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SINDIPLAST
TRANSFORMANDO
O FUTURO DA SUA
EMPRESA!
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

CARO ASSOCIADO,
Mais uma vez o SINDIPLAST traz o seu Relatório de

Reversa de Embalagens Pós-Consumo de Produtos

Atividades, um instrumento de transparência e presta-

Não Perigosos” pelo Ministério do Meio Ambiente.

ção de contas aos seus associados.

Citamos ainda a parceria com o Instituto de Pesqui-

Ao longo de 2015, o SINDIPLAST esteve a frente de

sas Tecnológicas ( IPT) com o intuito de desenvolver

diversas iniciativas em prol da indústria paulista do

atividades em apoio às micro e pequenas empresas
do Estado de São Paulo.

O SINDIPLAST- Sindicato da Indústria de Material

• Representação Institucional

plástico e da defesa dos interesses legítimos de suas

Plástico, Transformação e Reciclagem de Material

• Apoio a relações Trabalhistas e Segurança no Trabalho

empresas associadas.

Plástico do Estado de São Paulo - representa o setor

• Consultorias: Jurídica, Tributária, Civil, Trabalhista e

paulista desde 1941 atuando sempre com o objetivo de
fortalecer a cadeia produtiva da indústria do plástico.
Ao completar 74 anos em 2015, o SINDIPLAST promove inúmeras ações para o crescimento e competitividade do setor. Representando atualmente cerca de
5.000 empresas que empregam um total de 140 mil
pessoas, a entidade, além de incentivar o uso do plástico nos mais diferentes segmentos, atua de maneira

Ambiental
• Análises Econômicas e Estudos do Setor
• Assessoria em Linhas de Financiamentos do Setor
• Informes Setoriais
• Espaço para realização de reuniões e eventos em-

des do setor.

O ano foi marcado pela eleição de uma nova diretoria
(2015-2019) sempre comprometida com desafios e
com a busca contínua pela excelência nos trabalhos
desenvolvidos em prol do setor de transformação e
reciclagem de materiais plásticos.

trabalho em equipe.
Meus agradecimentos aos colegas da diretoria e
conselho pelo

tempo

voluntariamente

dedicado

ao Sindicato, seja na representação ou nas inúmeras
ações e projetos empreendidos; aos profissionais do

Destacamos a parceria do SINDIPLAST em mais uma

SINDIPLAST pelo apoio fundamental para a execução

• Cursos, palestras, workshops e treinamentos

edição da FEIPLASTIC - Feira Internacional do Plás-

de nosso trabalho; às entidades e organizações

• Apoio a feiras setoriais

tico, maior feira do setor da América Latina a qual

parceiras que nos apoiaram em nossos projetos; à

recebeu, aproximadamente, 67 mil visitantes de 65

imprensa regional pela visibilidade concedida em seus

Não importa o seu tamanho, aqui temos um lugar

países diferentes, gerando grandes negócios. Com pú-

veículos às ações empreendidas por esta gestão e,

para sua empresa!

blico qualificado a feira teve rodadas de negócios que

principalmente, aos nossos associados que confiaram

movimentaram mais de R$ 40 milhões.

no SINDIPLAST para representá-los.

presariais

proativa em relação às questões políticas e conjunturais reivindicando medidas que atendam às necessida-

O sucesso da 1° gestão foi o resultado de um grande

Além dos esforços em prol do desenvolvimento setorial, o SINDIPLAST possui uma gama de serviços e
benefícios para os associados como:

O SINDIPLAST tem papel fundamental como interface para acesso das empresas paulistas fabricantes

JOSÉ RICARDO RORIZ COELHO

Presidente da SINDIPLAST

de embalagens plásticas à adesão ao Acordo Setorial para Implementação de Sistema para Logística
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REPRESENTATIVIDADE
SETORIAL

da competitividade do setor por meio do Programa

ENAI - Encontro Nacional da Indústria

Compete Brasil.

Participação no ENAI 2015 – Encontro Nacional da

8 Reuniões foram realizadas em 2015.

Indústria, realizado em Brasília nos dias 11 e 12 de novembro de 2015. Na ocasião, ocorreu o encontro da

COPAGREM – Comitê da Cadeia Produtiva

Rede Sindical do Plástico.

do Papel, Gráfica e Embalagem
O SINDIPLAST participa ativamente de iniciativas alinhadas com as demandas dos associados
buscando aumentar o desempenho da indústria paulista do plástico.

