIESP.COM.BR/CORONAVIRUS
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Objetivo: Facilitar acesso ao crédito de PMEs atra-
vés da concessão de garantias p/ agentes financei-
ros (menos risco)

Público-alvo: Empresas com faturamento anual em 
2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões

Linhas elegíveis: Linhas do BNDES (exceto Cartão 
BNDES e linhas subsidiadas) e de crédito livre a serem 
detalhadas pelos agentes financeiros (exceto crédito 
rotativo)

Limite Operações: entre R$ 5 mil e R$ 10 milhões 
por agente financeiro

Prazo para contratação: Operações de crédito con-
tratadas até 31 de dezembro de 2020

Taxa de juros: poderá ser negociada livremente entre 
a empresa e a instituição financeira. No entanto, a taxa 
média praticada na carteira por cada instituição finan-
ceira operadora do PEAC não poderá exceder 1,0% ao 
mês, sob pena de redução da cobertura do programa. 
Este limite tende a gerar taxas de juros ao tomador mais 
baixas que as taxas praticadas no mercado.

Garantia: terá cobertura de uma garantia de 80% à 
instituição financeira concedente do crédito

Prazo das operações: De 12 a 60 meses, variável 
conforme o produto e a política de crédito do agente 
financeiro

Carência: De 6 a 12 meses, variável conforme o pro-
duto e a política de crédito do agente financeiro

Documentação: Sem exigência de CND e outros do-
cumentos similares

Observações: As instituições financeiras participan-
tes do PEAC operarão com recursos próprios e pode-
rão contar com garantia a ser prestada pelo Fundo 
Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (FGC-MPME), limitada de 80% (cem por 
cento) do valor de cada operação garantida.

A União disponibilizou R$ 20 bilhões no FGI para co-
bertura das operações contratadas no âmbito do PEAC.

A quem se destina: empresas com faturamento 
anual até R$ 4,8 milhões

Teto financiável: Até 30% de sua receita bruta  
obtida no ano de 2019

Contratação: De abril até 30 de junho de 2020

Público alvo: Empresas com faturamento  
de R$ 360 mil e R$ 10 milhões

Itens financiáveis: Folha de pagamento

PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE AO 
EMPREGOS – PESE (LINHA EMERGENCIAL  
PARA FOLHA DE PAGAMENTO)

PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO 
AO CRÉDITO – PEAC | FGI 

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE – PRONAMPE

LIMITE FINANCIÁVEL:
R$ 2.090,00
POR MÊS POR TRABALHADOR

3,75% a.a.
TAXA DE JUROS

1,25% a.a.
TAXA DE JUROS:
SELIC (PÓS FIXADA)

CARÊNCIA: 
6 MESES PRAZO: 36 MESES 

(INCLUÍDA A CARÊNCIA)

PRAZO:
36 MESES CARÊNCIA: 

8 MESES

Período elegível: até 2 meses

Condição: Não demissão de mão de obra por 2 meses

Débitos e Inadimplência: Podem ser restritivos 
apontamentos em bureau de crédito e registros de ina-
dimplência no sistema de informações de crédito man-
tido pelo Banco Central

Importante: 
A condições acima, referem-se a 1ª fase do programa 
que se encerrou em 30/06; A 2ª fase do programa só 
entrará em vigor após a sanção presidencial, amplian-
do o critério de elegibilidade para empresas com fatu-
ramento até R$ 50 milhões.

Garantias: Somente garantias pessoais. Empresas 
com 1 ano ou mais de faturamento: 100% do valor con-
tratado. Empresas com menos de 1 ano de faturamento:  
150% do valor do financiamento.

Observações: 
As instituições financeiras participantes do Pro-
nampe operarão com recursos próprios e poderão 
contar com garantia a ser prestada pelo Fundo Ga-
rantidor de Operações (FGO), limitada até 100% 
(cem por cento) do valor de cada operação garanti-
da, com as primeiras perdas da carteira de respon-
sabilidade do FGO.

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fam-
pe) do Sebrae pode ser utilizado como instrumento 
complementar ao Fundo Garantidor de Operações 
(FGO) na estruturação das garantias.

ATÉ O FECHAMENTO DESTA MATÉRIA, AS ALTERAÇÕES  
NA MEDIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO FORAM  

SANCIONADAS, CONFIRA A ATUALIZAÇÃO DESTE  
PROGRAMA EM NOSSO SITE  

WWW.FIESP.COM.BR/CORONAVIRUS.

R$ 15,9 BIA União disponibilizou 
no FGO para cobertura das operações 
contratadas no âmbito do Pronampe.

