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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

O

mês de setembro e já no início de
outubro foi de movimento intenso
no Espaço sindinova. Foram capacitações, peças teatrais, palestras, sendo alguma delas apoiadas pelo Sistema
Fiemg, Sebrae e CNI. Um dos eventos foi

o projeto Rotas para o Futuro, que esteve em Nova Serrana para abordar sobre
“Saúde e Segurança no Trabalho”.
Para outubro, foi a vez da palestra
“Gestão em tempos voláteis”, com Stefan
Salej. Com uma vasta experiência no que

diz respeito a administração de empresas,
Salej tem papel fundamental na história
do Sindicato Intermunicipal das Indústrias
de Calçados de Nova Serrana, sendo um
dos responsáveis pela sede.

PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
EMERSON SILVA

LIRA MUSICAL SÃO SEBASTIÃO RECEBE
DOAÇÃO DO SINDINOVA

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
JOSÉ SILVA DE ALMEIDA
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO LACERDA
2ª DIRETORA FINANCEIRA:
ANA PAULA COELHO DE FREITAS

Entrega foi realizada no Sindicato

DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
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JAIR BUENO DE SOUZA
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
GERALDA MÔNICA BRANDÃO SOARES
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PROCESSOS:
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CONSELHO FISCAL:
JOÃO SEBASTIÃO NETO; SIDNEI

A ENTREGA DO KIT DE PRATOS PARA BATERIA FOI REALIZADA NO SINDINOVA

O

presidente do Sindinova, Pedro
Gomes juntamente com o vice,
Júnior Silva realizaram a entrega
de um kit de pratos para bateria, destinada a Lira Musical São Sebastião, de Nova
Serrana. O maestro João Evaristo Silveira
Júnior recebeu os instrumentos, acompanhado da musicista Vânia Silvia Policarpo e
do baterista Willy José da Silva.
Para Gomes, a doação é o reconhecimento da importância da entidade

em Nova Serrana. “Ficamos felizes em colaborar. Sabemos da dedicação, do trabalho voluntário da banda. O João Evaristo
teve oportunidades de trabalhar fora, mas
resolveu dedicar-se a Lira”, diz.
Segundo Evaristo, já são quase
trinta anos no grupo, e desde o fim da
década de 90 atua como maestro. “Estamos muito agradecidos com o apoio do
Sindinova. Representamos não só a banda, mas a cidade. Graças a Deus, a Lira é

ANTÔNIO

muito quista na região”, afirma.
Lira Musical
A entidade foi fundada em 1979, e
desde então oferece aulas gratuitas para
aqueles que desejam aprender algum
instrumento musical. Além disso, a sede
conta com uma banda formada por dez
clarinetistas, seis saxofonistas auto, três
saxofonistas tenor, três trombonistas, seis
trompetistas, três percursionistas, um baterista e um tubista.
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O

trainer da Dale Carnegie
Training, Rafael Conte formou a 6ª turma de Rela-

ções Interpessoais e Comunicação
Eficaz. A formatura e confraternização foram realizadas no Hotel Líber.

Em Nova Serrana, os treinamentos
da Dale Carnegie são realizados no
Sindinova.

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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SINDINOVA E SEBRAE PROMOVEM PALESTRA
DE STEFAN SALEJ
Empreendedor já presidiu Sebrae e Fiemg
FOTO: SAMIRA REIS

A PALESTRA REUNIU EMPRESÁRIOS E OUTROS PROFISSIONAIS LIGADOS A INDÚSTRIA CALÇADISTA

N

o dia 1º de outubro, o administrador Stefan Salej, esteve no Espaço
Sindinova onde ministrou a palestra
“Gestão em tempos voláteis”. O presidente do Sindicato, Pedro Gomes, falou da
importância de Salej e de Edson Batista,
primeiro presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova
Serrana no que diz respeito à construção
e fundação do local. Gomes também citou o empenho de Stefan, ao conduzir
duas importantes instituições ligadas ao
empresariado. “O Dr. Stefan Salej, renomado intelectual, se revelou um excepcional e revolucionário administrador. Aqui
em Minas ele fez escola quando se fala
em administração inteligente e eficaz.

