ANO 07 | EDIÇÃO 092

26/06/2019 A 10/07/2019

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO
ANDA COM A GENTE.

Positivo e surpreendente, este é o
balanço da Francal 2019
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CURSOS

PÁG 02

Entre os dias 20 de maio a 13 de junho, o
Sindinova realizou, em sua sede, o curso sobre
rotinas de Departamento Pessoal. No final, 14
alunos receberam o certificado de capacitação.

EXPORTAÇÃO

PÁG 05

Iniciaram-se no Sindinova as movimentações para realizar comércio internacional
com as fábricas do Polo. O objetivo é apoiar
os associados por meio de orientações e suporte em todo o processo de exportação.

FENOVA

PÁG 09

A coleção primavera/verão 2019 será
lançada de 13 a 15 de agosto durante a
24ª Fenova. Os expositores mostrarão as
novidades e as tendências da moda para a
próxima estação.
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Entre os dias 20 de maio a 13 de junho,
o Sindinova realizou, em sua sede, o curso
de Departamento Pessoal. Muito procurado, o curso foi aberto a associados e não
associados. No final, 14 alunos receberam o
certificado de capacitação.
O instrutor, Douglas Henrique Amaral, afirmou que existe uma carência muito
grande de profissionais nesta área e o objetivo foi capacitar pessoas para as atividades
a ela relacionadas.
“Procuramos alinhar teoria e prática e
capacitar estas pessoas de forma que saiam
do curso sabendo como funciona toda a ro-

tina de departamento pessoal, toda a parte legal, toda a parte trabalhista. Vi que a
maioria das pessoas não tem conhecimento nenhum sobre a área, então, o curso foi
muito produtivo, eles aprenderam bastante”, assegura Amaral.
Há algum tempo fora da área, a aluna
Leiliani da Gama Soares ficou entusiasmada com o tema e afirma que se sente capaz
para voltar novamente. “Não trabalho mais
no Departamento Pessoal, fiz o curso com
a pretensão de voltar para a área. Para mim
foi muito proveitoso. O Douglas é um excelente professor e me sinto bem segura se

precisar exercer essa função novamente”,
ressaltou Soares.
A aluna Luciana Dias da Silva indica o
curso para todas as pessoas que pretendem
trabalhar no setor administrativo. “O curso
é excelente, esclarece, orienta sem falar que
é tudo baseado na CLT [Consolidação das
Leis Trabalhistas] e na Reforma Trabalhista. O instrutor, Douglas, é ótimo, tem uma
didática boa em sala, explica muito bem,
com clareza e boa vontade, tem boa interação com a turma e o material é todo atualizado. Foi uma ótima parceria do Senai com
o Sindinova”, afirmou.
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Comitê Gestor confirma mudança no prazo de
envio de eventos
Envio do S-1299 e demais eventos que possuem prazo até o dia 07 passam para o dia 15 do mês
seguinte ao da competência, durante o período de implantação do eSocial

O Comitê Gestor do eSocial definiu
que, durante o período de implantação do
eSocial, o prazo de envio dos eventos que
vencem no dia 07 do mês seguinte ao da
competência informada, incluindo o fechamento de folha (S-1299), passará para o dia
15 de cada mês.
A dilatação do prazo atende a solicitação feita pelas empresas, já que, no período
de transição, não haverá impacto no ven-

cimento dos recolhimentos devidos. Além
do fechamento da folha, os demais eventos
periódicos, não periódicos e de tabela que
seguem a regra geral de prazo também poderão ser informados até o dia 15.
Embora o prazo de envio de eventos para o eSocial tenha sido ampliado, os
prazos legais de recolhimento dos tributos
e FGTS não foram alterados. As empresas
deverão observá-los mesmo durante o pe-

ríodo de transição.
Mas atenção, os prazos diferenciados
definidos no MOS - Manual de Orientação do eSocial permanecem válidos. Por
exemplo, o evento de admissão (S-2200 ou
S-2190) deverá ser informado até o dia anterior ao do início da prestação dos serviços;
deverão ser observados os prazos dos eventos de afastamentos por doença (S-2230);
e o prazo para o envio do desligamento

permanece até o décimo dia após a data da
rescisão.
Ressalte-se que os prazos para os empregadores domésticos não mudam, já que
a guia de recolhimento (DAE) é emitida com
vencimento de acordo com os prazos de recolhimento do FGTS, Contribuição Social e
retenção do Imposto de Renda.
Fonte: Portal eSocial
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Inspiramais apresenta coleção 2020_II
Zen chega mostrando cores fortes, porém com ar de leveza para o inverno do próximo ano
Selma Assis