OUTRAS LINHAS E PROGRAMAS PODEM SER 
CONFERIDOS NO “GUIA DE CRÉDITO” DISPONÍVEL 

PARA DOWNLOAD NA CENTRAL DE CRÉDITO NO SITE: 
WWW.FIESP.COM.BR/CORONAVIRUS

Sylvio Gomide
Diretor titular do Depto da Micro, Pequena 

e Média Indústria e Acelera Fiesp
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A preocupação com a retomada das atividades levou 
o Sindicouro (Sindicato da Indústria de Couros e Pe-
les no Estado de São Paulo) a investir na busca de 
informações relativas aos protocolos para adaptação 
do ambiente de trabalho, bem como em uma parce-
ria para permitir aos associados aplicarem testes em 
suas equipes com um custo mais acessível.

Inicialmente o Sindicato conversou com dois laborató-
rios e mais recentemente com um terceiro. A ideia se-
gundo o diretor Executivo, Alexandre Luta, é ter opções 
para que os associados encontrem a alternativa mais vi-
ável, principalmente em função das indústrias estarem 
distribuídas pelo Estado.

O Sindicato também manteve o trabalho de orienta-
ção aos associados, por meio da comunicação dire-
ta com a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). O presidente Jérson Nascimento, tem 
participado de todas as reuniões promovidas pelo 
presidente Paulo Skaf, de forma a passar para a Fe-
deração as necessidades do segmento.

Acreditando que é fundamental para os empresá-
rios conhecerem o mercado no qual estão atuando, 
o Sindicouro fi rmou uma parceria com o IDEE, ob-
jetivando realizar uma Pesquisa Setorial que deverá 
reunir informações seletas sobre aspectos de RH, 
como demissões, geração de novas vagas, entre ou-
tros. “Antes de realizar um planejamento a empre-
sa precisa saber como está seu posicionamento no 
mercado, bem como dos seus concorrentes. Em um 
momento como o atual, ter uma Pesquisa Setorial 
sem custo para as empresas é um benefício impor-
tante”, comenta Alexandre Luta.

A INFORMAÇÃO COMO 
FERRAMENTA DE FORTALECIMENTO

Para chegar mais 
próximo das empresas, o 
Sindicouro tem feito um 
trabalho bastante ati vo 
no site e redes sociais. 
“Queremos mostrar que 
estamos à disposição para 
ajudar nossos associados,”
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Ao pegar o mundo de surpresa, a 
pandemia de Covid-19 acelerou a mi-
gração de diversos negócios para o 
mundo digital. O setor de panifi cação 
e confeitaria não fi cou de fora e surgi-
ram muitas ações e ferramentas vol-
tadas para empresas desses nichos. 

O Sipan (Sindicato da Indústria de 
Panifi cação e Confeitaria do Grande 
ABC) e a Aipan (Associação dos In-
dustriais de Panifi cação e Confeita-
ria do Grande ABC) têm trabalhado 
para garantir que todos os associados 
estejam atualizados com as últimas 
novidades do mercado, promovendo 
diversas eventos on-line para ajudar 
o empresariado a contornar esse mo-
mento de crise.

PADARIAS 
SE ADAPTAM AO 
NOVO NORMAL

No dia 06 de julho, o diretor da Escola Senai de 
Alimentos da Barra Funda, Estebe Ormazabal, 
foi convidado a falar sobre a situação atual 
da insti tuição, com ênfase nos cursos de 
panifi cação e confeitaria. Na ocasião, Ormazabal 
anunciou a criação de dois novos cursos na 
área: “autoaprendizagem e qualidade sobre 
pão francês” e o “técnico em alimentos”. O 
primeiro tem o objeti vo de levar a padeiros 
e donos de padarias alguns conceitos e 
referências para elevar o nível de qualidade 
dos alimentos. O segundo será no esquema 
semipresencial, com 80% de aulas remotas e 20% presenciais.

Em live no Facebook do Sipan/Aipan, Paulo Ce-
reda, gerente regional do escritório do Sebrae - 
Grande ABC e Wendell Alves, CEO fundador do 
app epadoca, realizaram um bate-papo no dia 13 
de julho. Ressaltando a importância da presença 
no mundo digital, os convidados falaram sobre 
duas ferramentas preciosas para as padarias. 

A primeira foca em técnicas para que um ne-
gócio esteja entre os primeiros resultados das 
plataformas de busca on-line, como o Google, 
e aumente as chances de conquistar novos 
clientes. Uma parceria fi rmada com o Senai 
permite que os associados do Sipan realizem 
gratuitamente uma consultoria teste.