Como presidente do Sebrae Minas Gerais
e da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais – Fiemg, ele adotou e implementou ações pertinentes, quebrando
tabus e oligarquias históricas. A alforria e a
cidadania do micro e pequeno empresário
tiveram início e se consolidaram como ele
a frente do Sebrae e da Fiemg”, afirmou
Gomes.
Em seguida, Salej deu início a palestra. Um dos assuntos da noite foi a tão
comentada “crise”. Segundo o administrador, o mundo sempre esteve em crise. A
questão é como sobressair desses momentos conflituosos.
Ainda de acordo com ele, o Brasil
vivencia uma crise política. A quantidade

de partidos, financiamento de campanha
entre outros, prejudicam o andamento do
país. “Não há projeto de ação entre os políticos, somente desejo. É preciso uma série de reformas, além de líderes realmente
atuantes”, comentou.
O administrador também falou
sobre o crescimento das cidades do interior em todo o país. “Estudos ditam que
o grande desenvolvimento no Brasil vai
acontecer nas cidades de 100 mil a 200
mil habitantes no interior do país. Nova
Serrana é uma confirmação de que cidades menores podem se desenvolver, com
uma melhor qualidade de vida e, portanto, um mercado promissor”, disse.
Outra abordagem feita na palestra

foi sobre a ruptura necessária com barreiras frente a tecnologia. “Para ser competitivo, a tecnologia é um dos aliados. É preciso aproveitar todos os recursos a partir
do conhecimento tecnológico para agregar ao produto. Temos grandes universidades e faculdades no país, que desenvolvem estudos que podem ajudar nos
negócios. Ainda assim, utilizamos pouco
desse auxílio”.
Para Ronaldo Lacerda, diretor financeiro do Sindinova, a presença de
Stefan Salej foi enriquecedora. “Salej é
um homem bem informado, tem conhecimento, bagagem profissional. Trouxe
assuntos pertinentes, que interessam ao
polo calçadista de nova Serrana.”

SHOPPINGS ESPECIALIZADOS SÃO
TENDÊNCIA NO PAÍS

N

as últimas décadas, o varejo vem
investindo na identificação de nichos e na personalização do consumo como forma de conquistar e reter mais
clientes. Seguindo essa tendência, o setor
de shoppings aposta também em modelos especializados de empreendimentos.
Segundo o Censo Abrasce 20142015, a categoria já representa 12% do total de malls no país. Dentre eles, estão os

Outlets, os Lifestyle/OpenMall e os Temáticos, que incluem segmentos como arquitetura, decoração e design, automotivo, moda e confecção, material esportivo,
entre outros.
No Brasil, o modelo de outlet tem
apresentado crescimento representativo
nos últimos anos. A maturidade alcançada pelo varejo brasileiro e a oferta de produtos de marcas famosas a preços abaixo

dos praticados pelo mercado têm atraído
cada vez mais consumidores a este formato de estabelecimento. De 2012 a 2014,
6 centros de compras do tipo foram inaugurados. Atualmente com 9 outlets distribuídos em várias regiões do país, o setor
deverá receber mais um novo empreendimento em 2015.
“Vemos o crescimentos dos malls
especializados como uma tendência para

os próximos anos. Os shopping centers
brasileiros têm identificado e investido
em nichos de mercado diversos. Nesses
empreendimentos, o mix de lojas é bem
específico, o que proporciona uma experiência de consumo mais direcionada”,
avalia Adriana Colloca, superintendente da
Associação Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce).
Fonte: Ablac
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SIMULADO ENEM
18/OUT

COM
DE ESTUDO
DE ATÉ

Conte com a gente.
Inscreva-se já:
faculdadepitagoras.com.br
UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877
*Oferta válida apenas para os primeiros colocados no Simulado Enem (o primeiro colocado geral de
cada unidade terá uma bolsa de 100% de desconto para todo o curso). Os alunos contemplados com
as bolsas de estudo deverão se matricular em até 3 dias após a classiﬁcação, impreterivelmente, para
iniciar seus estudos no primeiro semestre de 2016. Consulte o edital do Vestibular Geral 1 (VG 1) de
2016.1, para obter mais informações sobre a quantidade e os percentuais das bolsas ofertadas e as
demais regras gerais do processo seletivo.