Nos dias 4 e 5 de junho, simultâneo
com a Francal, o Inspiramais recebeu a edição 2020_II. No evento, foram apresentadas as coleções que serão tendências para o
inverno do ano que vem. Intitulado Zen, as
cores azul, verde e cinza são os destaques
deste lançamento.
Além das novidades dos materiais e
texturas, durante a exposição foram realizadas diversas palestras, dentre elas do
coordenador do Núcleo de Design da Assintecal, Walter Rodrigues. Rodrigues explicou a proposta do Zen com esta nova
coleção e atentou para a produção com
responsabilidade.
“O Zen mostra às empresas tanto
de materiais como insumos, venda, de

todas as escalas da cadeia de valor, que
a importância está na sustentabilidade.
Nós temos realmente que olhar para
este universo com outros olhos. A gente
entende que o lixo é um erro de design,
o designer é responsável pelo lixo que
está sendo gerado. Ele tem que repensar
isso quando ele cria um produto. Então,
o Zen alerta para isso”, enfatizou Rodrigues.
Podendo ser trabalhado em diversos
motes, como: calçados, mobiliário, semi-joias, decoração, a superintendente da
Assintecal, Ilse Biason Guimarães, ressalta que o tema, embora traga cores fortes,
busca leveza em suas inspirações. “O Zen é
simplesmente dizer que as pessoas têm que

Selma Assis

estar presentes. É uma forma de a gente se
voltar a toda moda para que as pessoas se
veem dentro dela, é mais de interiorização,
aproximação. O Zen busca cores que entrem
dentro deste espírito”, afirmou.
FIM DAS ESTAÇÕES

Sobre as cores escolhidas para o tema
(azul, verde e cinza), Walter esclarece que,
apesar de estarem focadas no inverno, elas
podem ser usadas em todas as estações.
“Nós trabalhamos com dois anos de
antecedência do produto chegar na loja,
então, de certa forma, o Inspiramais não
fala que é inverno e verão porque a gente
entende que no Brasil isto é muito diluído. Nós podemos estar trabalhando cole-

www.maxtr.com.br

ções o tempo todo, mas o azul-marinho,
o verde e o cinza, são as cartelas para o
próximo inverno. São as cores que nós
acreditamos que vai trazer um novo encantamento para os produtos”, pontuou
Rodrigues.
Guimarães ressalta a afirmação do
Walter e diz que “o Zen é para o inverno do
ano que vem, mas hoje nós não temos mais
estações, está tudo junto e misturado. Então, se alguém gostar de uma destas cores
para o alto verão, vai incluir, assim como o
neon também. O que está no 60% pode voltar ou também as cores mais clarinhas que
estão no 30%, que seriam agora lançados no
verão, já estão entrando com bastante força”, enfatizou.
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Núcleo de Exportação é instalado no Sindinova
Objetivo é abranger novos mercados, principalmente, da América Latina

Na foto, Mário Menezes e Ana Luísa Soares

Desde a segunda-feira, 10 de junho,
iniciaram-se no Sindinova as movimentações para realizar comércio internacional com as fábricas do Polo. O objetivo é
apoiar os associados por meio de orientações e suporte em todo o processo de
exportação.
Segundo o presidente do Sindinova,
Ronaldo Lacerda, a economia está paralisada e se faz necessário buscar novos mercados para movimentar o setor calçadista.
Ronaldo acredita que com a valorização da
moeda americana, o momento é oportuno
para negociações.
“O consumo no Brasil está estagnado,
e nós temos um polo industrial que está
a todo ano aumentando, então temos que
procurar novas opções de venda. Dentro
do mercado nacional todos tentam, ainda,
vender nos estados ou nas cidades que ainda não vendem. Hoje, estamos com o dólar muito favorável para exportação e nós
percebemos que muitos distribuidores e
importadores têm buscado no Brasil uma
solução de compra. Nós temos que aproveitar a oportunidade”, enfatizou Lacerda.