Outro recurso é o “epadoca”, uma plataforma 
focada em padarias. Diversas funções são ofe-
recidas, como aviso de pão quente, gestão de 
delivery, agendamento para retirada na loja, 
encomendas, wi-fi  e cardápio digital.

Consulte o site e redes sociais para 
encontrar detalhes de todos os eventos e serviços citados

Emerson Amaral, Consultor 
de Negócios da empresa Ideal 
Consultoria, se juntou ao Sipan 
em 10 de julho para falar das 
padarias no cenário atual. Se-
gundo ele, com o isolamento 
interrompendo a oferta pres-
encial de serviços como re-
feições e lanches, os maiores 
desafi os foram migrar para o 
e-commerce e levar os clientes 
para este canal. Ele alertou que o segredo para lidar 
com essa situação e outras crises é sempre manter o 
negócio alinhado com as tendências do mercado. 
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Com a chegada da crise sem precedentes que atingiu 
todo o mundo, a economia precisou se reinventar 
rapidamente para evitar ao máximo os prejuízos evi-
dentes. O setor têxtil, especifi camente, sofreu fortes 
consequências com o fechamento do comércio. Por 
isso, o Sietex (Sindicato da Indústria de Especialida-
des Têxteis  do Estado de São Paulo) concentrou  es-
forços para atender seus associados da melhor forma 
possível durante um dos maiores desafi os que a in-
dústria já enfrentou.

Em uma das movimentações mais recentes, Paulo 
Henrique Schoueri, presidente do Sindicato, partici-
pou de reunião sobre crédito para empresas, com o 
intuito de mobilizar parlamentares para a aprovação 
de Medidas Provisórias Trabalhistas que auxiliem 
empresas enquanto os efeitos da pandemia ainda 
são sentidos.

Além das diversas reuniões e participações em lives 
técnicas, o Sietex estreitou o relacionamento entre 
associados e a Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), divulgando todos os trabalhos 
e orientações disponibilizadas pelo Departamento 
Sindical e pelo Departamento Jurídico. “Promove-
mos várias reuniões por videoconferência com as-
sociados, buscando dissolver dúvidas sobre as prin-
cipais medidas das áreas Tributária e Trabalhista”, 
explica Schoueri.

Segundo a diretora Executiva Juliana Amici, muitos 
associados também procuraram o Sindicato em busca 
de informações sobre a Liminar da Cetesb. Vale lem-
brar, que os associados podem utilizar a liminar obti-
da pela Fiesp, que garante o cálculo do Licenciamento 
Ambiental, pela área produtiva e não pela área total 
do terreno no qual a fábrica está instalada. “Esse é um 
benefício muito importante. Temos casos em que a 
diferença permitiria à empresa pagar a mensalidade 
do Sindicato por mais de 10 anos”, comenta Juliana.

SIETEX REFORÇA APOIO ÀS EMPRESAS 
DURANTE A PANDEMIA DURANTE A PANDEMIA 

Buscando divulgar de forma mais 
efeti va o trabalho do Sindicato 
Empresarial, o Sietex aderiu à 
Campanha de Valorização, criada 
por um grupo de Sindicatos da 
Fiesp, com objeti vo de esclarecer 
a atuação dessas enti dades.

Para acompanhar de perto, visite nosso site e acompanhe nossas redes sociais
Campanha  #ConheçaOEmpresarial
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Produtos declarados por valores fictícios, sem certifica-
ção e homologação obrigatórias e procedimentos deso-
nestos que burlam o fisco são algumas das práticas que 
prejudicam o setor de cabos de fibras ópticas. Márcio 
Costa de Menezes e Gonçalves, advogado consultor do 
Instituto Brasil Legal – IBL, que assessora o Sindicel 
(Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Tre-
filação e Laminados de Metais não Ferrosos do Estado 
de São Paulo), fala sobre a luta do Sindicato para com-
bater estes problemas.

Além de resultar em preços abaixo do mercado que 
causam enormes prejuízos aos fabricantes legais, os 
produtos originários dessas fraudes apresentam ris-
co aos consumidores, uma vez que não são realizados 
testes de qualidade e segurança. Por isso a entidade 
trabalha para “sensibilizar as autoridades públicas dos 
enormes prejuízos causados ao setor, ao fisco e aos 
consumidores”, explica Gonçalves.

Esse trabalho é realizado pelo Grupo de Trabalho de 
Cabos Ópticos, que analisa os movimentos do mercado 
e compartilha as informações que levanta com autori-
dades públicas. “Através de reuniões (atualmente virtu-
ais), o Sindicel informa à Receita Federal importações 
com graves suspeitas de fraudes, seja no valor, seja em 
sua declaração, assim como transmite à Anatel as infor-
mações que tem acesso em relação a não certificação/
homologação de cabos de fibra óptica colocados no mer-
cado para que a Agência possa atuar em sua fiscaliza-
ção”, detalha o advogado.

