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Um número cada vez 
maior de empresários e 
executivos de indústrias 
associadas estão parti-
cipando dos Encontros 
Simmepe, eventos re-
alizados pelo Sindicato 
com o objetivo de trazer 
temas relevantes para a 
gestão empresarial.

No dia 23 de agosto, 
o auditório do sindicato 
ficou lotado por ocasião 
do 11º Encontro no qual 
foi abordado o tema 
“Reforma Trabalhista: 
Impactos e Particulari-
dades”. Devido ao gran-
de número de pessoas 
presentes, o Simmepe utilizou a sala de 
reuniões para acomodar os participan-
tes que acompanharam o evento em 
tempo real por meio de um telão.

Os palestrantes foram o assessor 
jurídico do Simmepe, João de Castro, 
e o mediador público 
da Superintendência do 
Ministério do Trabalho, 
Mário César. Ambos es-
clareceram as dúvidas 
sobre as novidades da 
legislação e destaca-
ram a importância da 
reforma para estimular 
contratações e desbu-
rocratizar processos de 
admissão e demissão.

“Com os avanços 
tecnológicos, a consoli-
dação da Lei Trabalhista 
de 1943 se tornou ob-
soleta”, disse João de 
Castro. Mário César, por 
sua vez, afirmou que a 

reforma reduz a interferência do Estado 
na relação empregador-empregado e 
deve ser vista como um avanço para os 
dois lados.

O Encontro Simmepe anterior, reali-
zado em 26 de julho, também lotou o 

auditório com os repre-
sentantes das empresas 
que foram ao Simmepe 
assistir as palestras so-
bre alterações na le-
gislação em relação ao 
trabalho temporário e 
terceirização de serviços. 
Nesse evento, o pales-
trante foi João Cordeiro, 
advogado com especia-
lização em Direito e Pro-
cesso do Trabalho, que 
apresentou os principais 
pontos da nova lei.

Segundo ele, um 
dos principais benefícios 
para o empregador é o 
aumento da produtivi-

dade, pois, com a contratação tempo-
rária, é possível superar imprevistos e 
manter a produção mesmo diante do 
afastamento de algum funcionário, seja 
por problemas de saúde, férias, licen-
ças-maternidade ou treinamentos.

Para Francisco Jussi-
mar, do Estaleiro Atlân-
tico Sul, que participou 
do evento em agosto, 
a palestra foi importan-
tíssima e serviu como 
base de atualização no 
assunto. Já o represen-
tante da Fotovoltaica, 
Fábio Sipriano, que es-
teve no Encontro Sim-
mepe de julho, destacou 
que o palestrante abor-
dou muito bem o tópico 
principal da palestra, o 
que facilitou o enten-
dimento para todos os 
ouvintes. Segundo ele, 
o evento foi muito pro-
veitoso. 

Em agosto, os representantes das empresas assistiram palestra sobre a Reforma Trabalhista 

Em julho, o tema abordado foi o trabalho temporário e a terceirização de serviços



Fimmepe será reformulada em 2018
Acompanhando as 

transformações que estão 
revolucionando as formas 
de fazer negócios no mun-
do, a Fimmepe – Mecânica 
Nordeste (Feira da Indús-
tria Mecânica, Metalúrgica 
e de Material Elétrico de 
Pernambuco) se prepara 
para uma nova etapa em 
sua trajetória de mais de 
20 anos de mercado.

Nessa nova fase, o 
evento será totalmente 
reformulado com o obje-
tivo de garantir um maior 
potencial de negócios para os expo-
sitores e oferecer aos visitantes mais 
opções para aquisição de soluções 
para a modernização ou ampliação 
de suas indústrias.

Como parte dessa estratégia, a 
Mecânica Nordeste, que aconteceria 
este ano, será realizada no período de 
23 a 26 de outubro de 2018. “Até lá 
estaremos trabalhando em um novo 
conceito de evento, que trará grandes 
mudanças em sua estrutura”, afirma 
Sebastião Pontes, presidente do Sim-

mepe, entidade realizadora da feira.

Em 2018, a Fimmepe utilizará in-
tensivamente as novas tecnologias 
gerenciais e de mídias digitais, além 
de ferramentas de análise de dados, 
visando a estruturação de um am-
biente favorável ao contato qualifica-
do com alto potencial de geração de 
negócios. Essas ações visam a atrair 
para o evento compradores de toda 
a região que buscam soluções inova-
doras para maior ganho de competi-
tividade.

 Além disso, serão es-
truturadas novas siste-
máticas de rodadas de 
negócios com o objetivo 
de abrir oportunidades às 
empresas locais de parti-
ciparem da cadeia produ-
tiva de grandes empresas. 
Nessa área, com o apoio 
do Sebrae-PE, será dada 
também uma atenção es-
pecial às micro e pequenas 
empresas.