INTERMEDIAÇÃO

Para auxiliar os empresários a iniciar
ou potencializar o comércio exterior, o
Sindinova contratou dois agentes. Mário Menezes e Ana Luísa Soares atuarão
dentro do Sindicato dando assistências
às fábricas com as traduções de inglês e
espanhol e auxiliando em todo o suporte comercial e logístico necessário para o
processo de exportação.
O trabalho de prospecção de clientes
começou na última SICC, , ocorrida em maio
deste ano. “Nós prospectamos 20 clientes
importadores, dos 20, 19 não conheciam o
Polo de Nova Serrana e nós os convidamos
para conhecer a Fenova”, afirmou Lacerda.
Na 51ª Francal, os agentes conseguiram contatos com mais 18 importadores,
sendo a maior parte da América do Sul. Para
o agente, Mário Menezes, um dos passos
mais importantes para iniciar o processo de
exportação é a qualificação.
“O polo de Nova Serrana tem uma potência muito grande, a gente tem que internacionalizar isso. Para que isso aconteça,
nós temos que preparar as indústrias através

de alguns programas de qualidade que existem pela Apex como o PEIEX, por exemplo.
Estamos inseridos neste programa e foram
criados alguns critérios também para que as
empresas possam seguir a fim de começar a
exportação”, ressaltou Menezes.
“Nova Serrana, atualmente, tem um
percentual muito baixo em comparação ao
potencial que ela tem para exportar. São
100 mil habitantes e cerca de 830 indústrias produtoras de calçados, dessas empresas pouquíssimas fazem exportação. É
uma quantidade mínima do que realmente
deveria ser”, pontua a agente de exportação Ana Luísa Soares.
24ª FENOVA

Além das interlocuções entre as fábricas e o mercado exportador, os agentes
também têm a tarefa de conseguir trazer
importadores para a 24ª Fenova.
“A nossa ideia é trazer de 10 a 15 importadores para a feira de agosto e nós
vamos precisar deste suporte. Estamos
acertando com a Abicalçados para nos encaminhar uma relação de importadores e

eu acho que vai ser muito bem sucedido”,
revela o vice-presidente do Sindinova, Pedro Gomes.
PROGRAMA DE EXPORTAÇÃO

Ainda de acordo com Lacerda, as fábricas da cidade estão muito voltadas para o
mercado nacional e é hora de desenvolver
a cultura da exportação. Alguns projetos,
inclusive, já estão em andamento em conjunto com entidades parceiras.
O Sindinova, em parceria com a
FIEMG, está executando o PEIEX (Programa de Qualifica para Exportação). O programa prepara as empresas para que elas
comecem as exportações de forma planejada e segura.
PROGRAMA DE EXPORTAÇÃO FENOVA

As empresas interessadas em participar do PROJETO EXPORTAÇÃO FENOVA
deverão atender aos seguintes critérios:
- Participar da 24ª Fenova
- Possuir ABVTEX
- Seja participante do projeto PEIEX
Mais informações no Sindinova 3228-8500.
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Polo de Nova Serrana apresentou coleção
primavera-verão na Francal
Destaques ficaram por conta das novidades mostradas pelos fabricantes
Selma Assis

Começou no dia 3 de junho uma das
principais feiras de calçados e acessórios
no mundo, a Francal. Empresários do Polo
de Nova Serrana desembarcaram na capital
paulista para apresentar a coleção primavera/verão 2019. Atualizados com as tendências e novidades desta estação, os fabricantes foram preparados para surpreender
lojistas de todo o país e também do exterior.
Ao todo, 55 marcas do Polo exibiram seus últimos lançamentos para todo o
mercado calçadista. Nos estandes calçados
adultos e infantis, masculino e feminino em
uma grande variedade de modelos. A Feira
é a abertura para alavancar as vendas e esquentar o mercado para a estação mais rentável do ano.
TENDÊNCIAS

Para o segmento feminino, foram apresentadas muitas opções em sandálias de
todas as cores e modelos, com saltos, rasteirinhas e pedraria. A expositora Lucimar
Aparecida, da Luma Luz, explica que levou

para a feira diferentes modelos de saltos e
materiais.
“Já trabalhamos com o salto médio,
agora nós lançamos um salto mais baixo,
mais confortável. Estamos lançando também o Anabela em faxetado, com cores novas, na cortiça, no animal print. Outra novidade é na sola de salto, que consegue um
valor mais agregado e o visual é bem mais
bacana. Os mules que ainda continuam, tamancos e alpargatas”, relatou Lucimar.
Tendência que já vem seguindo as temporadas há alguns meses, o animal print
continua sendo uma boa opção. Com expectativa positiva de vendas, a empresária
Sidália Ferreira, da Zareia, aposta na nova
coleção.
“O animal print continua, mas de uma
forma diferenciada, agora com a mistura de
cores e de texturas. Trouxemos os metalizados mais fortes que também é uma novidade para a feira. O neón, principalmente, com
detalhes e de uma forma mais suave, que
tem agradado muito, principalmente, com