Um exemplo, que vêm se intensificando na pandemia é 
o crescimento dos IP’S (Internet Service Provider), que 
montam as suas estruturas com cabos de fibra óptica e 
ONU’s sem certificação/homologação obrigatórios da 
Anatel e vendem junto com os serviços mensais e conte-
údo de programação, sem a autorização dos detentores 
de direitos, o que também é pirataria audiovisual.

Márcio Gonçalves destaca o engajamento das autorida-
des públicas, como a efetiva atuação do CERAD (Centro 
de Gerenciamento de Análise de Risco) da Receita  Fe-
deral e da Coordenação Nacional de Combate à Pirata-
ria, da ANATEL. No entanto, ele alerta que o Brasil é um 

país de imensa extensão continental e que a criatividade 
dos fraudadores cresce a cada dia, por isso “o trabalho 
conjunto entre sociedade civil organizada e governo ga-
nha, cada vez mais, contornos essenciais”.

O Diretor executivo do Sindicel, Enio Rodrigues, coor-
dena os Grupos de Trabalho da entidade com objetivo 
de desenvolver o setor de Condutores elétricos/Fibra 
Óptica e Laminação de metais não ferrosos no Brasil e 
tem longa experiência no combate ao mercado ilegal de 
produtos em diversos setores como Bebidas, Tabaco, 
Oleo e Gas, dentre outros, e faz um alerta importante: 
muitas vezes o maior concorrente de sua empresa é o 
mercado ilegal de produtos e combatê-lo de forma pro-
fissional e planejada e tarefa fundamental de todo setor". 

Sonegação de impostos, falsificação de marcas, redu-
ção ilegal do volume de matéria prima nos produtos, 
ausência de autorização dos órgãos reguladores como 
ANVISA, INMETRO, ANATEL dentre outros, são faces 
deste mercado que coloca em risco a integridade física 
e a saúde dos consumidores.

SINDICEL NO COMBATE ÀS FRAUDES

Márcio Costa de Menezes e Gonçalves
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SINDICARNES COMEMORA 
REVISÃO NA ALÍQUOTA DE MVA

Apesar das dificuldades provoca-
das pela pandemia, o Sindicarnes 
(Sindicato da Indústria de Carnes e 
Derivados no Estado de São Paulo), 
trabalhou arduamente em parceria 
com a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), bus-
cando reverter o valor da alíquota de 
MVA para produtos que tiveram uma 
majoração na Portata CAT 20/2020, 
publicada em fevereiro.

A boa notícia veio no dia 31 de julho, 
com o atendimento ao pleito pela 
Secretaria da Fazenda (Sefaz). Foi 
publicada a CAT 71/2020, que alte-
ra a MVA para as NCMs 1905.31.00 
(biscoitos e bolachas derivados de fa-

rinha de trigo), 1601.00.00 (Salsicha, 
linguiça e mortadela) e 1602.31.00 
(peito de peru), ficando essas mar-
gens exatamente com os valores pro-
postos inicialmente pela FIPE.

Para o presidente Algemir Tonello a 
conquista é mais uma demonstração 
da importância do trabalho conjunto 
do segmento via entidade Sindical. 
“Precisamos nos manter unidos para 
que nossos pleitos sejam atendidos. 
Diante da crise econômica atual, 
a revisão da alíquota nos devolve 
competitividade. Sabemos que não 
resolve os problemas da categoria, 
mas toda ajuda neste momento é 
muito positiva.”

PORTARIA CAT - 71 DE 30-07-2020  (pág. 20)  

Altera a Portaria CAT 20/20, de 27-02-2020, que estabelece a base de 
cálculo do imposto na saída de produtos da indústria alimentícia, a 
que se refere o artigo 313-X do Regulamento do ICMS  

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto 
nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03- 1989, nos artigos 
41, 313-W e 313-X do Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a 
seguinte portaria:  

Artigo 1º - Passam a vigorar, com os seguintes Índices de Valor 
Adicionado Setorial – IVA-ST, os itens 49, 73, 75 e 77 do Anexo Único 
da Portaria CAT 20/20, de 27-02-2020: 

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01-08-2020. 