A Mecânica Nordes-
te 2018 será ainda mais 

abrangente, pois trará um 
leque mais amplo de ramos ligados 
ao setor industrial, com destaque 
para as tecnologias disponíveis no 
mercado utilizadas na Indústria 4.0.

Também em 2018, a Fimmepe vai 
privilegiar ainda mais a comodidade 
dos visitantes. Para isso, o layout da 
feira trará inovações como a seto-
rização dos expositores. Com isso, 
empresas fornecedoras de diferentes 
produtos e serviços relacionados ao 
mesmo segmento estarão reunidos 
em uma mesma área.

A próxima Mecânica Nordeste trará um novo conceito de feira de negócios

Wadi Nicola recebe título de cidadão
O empresário e diretor do Sim-

mepe, Wadi Nicola Mansour, da Me-
c-Tronic, foi homenageado com o 
título de cidadão pernambucano em 
cerimônia realizada na Assembleia 
Legislativa. A evento contou com a 
participação de lideranças empresa-
riais e políticas, além de familiares. Na 
ocasião, o Simmepe foi representado 
pelos dirigentes Alexandre Valença 
(vice-presidente), Mário Conte  (te-
soureiro) e Girley Brazileiro (secretário 
executivo).

Natural de Mogi das Cruzes (SP), 
Wadi Nicola fundou a MecTronic no 
estado de São Paulo em 1993. Com a 
expansão das atividades, o grupo ins-
talou, em 2003, no município pernam-

bucano de São Lourenço 
da Mata, um moderno 
parque fabril. Com uma 
equipe de 800 colabora-
dores, a empresa produz 
adaptadores, interrupto-
res, plugues e tomadas, 
além de caixas de distri-
buição e conectividade.

A concessão do Título 
de Cidadão foi proposta 
pelo deputado Júlio Ca-
valcanti. Segundo ele, a homenagem 
é um reconhecimento do trabalho de 
um empresário que muito faz pelo de-
senvolvimento econômico do Estado.

O deputado Bispo Ossésio Silva, 

que fez a saudação na abertura da so-
lenidade, afirmou que a Mec-Tronic se 
destaca no cenário empresarial graças 
aos constantes investimentos em pes-
quisa, inovação tecnológica e qualifi-
cação de pessoal.

Wadi Nicola (c) recebe homenagem na Assembleia Legislativa



Futuro da indústria do Brasil
é discutido em seminário
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 O seminário Abimaq Inova, reali-
zado pela Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), com apoio do Simmepe, 
reuniu empresários e executivos do 
setor industrial de Pernambuco no 
auditório do Porto Digital. O evento 
teve como tema: “Manufatura Avan-
çada, a Indústria 4.0 no Brasil”.

Conhecida também por Indús-
tria do Futuro e Fábrica Inteligente, 
a Manufatura Avançada foi o centro 
do debate sobre produtividade e ino-
vação dos meios de produção. Consi-
derada a quarta revolução industrial, 
o novo paradigma representa a inte-
ração, autônoma e inteligente, entre 
sistemas de fabricação automáticos 
complexos.

O diretor regional da Abimaq e 
presidente do Simmepe, Sebastião 
Pontes, deu início ao evento cum-
primentando os presentes e falando 
sobre a importância do tema para a 
competitividade da indústria brasi-
leira. Por sua vez, o economista José 

Carlos Cavalcanti iniciou a série de 
palestras traçando um perfil do cená-
rio econômico da tecnologia da ino-
vação para o futuro da indústria. Já o 
diretor de tecnologia e inovação da 
Abimaq, José Alfredo Delgado, des-
creveu a experiência da Associação 
em fomentar manufatura avançada.

No encontro foram apresentadas 

tecnologias disponíveis no mercado 
utilizadas na Indústria 4.0 que com-
bina os modernos recursos de auto-
mação com avanços dos sistemas de 
computação e comunicação via inter-
net. Isso permite que linhas de mon-
tagens troquem informações entre si 
ao longo do processo ao mesmo tem-
po em que diferentes unidades fabris 
tomam decisões sobre a produção.

PRODUÇÃO DO INFORMATIVO

O presidente do Simmepe e diretor regional da Abimaq, Sebastião Pontes, na abertura do evento.  

Damos  as 
boas-vindas a 
MCM Mon-
tagens Indus-
triais, a mais nova associada do Simmepe.  
Com mais de 20 anos de atuação no País, a 
empresa executa projetos de implantação, 
modernização e manutenção industrial em 
segmentos como cimento, alimentício, em-
balagens, siderurgia, têxtil, química, auto-
mobilístico, offshore, petróleo e gás.