CONVÊNIO COM IPT

do Papel, Gráfica e Embalagem, dirigido pela FIESP

Foi assinado, em março de 2015, um Termo de Coope-

com o objetivo de unir esforços e fortalecer os diversos

ração entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

setores que compõem esta cadeia produtiva, por meio

e o SINDIPLAST, com o objetivo de desenvolver ativi-

CSER – Central de Serviços | FIESP – Rede

linhas de crédito para pequenas e médias empresas

de maior sinergia e desenvolvimento de ações estra-

dades de mútuo interesse em apoio às micro e peque-

Temática

dos municípios paulistas.

tégicas, tendo como consequência a melhoria do am-

nas empresas paulistas. Eventos realizados em 2015

A Central de Serviços – CSER nasceu com a finalidade

5 consultas foram realizadas em 2015 pelo setor.

biente de negócios e o aumento de competitividade.

por meio dessa parceria:

5 encontros foram realizados em 2015.

• Café da Manhã com Empresários para apresentar

de fortalecer os sindicatos e aumentar o associativis-

6

O SINDIPLAST integra o Comitê da Cadeia Produtiva

mo, oferecendo produtos e serviços que contribuam

Parceria BNDES - Promoção de Encontro en-

com a crescente eficiência na gestão sindical e na pro-

tre empresários e dirigentes do BNDES

COSAG – Conselho Superior do Agronegócio

moção associativa das entidades.

O SINDIPLAST juntamente com a ABIPLAST e o

O SINDIPLAST participa do Conselho Superior do

O SINDIPLAST participa da Rede Temática que tem

BNDES –SP, promovem rodadas de reuniões entre

Agronegócio (Cosag), órgão técnico da FIESP que tem

como objetivo promover o aprendizado, a troca de

empresas do setor plástico interessadas em linhas

por objetivo debater, realizar estudos e propor políticas

experiências e o debate de diferentes temas entre os

de financiamento.

na área do agronegócio, promovendo permanente in-

sindicatos da FIESP.

Durante a FEIPLASTIC 2015 – Feira Internacional

teração das entidades ligadas ao tema.

do Plástico foram realizadas diversas reuniões para

2 reuniões ocorreram em 2015

ferramentas de apoio técnico a micro e pequenas

• Apresentação do Projeto PRUMO em algumas
Câmaras Setoriais da ABIPLAST;
• Parceria com o “Curso Básico de Injeção de Materiais
Plásticos” realizado no IPT em novembro/15 .

Programa PRO+AUTO – Fundação Vanzolini

apresentação das linhas com condições especiais

O SINDIPLAST é parceiro da Fundação Vanzolini, con-

para micro, pequenas e médias empresas bem como

Legislativo

sultoria responsável pelos trabalhos de capacitação de

para discussão de projetos.

• Participação no NAL/FIESP( Núcleo de Apoio Le-

empresas produtoras de autopeças plásticas fornece-

empresas em maio/15;

gislativo).

doras de montadoras e sistemistas.

Programa “Compete Brasil” do DECONCIC/

Em 2015, 15 empresas foram capacitadas.

FIESP
O Departamento da Indústria da Construção –

Desenvolve SP

DECONCIC da Federação das Indústrias do Estado

O SINDIPLAST possui parceria com a Desenvolve

de São Paulo reúne mais de 100 entidades da cadeia

SP – Agência de Desenvolvimento Paulista , institui-

produtiva em todos os seus elos, do qual o SINDIPLAST

ção do Governo do Estado de São Paulo que financia

faz parte atuando em grupos de trabalhos com o

investimentos em tecnologia e inovação por meio de

intuito de contribuir para o fortalecimento e aumento
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PESQUISAS ECONÔMICAS
E ESTUDOS SETORIAIS

Consultas Tributárias

dade de correta classificação fiscal de produtos e im-

Nossa assessoria tributária atendeu consultas de em-

plicações jurídicas no caso de omissões.

presas associadas interessadas na compreensão das

Foram realizadas 03 reuniões sobre o tema ao longo

complexas regras tributárias em operação. As consul-

do ano de 2015.

tas foram principalmente sobre ICMS, IPI (classificação

A área de Pesquisas Econômicas tem como principal objetivo gerar informações sobre a estrutura e conjuntura econômica do plástico para auxiliar o empresário em sua tomada de decisão.
Também é responsável pela elaboração dos estudos que analisam a viabilidade econômica

e operacionalização) e a contribuição previdenciária
(sobre folha ou faturamento).
Sumário elaborado e divulgado aos associados com os
incentivos fiscais oferecidos pelos Estados da Federação.