Abaixo a Portaria na íntegra6
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ABIMO e SINAEMO
LANÇAM CAMPANHA NACIONAL

A Abimo (Associação Brasileira de 
Artigos e Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, Hospitalares e de La-
boratórios) e o Sinaemo (Sindicato da 
Indústria de Artigos e Equipamentos 
Odontológicos, Médicos e Hospitalares 
do Estado de São Paulo) apresentaram 
a campanha nacional de valorização e 
fortalecimento da indústria brasileira, 
Saúde feita no Brasil, na última terça-
-feira 21 de julho. Mais que do que uma 
ação, trata-se de um chamado para que 
empresas, profi ssionais e clientes da 
indústria de saúde fi quem unidos e in-
centivem a compra local.

Para o presidente da Abimo, Franco 
Pallamolla, a iniciativa é fundamen-
tal para o setor. “A Abimo lançou essa 
campanha para consolidar a compe-
tência, os esforços e o protagonismo 
da indústria brasileira de dispositivos 
médicos, que foram e estão sendo es-
senciais no enfrentamento da pan-
demia, reforçando e demonstrando 
o caráter estratégico de nossa indús-
tria. Temos certeza que a campanha 
envolverá não só a nossa indústria, 
mas também governo, parlamenta-
res, poder judiciário, todos os profi s-
sionais da saúde, enfi m a nossa so-
ciedade na valorização dos produtos 
fabricados no Brasil”.

“A indústria nacional de dispositivos 
médicos é estratégica e de extrema 
importância e se demonstrou funda-
mental nesta pandemia, que exigiu 
esforços e união de todos os setores 
na busca de soluções efi cientes. Esta 
campanha traduz todo esse movi-
mento, promove mais engajamento 

e a valorização do produto brasileiro, 
reconhecido internacionalmente por 
sua inovação e tecnologia. A campa-
nha envolve não só o segmento, mas 
também os três poderes do país para 
que, juntos, possam investir em po-
líticas econômicas que fortaleçam 
cada vez mais a indústria no Brasil e 
no mundo”, destaca o presidente do 
Sinaemo, Ruy Baumer.

“Estamos lançando esse movimento 
nacional para demonstrar aos par-
ceiros que a nossa indústria está pre-
parada para as demandas que conti-
nuarão surgindo. Ao mesmo tempo, 
a campanha também é um incen-
tivo para a defi nição, por parte do 
governo, de uma política industrial 
para que o setor atue continuamen-
te, e não só em momentos críticos 
como esta pandemia que estamos 
enfrentando, no fornecimento para 
o mercado interno e com igualda-
de de condições no mercado exter-
no”, completa o superintendente da 
Abimo, Paulo Henrique Fraccaro.

Entre as peças da campanha estão 
o Manifesto no qual são destacadas 

as qualidades da indústria e o que é 
preciso para manter sua competitivi-
dade e sustentabilidade. A assinatu-
ra da Saúde feita no Brasil, resume 
o conceito da iniciativa: “Escolha o 
produto nacional. Contribua para a 
retomada do Brasil”.

DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

As redes sociais terão 
uma hashtag exclusiva, 
#saudefeitanobrasil, que estará 
em posts de imagens e vídeos 
com depoimentos da Abimo e de 
representantes dos quatro setores 
(Médico, Hospitalar, Odontológico 
e Laboratório). Após o lançamento, 
os associados Abimo e demais 
enti dades serão convidados a 
produzir vídeos para a campanha. 
A Saúde feita no Brasil também 
terá selos para as mais diferentes 
aplicações (embalagens, folders, 
cartazes, entre outros).
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Além da preocupação com o dia-a-
-dia da atividade na linha de frente, 
a equipe do Sampapão enfrentou um 
grande desafio para manter o Insti-
tuto de Desenvolvimento de Panifi-
cação e Confeitaria (Escola - IDPC) 
funcionando.

A diretora da Escola, Sandra Bezerra, 
explica que 90% dos cursos são práti-
cos, sendo assim, foi preciso realizar 
uma pausa para adaptar os conteú-
dos, os espaços, o treinamento dos 
docentes e toda a equipe adminis-
trativa. “O Curso Técnico, por exem-
plo, não pode parar. A coordenadora 
Edna Garcia ficou em contato com os 
professores e em questões de dias, 
adaptou o conteúdo para que nossos 
alunos não fossem prejudicados e a 
Escola pudesse manter o mesmo pa-
tamar junto ao MEC.”

Ela acredita que a parte mais difí-
cil foi transformar o conteúdo em 

OS CURSOS DE 
PANIFICAÇÃO E A PANDEMIA

digital, uma vez que a maioria dos 
cursos possui aulas práticas. As 
mudanças geraram desconforto aos 
estudantes que ficaram preocupa-
dos. “Realizamos reuniões através 
de plataformas digitais e em co-
mum acordo foi possível tranquili-
zar todos”, avalia a diretora.