Sindicato tem
nova associada



Fabiana Soares 
Sócia fundadora da
AUDITARH
Gestão e Risco Organizacional

As organizações estão conti-
nuamente expostas a uma gran-
de diversidade de riscos para o 
negócio em que atuam. Exter-
namente e alheias as decisões 
da gestão, pode-se destacar as 
flutuações políticas e econômi-
cas que trazem grande impacto 
para a sustentabilidade, com-
prometendo até a sobrevivência 
de muitas empresas. 

Além disso e em paralelo, 
atuar preventivamente, moni-
torando e se antecipando à ex-
posição de riscos nos processos 
internos torna-se um grande 
desafio considerando-se, em es-
pecial, o grande volume de de-
mandas jurídicas relacionadas à 
área trabalhista - Justiça do Tra-
balho, Ministério do Trabalho e 
Emprego e, também, da Receita 
Previdenciária. 

Vários aspectos podem dei-
xar a empresa vulnerável me-
diante uma fiscalização ou re-
clamação trabalhista, desde um 
registro de ponto ineficiente até 
a ausência de documentos que 
evidenciem o recolhimento dos 

impostos, por exemplo.
Ao analisar a causa, observa-

-se a existência de situações que 
podem contribuir para exposi-
ção do empregador, tais como o 
desconhecimento total ou par-
cial de uma legislação específica 
(convenção coletiva de uma de-
terminada região ou categoria), 
a necessidade de atualização 
constante quanto às alterações 
tributárias ou previdenciárias 
(aposentadoria é um dos casos) 
e/ou a fragilidade dos registros 
existentes – ausência e/ou insu-
ficiência de documentos arqui-
vados.

No cenário descrito acima, o 
não atendimento às exigências 
legais, por qualquer dos moti-
vos, pode gerar um custo mui-
to elevado para o empregador, 
inclusive com a incidência de 
multas e juros diários. Nas de-
mandas judiciais trabalhistas, o 
valor de uma sentença pode ser 
tão alto que pode comprometer 
a saúde financeira da empresa. 
O mesmo pode ocorrer também 
em conseqência de uma fiscali-

Gestão de Risco: prevenir ou
remediar, qual a sua escolha?

zação dos órgãos competentes, 
dependendo da gravidade das 
infrações identificadas.

A gestão de risco com a ado-
ção de medidas preventivas é 
fundamental para as empresas 
promoverem práticas eficientes 
e seguras no dia a dia, que con-
tribuirão também para atenuar 
o risco de reclamações traba-
lhistas futuras. Existem serviços 
especializados no mercado que 
podem dar suporte técnico para 
esse fim a partir de um diagnós-
tico da situação atual, dos riscos 
existentes e do dimensiona-
mento do passivo e/ou impacto 
financeiro dos referidos riscos. 
Feito isso, é traçado um plano 
de ação para ajuste ou correção 
da causa raiz e são capacitadas 
pessoas para o exercício diário 
das boas práticas de preven-
ção. 

E partindo do princípio de 
que o ônus da prova é sempre 
do empregador, se antecipar 
aos fatos passa a ser uma estra-
tégia fundamental para sobre-
viver no mercado competitivo. 
Buscar prever ao máximo os fa-
tos (internos ou externos) e os 
respectivos impactos é um dife-
rencial para um modelo de ges-
tão pautado na guarda adequa-
da do histórico, na observação e 
cautela dos fatos presentes e na 
construção de um cenário com 
maiores chances de perpetua-
ção e sucesso para as organiza-
ções. Afinal, o futuro se constrói 
dia a dia e o momento de decidir 
como a sua empresa vai chegar 
lá na frente é hoje, agora, já!



Empresários apresentam reivindicações
Dirigentes sindicais participaram 

de reunião na Federação da Indústrias 
de Pernambuco com o secretário de 
Desenvolvimento e vice-governador, 
Raul Henry. No encontro, o Simmepe 
esteve representado pelo presidente 
Sebastião Pontes e pelo vice Alexandre 
Valença, que também é vice-presidente 
da Fiepe e Secretário de Micro e Peque-
na Empresa, Trabalho e Qualificação. Na 
reunião, os empresários defenderam a 
revisão dos critérios de concessão de 
Incentivos Fiscais visando a proteção 
das empresas já instaladas. Além disso, 
foi reivindicada a revisão da legislação 
relativa ao mercado livre de gás que 
atualmente penaliza as empresas que 
têm consumo inferior a 500 mil m³/dia.

1º Encontro Empresarial do Agreste
 O Simmepe e o Sindicato da 

Indústria de Doces de Pernam-
buco (Sinddoces-PE) promove-
ram, no Hotel WA de Caruaru, 
o 1° Encontro Empresarial do 
Agreste reunindo empresários 
da indústria regional.