FACULDADE
Mude o curso da sua vida.
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SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
EM NOVA SERRANA
Empresários da região participaram de palestra no Sindinova
FOTOS: SAMIRA REIS

DA ESQ. PARA DIR. MARCELO GÁRIOS, PALESTRANTE DA NOITE, COM JÚNIA BASTOS, AFONSO GONZAGA E PEDRO GOMES

O

fomento da cultura da prevenção
como forma de garantir um ambiente mais saudável e empresas
mais competitivas foram os temas centrais da palestra ministrada pelo advogado
e especialista em segurança do trabalho,
Marcelo Gários, durante o projeto Rotas
para o Futuro, em Nova Serrana, no dia
23/09. Para o especialista, os empresários
precisam estar cada vez mais conscientes sobre a importância da prevenção em
seus negócios.
Segundo o presidente da FIEMG

Regional Centro Oeste, Afonso Gonzaga,
“o Rotas é um projeto extremamente importante, tanto para a Federação quanto
para as empresas. Temos dito em todas
as outras edições que é um momento de
levar o empresário conhecimento suficiente para seu negócios se torne melhor
ainda. Apesar das dificuldades que passamos é importante frisar a necessidade de
conhecimento, ainda mais em Segurança
e Saúde do Trabalho”, ressaltou.
Já o presidente do Sindinova, Pedro Gomes, disse que “o Rotas aprofun-

da o trabalho de qualificação de nossas
empresas. Além disso, Nova Serrana é
grata pela possibilidade de sediar uma das
etapas do projeto em 2015. Nenhum empresário deseja colaboradores com problemas e nenhum funcionário deseja se
acidentar enquanto trabalha. Sensibilizar
empresários e funcionários é uma ação
muito nobre.” O analista técnico do Sebrae, Leonardo Mol, enfatizou que Sebrae
e Sistema Fiemg trabalham para promover a competitividade das empresas mineiras e que esse trabalho de sensibiliza-

ção a respeito de SST é primordial para o
desenvolvimento da indústria no estado.
ROTAS 2015
O projeto Rotas para o Futuro ainda visitará mais quatro cidades nesta segunda etapa de 2015 que se encerra em
06/10. Os municípios que receberão a
iniciativa do Sistema FIEMG são Belo Horizonte, Ubá, Capelinha e Cláudio. O evento
é fruto de uma parceria entre a FIEMG, o
Sebrae-MG e a VB Comunicação.
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AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - OUTUBRO
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

SECRETÁRIA E RECEPCIONISTA
FACILITADORA DOS
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

17 E 24/10
(SÁBADO)
08H ÀS 17H

ELIZABET AFONSO

16H

2X R$125,00

2X R$200,00

PEÇA – UM CASO ESTRANHO

17/10/15
18H

EXCEL 2010

AOS SÁBADOS, A PARTIR
DO DIA 17/10
08H ÀS 11H

WESLEY ANTONY

15H

2 X R$ 100,00

2 X R$ 150,00

A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO

19 A 22/10
(SEG,TER, QUA E QUI)
19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

12H

2X R$ 180,00

2X R$ 250,00

ENTRADA GRATUITA
RETIRE SEU CONVITE NO SINDINOVA

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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GESTÃO EM TEMPOS VOLÁTEIS

FOTOS: SAMIRA REIS
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Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

PROTOCOLO E SUA IMPERFEIÇÃO

P

rotocolo era um cara burocrático.
Não tirava férias e tampouco tinha
amigos. O seu prazer era passar
aquelas oito horas do dia na repartição.
Submerso em uma pilha de papeis que se
acumulavam na sua mesa. Aquela praia
era o seu oceano.
Passava de tão certinho. Os velhos
óculos de fundo de garrafa faziam com
que tivesse uma visão meticulosa do que
caía em suas mãos. Mas a boa visão só
mirava o erro e, enquanto não se resolvia,
tudo parava nele.
Dentro da repartição nem subchefe era, mas o seu talento em se prender a
erros na papelada dos outros lhe conferia
certo poder. Sim, fazia de quem necessitava dos seus trabalhos um refém.