Mesmo com todo o esforço, os cursos 
livres precisaram ser interrompidos, 
embora as reservas continuem em 
aberto e com boa procura. A Escola 
IDPC também criou uma programa-
ção de lives, o que permitiu manter a 
atividade nas redes sociais. 

Segundo a gerente, Monise Pinheiro, 
o objetivo é abordar temas referentes 
aos setores de panificação e confei-
taria, mas que abranjam desde fun-
cionários, legislações, atendimentos, 
produções, dentre outros aspectos. 
“É uma forma de prestar um serviço 
atualizado com  pessoas da área de 

atuação, mas que agregue ao merca-
do. Fixamos todas as quintas-feiras às 
19 horas no Instagram - @escolaidpc.

Pelo planejamento da Escola, o re-
torno dos alunos deve acontecer na 
segunda quinzena de agosto, para 
os cursos livres, sempre cumprindo 
todos os protocolos de saúde. “Sem 
dúvidas retomar alguns cursos e tra-
zer novos também, mas ainda é difícil 
falar, pois estamos sendo obrigados a 
nos adaptar e as mudanças ocorrem 
diariamente”, pondera a diretora.

De modo geral, a Escola, assim como 
o Sampapão, trabalham para minimi-
zar os efeitos da pandemia no comér-
cio e na formação de novos profissio-
nais. “Esse será um ano de replanejar 
e esperamos que 2021 permita ao 
nosso setor, que é tão importante 
para a economia,  retomar e seguir 
com qualidade e êxito, como vem fa-
zendo há 18 anos”, finaliza Sandra.

Como todos os 
setores, o de 

panificação também 
precisou promover 

adaptações 
importantes para 

continuar atuando. 
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METAIS SANITÁRIOS
E FECHADURAS PRONTAS 

PARA O NOVO NORMAL

dução de gastos com energia. “Hoje 
podemos afirmar que é possível criar 
uma sala sem toque, ou seja, na qual 
todos os dispositivos sejam aciona-
dos sem o uso das mãos. As empresas 
associadas ao Siamfesp estão aptas 
para ajudar nisso.”

Todos os trabalhos de elaboração e 
revisão das normas têm sido condu-
zidos sob a ótica da Declaração de 
Liberdade Econômica, do Direito da 
Concorrência e do novo modelo re-
gulatório do Inmetro, objetivando a 
entrega  para o mercado de produtos 
mais seguros para a sociedade e ao 
meio ambiente, garantidos pela con-
formidade de processos.

Em tempos de Coronavírus, a preocupação com a 
higiene e, principalmente, com a redução de contato em 
superfícies, fez com que o setor de metais não ferrosos 
assumisse um papel bastante significativo ofertando 
opções importantes em termos de torneiras, fechaduras, 
portas, válvulas de mictório, dentre outras. 

A contribuição com o novo normal, 
no entanto, não surgiu do dia para 
a noite. Trata-se de um trabalho de 
longa data e que já passou por inú-
meras etapas, como explica Roney 
Margutti Honda, assessor Técnico do 
Siamfesp (Sindicato da Indústria de 
Artefatos de Metais Não Ferrosos 
no Estado de São Paulo). “O setor 
vem trabalhando para desenvol-
ver equipamentos que atendam as 
pessoas com limitações, como por 
exemplo, cadeirantes, que precisam 
de portas que se abram sem que eles 
tenham que alcançar a maçaneta.”

Todos esses produtos, inclusive, 
atendem normas específicas da 
ABNT (Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas). “O Siamfesp coorde-
na várias dessas Comissões, inclusive 
estamos trabalhando mesmo durante 
a pandemia, com reuniões virtuais.”

Para Roney, o mercado possui equi-
pamentos que serão fundamentais 
para esse novo normal, pois per-
mitem lavar as mãos sem tocar na 
torneira, abrir portas com a leitura 
da “íris”, acionar a descarga com 
dispositivo em pedal e até abrir 
chuveiros por sensor. “Nossa indús-
tria já está bastante equipada para 
atender esse novo normal, inclusive 
muitas empresas e shoppings ado-
taram alguns produtos para a reto-
mada das atividades.” 

Além do aspecto sanitário, o asses-
sor do Siamfesp comenta que outros 
aspectos norteiam a elaboração das 
normas, como a acessibilidade, a re-

.. o mercado possui equipamentos 
que serão fundamentais para esse 
novo normal, pois permitem lavar 

as mãos sem tocar na torneira, abrir 
portas com a leitura da “íris”...