8

cas – e rateada entre os Sindicatos e empresas fabri-

Relatório publicado mensalmente com o acompanha-

cantes dos produtos enquadrados nesta sistemática. O

mento conjuntural da indústria de transformados plás-

IVA-ST - Índices de Valor Agregado – ficam vigentes

ticos do Estado de São Paulo, produzido com objetivo

até 31/01/2017.

de facilitar a tomada de decisão.

O SINDIPLAST trabalhou no ano de 2015 em parceria

09 edições publicadas em 2015

com os demais setores da construção civil, sob co-

SINDIPLAST e Federação dos Trabalhadores
Foram realizados 03 encontros durante 2015 com
objetivo de estudar, em conjunto, instrumentos para

dos pleitos dando suporte às ações institucionais do SINDIPLAST.

Econoplast - SP

GT FEQUIMFAR – Agenda comum entre

Classificações Fiscais

aumento da produtividade e competitividade do setor

O SINDIPLAST divulgou informações sobre a necessi-

plástico paulista.
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ordenação da FIESP, para a prorrogação da Portaria
CAT 113, de 29/10/2014, a qual estabelece a base de
cálculo na saída de produtos de materiais de construção e congêneres (referente ao artigo 313-Z do regulamento do ICMS).
Em dezembro de 2015 a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo publicou a Portaria CAT 154/2015,
acatando nosso pleito e prorrogando para 31/07/2018 a
validade da Portaria CAT 113/2014.

Redução de ICMS para o setor plástico

Pleitos

Pleito apresentado e com constante acompanhamen-

Pesquisa de Substituição Tributária

to de sua evolução junto a Secretaria da Fazenda do

Realizada a pesquisa de substituição tributária para

Estado de São Paulo. Atualmente os impactos dessa

artefatos de uso doméstico. A pesquisa foi elaborada

redução no erário público vêm sendo estudados pelos

pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-

técnicos da Fazenda.
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MODELO
DE GESTÃO
Reuniões de Conselho

SINDIPLAST. O resultado foi apresentado e aprovado

As reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal

pelos Conselheiros da Entidade.

ocorrem bimestralmente. No ano de 2015 foram reali-

Transparência

zadas 5 reuniões.

Estatuto disponível para download:

Auditoria de Contas 2014

http://www.sindiplast.org.br/sindiplast/estatuto

Foi realizada a auditoria de contas de 2014 do

Ou acesse com o leitor de QR Code
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DESENVOLVIMENTO DE
TALENTO NA INDÚSTRIA

COMUNICAÇÃO
E EVENTOS
O principal compromisso do SINDIPLAST é alavancar o potencial competitivo do setor
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A busca por qualificação e aprimoramento deve ser uma constante para os profissionais de

plástico no Estado de São Paulo. Por essa razão, o departamento de comunicação realiza

todos os setores da economia nacional. Pensando nisso, o SINDIPLAST apoia iniciativas que

feiras setoriais, eventos e workshops e emite informes diários e semanais com o intuito de

tragam desenvolvimento para a indústria paulista do plástico.

disseminar informações relevantes aos associados e para todo o setor.

Publicações

Novos Associados

no âmbito da Agência de Desenvolvimento Econômico

• SINDInforma – 82 Edições

• Indusplast

profissionais

do ABC. Este GT busca ampliar a participação regional

• Plastinforma - Apoio SINDIPLAST - 25 Edições

• Styroplast Espumas

imprescindíveis para o crescimento da indústria do

nos debates sobre questões químicas, onde o plástico

• Patrocínio do Perfil da Indústria Brasileira		

• Frasquim

plástico, neste sentido, o SINDIPLAST é parceiro da

se insere, junto aos governos federal e estadual como

de Transformação de Material Plástico - Elaborado

• A.Schulman

Escola SENAI Mario Amato e premia, semestralmente

também promover a qualificação da mão de obra das

pela ABIPLAST – 5.000 exemplares

• Schoeller do Brasil

o aluno com melhor desempenho durante o curso

empresas do ABC.