Lia todos os jornais. Era sujeito
bem informado e crítico ácido. Para ele o
país estava uma bandalheira. A uns poucos com quem arriscava trocar meia dúzia
de palavras ao dia dizia: só o pessoal da
patente alta e de coturno dará jeito neste
país de miseráveis.
É bem verdade que as coisas por
aqui não andam às mil maravilhas, mas
para o senhor Protocolo a década de 60
foi gloriosa, em que se tentou disciplinar
esse povo miscigenado cheio de querer.
Não tinha parentes conhecidos.
Após aposentar depois de mais de 35 anos
no serviço público optou por continuar a
trabalhar. Acumulou pequeno patrimônio
– uma pequena casa, uma Brasília 82 e
uma polpuda poupança – sua herança vai

ficar mesmo para sua fé: o Estado.
Quando completou 70 anos o pessoal da repartição que trabalhava com o Sr.
Protocolo até pensou em organizar uma vaquinha para fazer uma festa. Mas ele, como
sempre, franziu a testa, abaixou a cabeça e
murmurou algo que soou como negação à
intenção dos colegas do trabalho.
Apesar de tanta mesquinhez e
mau humor o senhor Protocolo era polido. Chegava à repartição com um elegante chapéu Panamá e um terno de linho
creme impecavelmente passado.
A aparência do Protocolo reforçava o seu ar de seriedade. Sem saber, ele
gostava disso. Estendia para seu ambiente
de trabalho sua organização pessoal. Não
admitia que tocassem nas suas coisas ou

que as mudassem de lugar.
No seu universo tudo tinha uma
razão de ser e qualquer mexida, por menor que pudesse parecer, iria alterar o
equilíbrio cósmico. E os riscos, para ele,
seriam imensuráveis.
Esta é a vida do Protocolo. Chato,
mas necessário que exista. Viveu e morreu sozinho, é bem verdade, mas serviu.
O senhor Protocolo, que antes era só chato, com o tempo ficou burocrático.
O que fica? Que até mesmo as imperfeições podem ser perfeitas e servem.
Este foi o principal tesouro do espólio do
Jurandir Gomes de Souza. Que ficou conhecido de todos, mesmo, como senhor
Protocolo. Vulgo burocrático.
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FAÇA NEGÓCIOS No polo que calça o país

17ª Fenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

23 a 25 de
fevereiro de 2016
10H às 19h
centro de convenções de nova serrana
FENOVA.com.br

EXPOSITORES CONFIRMADOS

EUDORA

DEQUINHO

HAPPY

VENEZA
MARCAS CONFIRMADAS ATÉ 20/09/2015

Contato: Edimar Góis (37) 9973-4784
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ENTREVISTA

DIREITO ANTIDUMPING CONTRA CALÇADO
CHINÊS DEVERÁ SER ESTENDIDO

Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior (Decom/Secex), órgão ligado
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) publicou, no
Diário Oficial da União do último dia 24 de
setembro, parecer favorável sobre a extensão do direito antidumping contra o calçado originário da China.
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), que entrou
com a petição para extensão do direito em
março deste ano, comemora o parecer favorável que aponta indícios de dano para
a indústria brasileira, caso fosse cessada a
sobretaxa ao produto chinês. “As condições
seguem as mesmas de cinco anos atrás,
quando foi instituída a taxa. A indústria nacional, como alertamos, não suportaria a
concorrência com o produto chinês sem
uma sobretaxa que mantivesse condições
equânimes de competição”, explica o presidente-executivo da entidade, Heitor Klein.