Sindicatos em Ação     Julho 202028 www.sincobespsincobesp.com.br

MEIO AMBIENTE E CRÉDITO 
SÃO FOCO DO SINCOBESP

A diretora Jurídica do Sincobesp (Sin-
dicato Nacional dos Coletores e Bene-
fi ciadores de Subproduto de Origem 
Animal), Valdirene Paes, participou 
no último dia 16 de julho, da reunião 
plenária da Divisão Sindical e de Ser-
viços da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp). 

Na pauta uma atualização dos princi-
pais projetos de lei que estão em tra-
mitação no país e um panorama das 
principais obrigações ambientais (li-
cenciamento ambiental, resíduos sóli-
dos e MTR). “As questões de meio am-
biente são fundamentais para nossa 
atividade. Neste momento em que as 
empresas estão com inúmeras difi cul-
dades, não podemos descuidar pois, 
as multas ambientais costumam ser 
muito pesadas”, ressalta Valdirene.

Durante a reunião plenária a espe-
cialista em Meio Ambiente da Fiesp, 
Priscila Rocha, lembrou as várias obri-
gações das empresas, com destaque 
para a prorrogação da cobrança pela 
captação de água bruta em rios e reser-
vatórios de domínio da União; suspen-
são de prazos processuais pelo Ibama; 
prorrogação da entrega do Relatório 
Anual de Atividades Potencialmen-
te Poluidoras (RAPP); suspensão dos 

prazos para apresentação de cumpri-
mento de condicionantes e atendimen-
to a notifi cações da Cetesb; suspensão 
das audiências públicas para fi ns de li-
cenciamento ambiental e das reuniões 
de trabalho das Câmaras Técnicas e 
das Comissões Especiais, da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente.

No entanto, o que mais chamou a 
atenção foi a nova obrigação, o Ma-
nifesto de Transporte de Resíduos 
(MTR), instituído pela Portaria nº 
280/2020, como uma ferramenta de 
gestão e documento declaratório de 
implantação e operacionalização do 
plano de gerenciamento de resíduos 
e dispõe sobre o Inventário Nacional 
de Resíduos Sólidos e complementa a 
Portaria nº 412 de junho de 2019.

Além da diretora, o presidente do Sin-
cobesp, Nelson Braido, tem participa-
do de todas as reuniões de diretoria da 
Fiesp. “Temos acompanhado de perto 
o trabalho da Federação, principal-
mente no que diz respeito aos pleitos 
por crédito e no planejamento para 
a retomada pós-quarentena. Embo-
ra nossa atividade seja considerada 
essencial, a preocupação com o bem 
estar dos trabalhadores sempre esteve 
entre as prioridades das empresas.”

Para conhecer o trabalho do 
SINCOBESP, basta acompanhar 
as notí cias no site do Sindicato 
ou nas redes sociais.

“As questões 
de MEIO 
AMBIENTE
 são fundamentais 
para nossa ati vidade."

www.sincobesp.org.br
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Pensando no bem estar da equipe e atendendo o que determinam 
os protocolos de Saúde e Segurança do Trabalho, o Sindicato re-
alizou no dia 22 de julho um processo de descontaminação da 
sede da Entidade, de forma a estar apta à retomada das ativida-
des. “Ressaltamos que será disponibilizado álcool gel para todos 
os visitantes, que obrigatoriamente deverão utilizar máscara de 
proteção para acessar as dependências do Sindicato”, orienta o 
presidente Carlos Trombini.

No dia 23 de julho, o presidente realizou uma videoconferência 
com o Deputado Federal Ri-
cardo Guidi (PSD/SP) para 
discutir o Programa Extra-
ordinário de Regularização 
Tributária da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e 
da Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional, em decor-
rência do estado de calami-
dade pública pela pandemia 
de COVID19.

No mesmo dia, recebeu na 
sede do Sindratar-SP, o De-
putado Federal General Pe-
ternelli que fez uma apresen-
tação sobre a emenda nº 20, 
de sua autoria, à proposta de 
Reforma Tributária.

A decisão foi tomada durante a Reunião 
de Diretoria realizada no dia 8 de julho, 
e tomou por base o momento vivido pelo 
país, que difi culta a realização de uma 
nova eleição.

A reunião, realizada por videoconferên-
cia, discutiu as atividades do primeiro 
semestre, negociações salariais, convê-
nio Sindratar-SP, CEF e BB sobre linhas 
de crédito para os associados, as NRs 
10,12,15,16, 17 e 18, os 50 anos do Sindi-
cato, dentre outros temas de interesse.