incentivando, desta forma, os alunos a aproveitarem o

O GT conta também com a participação de sindicatos

Respostas sobre Sacolas Plásticas – Elaborada pela

conteúdo programático.

representantes dos trabalhadores da indústria química,

ABIPLAST - 1.000 Exemplares

O SINDIPLAST disponibiliza os currículos dos melho-

gestores públicos, empresários e instituições de ensino

res alunos do semestre aos associados e em seu site.

como SENAI, Fundação Santo André e Universidade

Prêmio Melhor Aluno SENAI Mario Amato

to e ganho de competitividade das indústrias do setor

Parceria com a Escola SENAI Mario Amato
Os

Técnicos

em

Plásticos

são

Federal do ABC (UFABC).

Oficina de Qualificação Profissional na In-

Em 2015 houve 3 reuniões.

dústria Química do ABC
O SINDIPLAST participa do Grupo de Trabalho Químico do Grande ABC que discute ações de fortalecimen-
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• Participação na criação da Cartilha de Perguntas e

• Ipackchem do Brasil
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• Altacoppo
• A.T.P. Plásticos

+ DE 300 INFORMES ENVIADOS AOS
ASSOCIADOS AO LONGO DO ANO

Site SINDIPLAST
(www.sindiplast.org.br)
150 Novas
notícias

26 Novas
publicações

4 Novos
vídeos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2015

+ de 200
atendimentos no
fale conosco

EVENTOS

Palestra sobre Implementação do E-social.

Palestra sobre materiais plásticos - ETEC Guaracy

Promovida em parceria com o escritório Honda Este-

Silveira – Cursos Técnicos em Meio Ambiente e em

vão Advogados

Design de Móveis.

13 de Maio - Sede do SINDIPLAST / São Paulo - SP

O SINDIPLAST realizou duas palestras sobre

19 de Agosto - Sede do SINDIPLAST / São Paulo - SP

conceitos básicos das propriedades, da transformação,
das aplicações e questões ambientais dos materiais
plásticos na Escola Técnica Estadual de São Paulo
Guaracy Silveira localizada no bairro de Pinheiros.

Palestra sobre Bloco K - Controle da Produção e do
Estoque no SPED Fiscal
Realizada em parceria com o escritório Honda Estevão

Patrocínio do 32° Encontro Nacional do Plástico

Advogados.
06 de Agosto - Sede do SINDIPLAST / São Paulo – SP

Tradicional jantar da ABIPLAST realizado para mais de 400 convidados do setor. O encontro de 2015 foi

EVENTOS EM PARCERIA COM A ABIPLAST

marcado por lançamentos como: o Aplicativo institucional da ABIPLAST e o “Movimento Plástico Transfor-

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA

ma”. O evento contou ainda com empresários homenageados e a cerimônia de posse da diretoria.

DO PLÁSTICO)

04 de Dezembro – Buffet Fasano / São Paulo- SP

Seminário Crises Hídrica e Elétrica | Impacto e soluções para a Indústria do Plástico
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Realizado em parceria com a Plásticos em Revista .
27 de Abril – Sede do SINDIPLAST - São Paulo - SP

MEIO AMBIENTE
A área de Meio Ambiente atua incentivando a sustentabilidade no setor do plástico com vistas
à prática da produção mais limpa, à reciclagem mecânica e questões relacionadas à imagem
do plástico. O SINDIPLAST divulga a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a implantação do
Acordo Setorial de Embalagens Pós-Consumo de Produtos Não-Perigosos.

Apoio ao V Seminário Competitividade: O Futuro Perfil da Transformação Brasileira do Plástico

Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS

CNRMP - Câmara Nacional dos Recicladores

O SINDIPLAST atua na divulgação e na implementa-

de Materiais Plásticos.

ção da PNRS pelas indústrias do setor. Na implemen-

O SINDIPLAST participa da CNRMP juntamente com as

tação da lei o SINDIPLAST atua sensibilizando as em-

empresas recicladoras do estado de São Paulo. A Câma-

presas para o seu cumprimento.

ra acompanha os desdobramentos da PNRS e as ações

A sensibilização é feita por meio de Workshops que

para implementação efetiva do Acordo Setorial de Emba-

tornam os requisitos da lei e do Acordo setorial mais

lagens em geral. Foram realizadas 6 reuniões em 2015.

Organizado em parceria com a Plásticos em Revista.

fáceis de serem compreendidos pelos empresários.

