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ACONTECE NOS SINDICATOS

Uma comitiva de sete empresários, associados ao 
Sindmóveis, realizou uma visita técnica à EXPOFOR-
EST 2014 - Feira Florestal Brasileira. O evento, em 
sua 3ª edição, aconteceu entre os dias 21 e 23 de 
maio, em Mogi Guaçi, São Paulo. A missão, que conta 
com o apoio do SEBRAE, foi aguardada com ansie-
dade entre os empresários, pois foi a primeira vez 
que um grupo de associados participou da feira, que 
conta com todos os lançamentos e novidades rela-
cionadas ao setor florestal.

SINDMÓVEIS 

SINDIVIDROS

O “Dia DE Associar-se Regional”, evento de 
incentivo ao associativismo, marcou presen-
ça em Aracruz e Linhares, nos dias 14 e 15 de 
maio, ambos no auditório do Centro Integra-
do Sesi/Senai/IEL local. O encontro, que 
está com novo formato, ofereceu aos empre-
sários, a possibilidade de conhecer os bene-
fícios do associativismo. As ações do “Dia 
DE” fazem parte do Programa de Desenvolvi-
mento Associativo (PDA), resultado da união 
entre Centro de Apoio aos Sindicatos (CAS) e 
Federação das Indústrias do Espírito Santo 
(Findes).

Em Aracruz, o evento contou com aproximadamente 70 empresários. O vice-presidente insti-
tucional, João Deppizol, falou sobre sua experiência empresarial e os benefícios de ser um 
associado. Em seguida o diretor para assuntos do fortalecimento sindical, Egídio Malanquini, 
ponderou acerca do associativismo, com exemplos de sucesso e aspectos de como o setor 
pode avançar e ser mais forte, com a união e organização das empresas. 

Em Linhares, o evento também foi um sucesso. Cerca de 80 empresários compareceram. O 
vice-presidente institucional, Paulo Joaquim, e o presidente do Sinprocim-ES, Dam Pessotti, 
falaram sobre suas experiências com o associativismo. 

Ações do “Dia DE Associar-se Regional” foram um sucesso 

SINDIBORES

O Sindividros realizou no dia 30, às 19h, na Findes, a 
palestra coquetel sobre "Tendências e Impactos do 
Vidro na Economia: Desafios e Oportunidades". A pa-
lestra foi ministrada pela Superintendente da Abravi-
dro, Celina Araújo, em comemoração ao aniversário 
do Sindicato. O objetivo do evento foi oferecer co-
nhecimento às empresas do setor, estreitar a rede de 
contatos e fortalecer as ações de associativismo. Par-
ticiparam do evento os associados, fornecedores, 
clientes e parceiros do Sindicato.

O Sindibores esteve presente na 11ª edição da Feira 
Internacional da Indústria de Pneus, a PenuShow Re-
caufair, maior feira do setor do Brasil. O evento 
contou com a participação dos maiores fabricantes 
de borracha, pneus e equipamentos de recauchuta-
gem, em São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de abril. 
Estiveram presentes as empresas associadas ao 
Sindibores, Armando Pneus, Cola Pneus, Colatinense 
Pneus, Pneus União, Pneus Truck, Sodam Pneus, 
Walkimar Pneus, entre outras. Foram expostas, 
ainda, novidades em equipamentos e no segmento 
de matéria prima, com objetivo de melhorar a quali-
dade e o comprometimento com a vida útil do pneu 
usado. A programação contou também com palestras 
sobre novos desenvolvimentos de produtos visando à 
segurança dos pneus, além da preocupação com o 
meio ambiente.

SINDIPLAST-ES 

Em visita ao Paraná, o Sindiplast-ES conheceu a ex-
periência da Central de Valorização de Materiais Re-
cicláveis e trouxe para o Estado, a discussão sobre a 
iniciativa. O local recebe, recicla e vende materiais 
recicláveis, apoiando e profissionalizando o processo 
de logística reversa de empresas de materiais plásti-
cos paranaenses, sendo considerado modelo eficaz 
de logística reversa. Para o Sindiplast-ES, pelos bons 
resultados apresentados, é uma prática que pode ser 
replicada para outros Estados, por meio dos sindica-
tos do setor.

SINDIREPA

O Sindirepa promoveu diversos eventos no início de 
maio. Entre eles, a palestra “Venha conhecer porque 
as oficinas de lanternagem e pintura estão que-
brando”, a apresentação do lançamento AX MEC – 
Audatex e a palestra de esclarecimento da Conven-
ção Coletiva Sindirepa x Sindimetal 2013/2014. O 
Sindicato participou ainda da 79ª Feira do Conheci-
mento Técnico e Gestão, que aconteceu de 13 a 15 
de maio, no Senai Vitória, onde foram oferecidos 
diversos cursos gratuitos.

SINVEL, SINVESCO E SINCONFEC

Com o apoio do Sinvel, Sinvesco e Sinconfec, o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do ES 
(Sebrae) e o Senai, realizaram ao longo do mês de 
maio um ciclo de eventos para o lançamento do 
“Caderno Nosso – Colaboração – Estímulos – 
Inspiração”.  O objetivo é apresentar aos em-
presários e especialistas do setor, as tendências do 
vestuário em cores, tecidos e modelos para o 
inverno 2015.

SINDILATES

O Sindilates, em comemoração ao Dia do Leite, pro-
moveu um dia inteiro de degustações com produtos 
da indústria de laticínios do Espírito Santo, entre 
eles, leites, queijos, iogurtes e doces. O evento, 
realizado no dia 29 de maio, no térreo do prédio da 
Findes, teve como objetivo informar sobre a riqueza 
nutricional do leite e incentivar o consumo, princi-
palmente dos produtos capixabas. O Sindicato ante-
cipandou a comemoração, já que o Dia Mundial do 
Leite é comemorado no dia 1º de junho. 

Jornal do Centro de Apoio aos Sindicatos
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