os da Indonésia para a definição do valor
da sobretaxa. A Abicalçados, no ato da petição, havia solicitado a utilização da Itália
como objeto do estudo. Conforme o Decom, nenhum dos produtos/exportadores
italianos selecionados apresentou respostas aos questionários enviados, o que não
aconteceu com as empresas indonésias.
“Com sede nos elementos probatórios disponíveis na condução da presente revisão,
o Decom observou que a Indonésia refletiria adequadamente a composição da cesta
de produtos chineses”, aponta no parecer.
Para Klein, a Indonésia, como se
sabe, possui relações econômicas próximas à China, inclusive com plantas chinesas na produção local, o que pode tornar
o preço estabelecido “viciado”, diminuindo
o valor da sobretaxa, atualmente em US$
13,85 por par importado. “No entanto, as
autoridades brasileiras certamente levarão
em conta estas características da produção
da Indonésia”, projeta executivo.

TERCEIRO PAÍS
Por outro lado, o mesmo parecer
coloca a Indonésia como terceiro país de
economia de mercado para a base da investigação, já que a China não é considerada economia de mercado para fins de
investigação de defesa comercial. Ou seja,
os preços chineses serão comparados com

ENTENDA
Entre os momentos mais importantes da história da indústria de calçados brasileira, a adoção do direito antidumping contra
o calçado chinês foi fundamental para evitar
a deterioração do setor no início da década.
Assim como o ocorrido em diversos países,
com destaque para os Estados Unidos, que

teve a indústria calçadista aniquilada pela entrada do produto chinês ainda na década de
1980, na época a China avançava perigosamente sobre o varejo brasileiro de calçados.
Os preços ínfimos conseguidos pelos importadores da China, evidentemente a custas de
dumping comercial, tornavam a competição
impossível, especialmente para o segmento
de esportivos, já que a China concentra a
produção das principais marcas internacionais do setor.
A partir de 2005, a Abicalçados
passou a pressionar as autoridades para a
adoção de um direito, uma taxa que freasse a entrada do produto chinês no Brasil
e devolvesse condições mínimas de competitividade para o calçado brasileiro no
âmbito doméstico. O processo foi longo
e, em setembro de 2009, a entidade logrou a adoção de um direito antidumping
provisório contra o produto asiático com a
sobretaxa de US$ 12,47 por par importado.
Com validade de seis meses, o direito foi
prorrogado por cinco anos em março de
2010, quando o valor da alíquota foi corrigido para US$ 13,85.
Segundo Klein, a sobretaxa foi fundamental para a recuperação da atividade
no País. “Para se ter uma ideia da importância do fato, nos seis meses imediatos
à conquista recuperamos mais de 40 mil
postos de trabalho no setor”.

Conforme dados elaborados pela
Abicalçados, em 2008, ano anterior à adoção do direito, a importação de calçados
da China chegou a US$ 218,7 milhões de
um total de US$ 296 milhões em produtos
que entraram no Brasil naquele ano. Após
o direito antidumping, em 2010, o número caiu para menos de US$ 55 milhões de
US$ 304,5 milhões.
DUMPING
Considera-se que há prática de
dumping quando uma empresa exporta
um produto a preço inferior ao preço normal de mercado. O direito antidumping
tem como objetivo evitar que as produtoras nacionais sejam prejudicadas por importações realizadas a preços de dumping,
prática considerada desleal nos termos de
comércio em acordos internacionais.
Atualmente a China produz mais de
10,6 bilhões de pares por ano, exportando 8,3 bilhões deles. A participação chinesa nas exportações mundiais de calçados
chega a mais de 72%.
Com investigação aberta em março
deste ano, a extensão do direito antidumping contra a China possui prazo de dez
meses renováveis por mais dois, portanto
até março de 2016. Durante o período da
investigação, o direito segue vigendo.
Fonte: Abicalçados
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