24 de Setembro – Hotel Meliá Paulista / São Paulo - SP

Até o fim de 2015, 17 empresas paulistas já haviam
aderido ao Acordo setorial.
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RELAÇÕES
TRABALHISTAS
E SINDICAIS

CAIP – Câmara Ambiental da Indústria

sacolas plásticas no município de São Paulo

Paulista

participando das reuniões do Grupo de Traba-

Dirigida pelo Departamento de Meio Ambiente

lho de Sacolas Plásticas, criado pelas Secreta-

(DMA) da FIESP, a Câmara Ambiental da Indús-

rias de Serviços e de Meio Ambiente da pre-

tria Paulista, da qual o SINDIPLAST é membro,

feitura de São Paulo. O SINDIPLAST elaborou

consiste em um centro de debate e de decisão

um posicionamento sobre as sacolas plásticas

sobre temas ambientais afetos ao setor pro-

no município de São Paulo e o encaminhou à

dutivo e tem como objetivo convergir esforços

Prefeitura defendendo a manutenção da dispo-

da iniciativa privada, para a tomada de decisão

nibilização gratuita das sacolas plásticas e para

A área é responsável pelo atendimento ao associado em consultorias jurídica e tra-

e a efetivação de medidas necessárias à exce-

alertá-la sobre os impactos negativos que a

balhista. Os temas de discussão deste departamento relacionam-se à negociação

lência no desempenho ambiental da indústria,

obrigação de uso da matéria-prima fabricada por

coletiva, recursos humanos, segurança e saúde do trabalho.

como fator de competitividade, bem como a

um único produtor nacional poderia causar, além

promoção do desenvolvimento sustentável.

do aumento substancial no custo final do produto o qual seria, fatalmente repassado ao consu-

14

Discussão GT Sacolas – Prefeitura Mu-

midor, bem como o impacto que teria nos micro

nicipal de São Paulo

e pequenos fabricantes que não possuem capital

Durante o Ano de 2015 o SINDIPLAST partici-

necessário para se adaptar as novas regras e tra-

pou das tratativas referentes à distribuição de

balhar com valores competitivos de mercado.

CEAG - 10

râmetros da convenção coletiva de trabalho.

A Comissão de Estudos e Assessoria do Grupo 10 -

17 empresas associadas participaram da pesquisa.

CEAG 10 – é formada por representantes de diversos
Sindicatos Patronais do Estado de São Paulo, tendo por

Segurança e Saúde do Trabalho

objetivo analisar, discutir e criar meios para a condução

GSST – Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho

e solução de assuntos legais, trabalhistas e sindicais

O grupo se reúne bimestralmente ou conforme de-

que afetem o interesse da Indústria Química.

manda de seus associados com o intuito de debater te-

Como sindicato do Grupo 10, o SINDIPLAST coordena

mas como: legislação, novas diretivas e procedimentos,

a Comissão de Estudos e as Negociações para renova-

além da troca de experiências entre os profissionais do

ção da CCT Química nas últimas 5 gestões.

setor, avaliação de possíveis problemas e discussão de

A Convenção Coletiva está disponível no site do

soluções e modelos adotados.

SINDIPLAST.

Posicionamentos do setor em 2015:

Mais de 2000 downloads em 2015.

• NR12 Segurança no trabalho de máquinas e equipamentos

Pesquisa Salarial do Setor de Transformação
do Plástico

• Instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

Em 2015 foi realizada a 6° Pesquisa Salarial do setor

O grupo realizou 4 encontros.

de transformação do plástico que informa a distribuição
de empregados por faixa salarial, os tipos de benefícios
concedidos aos funcionários e o atendimento aos pa-
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Grupo de RH

CPN Injetoras

O grupo de RH tem como principal objetivo o aprimo-

• 57 instrutores formados para ministrarem o curso

ramento profissional e discutiu em 2015 diversos temas
relevantes como: práticas de RH, análise da legislação
trabalhista previdenciária, aplicação da convenção coletiva de trabalho, pesquisa salarial, orientação de contratação C.P.D e a contratação de aprendizes.
10 reuniões aconteceram ao longo do ano.
Calendário 2016 disponível no site do SINDIPLAST.

Atendimento ao Associado
Ao longo do ano, diversos atendimentos foram

de Segurança em Máquinas Injetoras
• 25 instrutores formados em parceria com o SENAI
• 1800 operadores capacitados
• 50 selos de segurança de máquinas injetoras emitidos.