No evento foi realizada a  
palestra do economista Márcio 
Borba, presidente da Sociedade 
Pernambucana de Planejamento 

Empresarial, que abordou o tema 
“Visão macroeconômica da eco-
nomia brasileira”.

Na abertura falaram o pre-
sidente do Sinddoces, Hugo 
Gonçalves, e o vice-presidente 
do Simmepe, Alexandre Valen-
ça, que apresentou as ações do 
Sindicato em prol das  indústrias 
dos segmentos metalmecânico 
e eletroeletrônico.

O evento realizado em Caruaru foi promovido pelo Simmepe e Sinddoces 
reunindo empresários e executivos da região

ENCONTRO DA INDÚSTRIA – O Simmepe participou com um 
estande no I Encontro da Indústria de Pernambuco com o obje-
tivo de divulgar seus serviços oferecidos ao setor industrial, além 
de abrir espaço para suas empresas associadas apresentarem 
seus produtos aos visitantes. O evento foi promovido pela Fede-
ração das Indústrias no Shopping Riomar.

Lideranças empresariais com o vice-governador e secretário de desenvolvimento Raul Henry

UNIÃO EUROPEIA – O vice-presidente Alexandre Valença e o se-
cretário executivo Girley Brazileiro participaram de reunião com a 
comissão de embaixadores da União Europeia na Federação das 
Indústrias. No encontro, foi apresentado o potencial do Estado 
para receber investimentos e discutida a possibilidade da forma-
ção de parcerias com empresas de Pernambuco.



Estabelecida em Afogados, bairro 
do Recife, a Cromart Retífica iniciou 
suas atividades empresariais em 1999 
depois que os atuais sócios foram 
desligados de uma empresa de cro-
magem. 

Na ocasião, os ex-funcionários se 
uniram e deram início a uma peque-
na empresa que logo se destacou no 
mercado pela eficiência e qualida-
de no serviço. “No início tínhamos 
apenas uma máquina de cromagem 
montada com dois retificadores, uma 
banheira, uma máquina de retífica e 
uma equipe competentíssima cheia 
de vontade de fazer acontecer”, des-
taca Neide Monteiro, uma das sócias 
da Cromart.

Com a confiança obtida por meio 
do trabalho realizado para o seu pri-
meiro cliente, a Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), a Cromart 
não parou de evoluir até atingir o 
atual nível de excelência que lhe ga-
rante uma carteira de clientes que 
inclui empresas de grande e médio 
porte, como a Petrobras, Unilever, Ti-
gre e Krona.

“A empresa manda a peça e a 
gente recupera, reparando os danos 
causados pelo desgaste natural de 
sua utilização e prolongando sua vida 

útil”, conta Neide, explicando o pro-
cesso de retífica feito pela Cromart. O 
revestimento de cromo duro indus-
trial utilizado pode ser aplicado em 
peças novas e desgastadas. “Quando 
usado em peças novas, proporciona 
a melhora do desempenho e o au-
mento da durabilidade. No caso de 
peças desgastadas, o revestimento 
promove a restauração, fazendo com 
que ela readquira as condições técni-
cas de uso, medidas e qualidade de 
superfície que tinham originalmente 
quando projetadas”, ressalta Neide. 

Com essa tecnologia, a Cromart 
atende às necessidadse dos clientes 
com rapidez na entrega, prestando 
um serviços de extrema qualidade. 
Essa eficiência no processo industrial 
é responsável pelo fortalecimento da 
relação cliente/empresa ao longo de 
uma trajetória de mais de 18 anos de 
atividades. A satisfação das empresas 
parceiras enche de orgulho os 11 fun-
cionários que fazem parte da equipe 
técnica da Cromart, além dos quatro 
sócios que fazem parte do dia a dia 
da empresa.

Com determinação, respeito ao 
cliente e busca constante da exce-
lência, além de maquinas de última 
geração e pessoal altamente espe-
cializado e comprometido com o 
aperfeiçoamento do serviço desem-
penhado, a Cromart cumpre os mais 
rígidos padrões de qualidade e nor-
mas das instituições que garantem 
e especificam os serviços que são 
executados. Dessa forma, a empresa, 
que é associada ao Simmepe desde a 
sua fundação, não só atende as atuais 
exigências do mercado, mas também 
pavimenta uma estrada segura rumo 
a um futuro bastante promissor.

                                 

Neide Monteiro, sócia da empresa: comprometimento com a satisfação dos clientes

CONTATO:
Cromart Retífica: (81) 3428.2607

Cromart Retífica investe na
busca constante da excelência 

A indústria realiza serviços de retífica e cromagem de peças novas e recuperadas.