Iniciando os trabalhos a diretoria Exe-
cutiva, Viviane Nunes, fez uma apresen-
tação sobre as atividades do Sindicato, 
comparando o ano de 2019 com os sete 
primeiros meses de 2020. Em relação aos 
Boletins Informativos houve um aumen-
to de 328%, principalmente em função 
dos Boletins gerados durante o período 
da pandemia.

As atividades no Youtube registraram au-
mento de 878%, entre vídeos e lives rea-
lizadas. Outro número bastante signifi ca-
tivo é das redes sociais. O alcance subiu 
53% no Instagram, com 25,5 mil contas 
alcançadas; 13% no Facebook, com 39 
mil contas alcançadas e 410% no Linke-
din, com 3,6 mil contas alcançadas.

RETOMADA
A gestão da atual 
diretoria do Sindratar-SP 
será estendida por 
mais seis meses. 

SINDRATAR-SP FAZ BALANÇO DAS ATIVIDADES
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Ao longo dos últimos meses o Sinbevidros (Sindica-
to das Indústrias de Benefi ciamento e Transformação 
de Vidros e Cristais Planos) intensifi cou ainda mais o 
contato com os associados. Além do envio de um nú-
mero cada vez maior de informações sobre as legisla-
ções, ofertas de crédito e mudanças implantadas pela 
quarentena, o Sindicato ainda promoveu uma série de 
reuniões por videoconferência, mantendo a base em 
contato com a entidade.

No meio de todo esse trabalho, nasceu a ideia de criar 
o Projeto “Rodada de Entrevistas”, que tem por objeti-
vo responder as principais dúvidas dos associados em 
relação às Usinas. A cada semana um representante 
de uma Usina foi convidado a responder uma série de 
perguntas sobre as medidas adotadas por cada uma 
para minimizar os impactos da pandemia. As questões 
foram enviadas pelos próprios associados (transfor-
madores) e são as mesmas para todos os entrevistados. 

Foram convidadas as usinas AGC Vidros do Brasil 
Ltda., Cebrace Cristal Plano Ltda., Guardian do Brasil 
Vidros Planos Ltda. e Vivix Vidros Planos. A entrevista 
foi feita por vídeo e disponibilizada no YouTube. Para 
o presidente do Sinbevidros, Alfredo Martins, o resul-
tado foi muito bom. “Apesar da distância imposta pela 
pandemia, acabamos realizando uma série de ações 
que aproximou ainda mais os associados do Sindicato 
e do próprio mercado. Agradecemos todas as Usinas 
que gentilmente participaram do nosso Projeto, e aos 
associados pela parceria de sempre.”

Para ACOMPANHAR
as entrevistas basta 
entrar em contato 
com o SINBEVIDROS

www.sinbevidros.com.br

SINBEVIDROS 
PROMOVE RODADA 
DE ENTREVISTAS 
COM USINAS



CERTIFICADO
DE ORIGEM
CONQUISTE NOVOS MERCADOS

Para emissão do Certificado de Origem, acesse: 
www.certificadoecool.com.br

(11) 3549-4665
certificadodeorigem@fiesp.com.br
www.fiesp.com.br/certificado-de-origem

A Fiesp e o Ciesp lideram as emissões do 
documento em todo o país, com qualidade 
técnica reconhecida internacionalmente.

O Certificado de Origem é o documento que 
concede tratamento preferencial às 
exportações para países com os quais o Brasil 
possui acordos de comércio. O documento 
atribui competitividade aos exportadores 
brasileiros, por meio da redução ou isenção 
do imposto de importação de seus produtos 
no destino.



Para proteger os jovens de qualquer área 
de atuação que estão iniciando suas 
carreiras profissionais, chegou o Seguro 
Estagiários PASI. Seguro de acidentes 
pessoais com coberturas e benefícios 
diferenciados, que atende na íntegra as 
exigências da legislação.

A contratação é rápida e simples. É feita totalmente online com 
coberturas exclusivas e planos com os valores mais baixos do mercado!

A obrigatoriedade por parte das empresas para a contratação de um seguro 
está prevista na Lei 11.788 de setembro de 2008, Art. 9º ,  Inciso IV - contratar 
em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, conforme fique 

estabelecido no termo de compromisso. 

Além de trazer benefícios para a empresa e para o estudante, o 
Seguro Estagiários PASI atende as exigências da legislação vigente. 

Central PASI - 0800 703 6302 / 4000-1989
contato@pasi.com.br / www.pasi.com.br

/seguroPASI

Produto registrado na SUSEP sob nº 15414.003220/2010-81 e sob responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., código SUSEP 0635-1, 
CNPJ 02.102.498/0001-29.   O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.