CPN Sopradoras

so de segurança na operação de sopradoras
• 8 instrutores capacitados pelo convênio com o SENAI
• 340 operadores capacitados pelo SENAI

SINDIPLAST com o intuito de manter as empresas

• 04 selos de segurança de máquinas sopradoras
emitidos.

CPN Moinhos

Comissões Permanentes de Negociação
As CPN’s são formadas por representantes do

monitoramento da mídia.

• 12 instrutores credenciados para ministrarem o cur-

refere a área trabalhista.

16

A assessoria técnica atua em diversas frentes onde destacam-se a criação, análise e crítica de
normas para o setor, as informações técnicas aos associados relativas a processos e produtos e o

realizados pelo departamento jurídico trabalhista do

associadas sempre atualizadas e amparadas no que se

ASSESSORIA
TÉCNICA

• Desenvolvimento do curso de segurança para operadores de moinhos para material plástico.

Cartilha de Perguntas e Respostas – Sacolas
Plásticas
O SINDIPLAST participou da criação da Cartilha de
Perguntas e Respostas com a finalidade de contribuir
para uma reflexão acerca das sacolas plásticas pensando sobre a sustentabilidade da nossa sociedade.
A cartilha traz conceitos e definições corretas e relevantes para a questão das sacolas plásticas em nosso país.

SINDIPLAST, FEQUIMFAR e FETQUIM abrangendo
todo o Estado de São Paulo. O grupo se reúne
mensalmente para definir estratégias com o intuito de
ampliar e reforçar a aplicação da CCT ( Convenção
Coletiva de Trabalho).
A Comissão credencia, ainda, os instrutores formados
pelos cursos em parceria com o SENAI e emite selos de
segurança para as máquinas que estiverem de acordo
com a convenção coletiva de segurança do trabalho.

CPN Recicladores
• Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho
para as empresas recicladoras, renovada anualmente, a qual possui cláusulas econômicas e sociais
diferenciadas para o setor de reciclagem.
• Somente para as empresas que fazem parte da
base sindical da FEQUIMFAR.

Atendimento
O SINDIPLAST recebe constantemente questionamentos sobre assuntos do setor vindos por meio de
diversos canais, dentre eles, o “fale conosco” do site,
e-mail direto aos assessores técnicos, contato telefônico e reuniões presenciais.
Em 2015 foram realizados mais de 300 atendimentos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2015
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE

Cargos			

Nomes

Diretor Superintendente

Paulo Henrique Rangel Teixeira

Presidente			

José Ricardo Roriz Coelho

1º Vice-Presidente

Aurelio de Paula

Equipe Técnica

Antonio Orlando Kumagai Junior

2º Vice-Presidente		

Rogerio Jose Mani

Gabriela da Silva

1º Diretor Secretário		

Marco Antonio Pereira da Silva

Júlio César da Silva Ferreira

2º Diretor Secretário		

Valter Biaggi Bombonato

Marcos Ferreira do Nascimento

1º Diretor Tesoureiro		

Toshio Nakabayashi

Natalia Mielczarek

Conselheiro		 William Marcelo Nicolau

Paula Pariz

Conselheiro		 Ricardo Jamil Hajaj

Simone Carvalho Levorato Fraga

Conselheiro		 Manoel Fernandes Flores

Suzete Martucci Gabos Naal

Conselheiro		 Antonio Domingos Trevisan

Tathiane Perego da Silveira

Conselheiro		 Tsutomu Nakabayashi
Estagiários

CONSELHO FISCAL

Cinthia Kariny Moreira
Queli Fernandes Costa

Efetivos
Conselheiro		 Eli Kattan

Apoio

Eliane Pereira da Silva

Conselheiro		 Peter Reiter

Paulo Sercundes da Silva

Conselheiro		 Sergio Wajsbrot

Teresinha Vera Torres

Suplentes

Consultores

Eduardo Berkovitz

Diretor			

Ioannis Panagiotis Bethanis

Francisco Salazar

Diretor			

Antonio Augusto Pereira Machado

Gilmar do Amaral

Diretor			

Roberto André Sandel Korall

CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FIESP
Delegados
Conselheiro		 José Ricardo Roriz Coelho
Conselheiro		 Hagop Guerekmezian
Suplentes
Diretor			

Aurelio de Paula

Diretor			

Rogerio Jose Mani
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