a mistura com o rústico”, afirmou Ferreira.
No infantil, a proposta do fabricante
Edvaldo Gonçalves, da Mini Boy, é a diversificação das cores. “Focamos numa coleção um pouco mais colorida, que é o que
vem destacando nas coleções das grandes
marcas. Então, a gente fez muito casual e
muito tênis running, que é o que está ganhando uma força muito grande no mercado”, aposta Gonçalves.
E se inovação é a palavra do momento, o proprietário da Rekoba, Marcos Silva
apresenta sua linha esportiva com bastante
tecnologia. “A gente trouxe o estilo chunky
sneakers, que é um produto com a sola
mais alta, mais robusto, feito com material
transpirável, e couro de porco, um produto
que tem um valor agregado maior e que é
a tendência agora para o segundo semestre.
Também estamos com uma sola com tecnologia aparente, onde ela mostra vazados,
que engrandece a tecnologia do calçado e
que conquista quem gosta de tênis mais arrojado”, destacou.

OPINIÃO DE LOJISTAS

Com 43 lojas no estado de São Paulo,
as lojas Di Gaspi já trabalham com produtos de Nova Serrana há mais de 20 anos. O
comprador, Paulo Silva, destaca a pujança
do Polo. “O Polo de Nova Serrana é o que
está aquecido na feira, com um fluxo mais
avançado. Ele inova bastante, busca bastantes tendências, tem bastante coisas que
atrai aqui”, disse Silva.
O lojista Manoel Neto, da Pontal Calçados e Bolsas, concorda com Silva na
questão da movimentação do Polo, ressalta a qualidade dos produtos e a capacidade de inovação dos calçadistas. “A
feira está menor do que no ano passado,
mas esta parte de Nova Serrana está bem
robusta, é o maior espaço da Feira. Nova
Serrana se preocupa com qualidade, tem
uma agilidade muito grande na adaptação de modelagem e de criar novos modelos, novas construções, portanto, Nova
Serrana está muito bem”, pontuou Neto.
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Positivo e surpreendente, este é o balanço da Francal 2019
Polo Coletivo de Nova Serrana foi o maior e o mais visitado da Feira
Selma Assis

Iniciada no dia 3 de junho, a 51ª edição da Francal encerrou a mostra no último
dia 5. Foram três dias de exposição, negociações e grandes eventos paralelos. Na
avaliação dos expositores de Nova Serrana,
apesar da significativa redução da feira, o
Polo Coletivo foi o que mais se destacou em
tamanho e visitação.
Estrategicamente posicionado no corredor principal e com um espaço de mais
de mil metros quadrados, o estande coletivo recebeu um volume extraordinário de
lojistas nacionais e estrangeiros. Para o
presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda,
a feira realçou a capacidade de produção e
de vendas do Polo.
“A Francal foi uma surpresa muito boa,
muito positiva para os fabricantes de Nova
Serrana que estiveram juntos no grupo
dentro da Francal. A gente percebeu a força
do Polo de Nova Serrana e, principalmente,
percebemos o quanto Nova Serrana consegue atrair os lojistas, consegue ser oportunidade de compra para os lojistas do Brasil”, avaliou Lacerda.
O vice-presidente do Sindinova, Pedro Gomes, também confirmou o sucesso

da feira e da movimentação no estande.
“Foi muito bem sucedida do ponto de vista
das empresas que expuseram. Nós não sabemos, ainda, na questão comercial onde
nós chegamos em matéria de venda, mas o
nosso estande, de longe, foi o mais visitado nestes dias. Eu encontrei com o Abdala,
que é o dono da Francal, e ele disse que as
informações que ele está tendo é que o Polo
de Nova Serrana é o que teve mais visitação.
Isso é muito confortável para a gente, estamos feliz com isso”, pontuou Gomes.
EXPORTAÇÃO

O empresário Edvaldo Gonçalves, fabricante de calçados infantis, ressaltou as
oportunidades de negócios e prospecções
conseguidas na exposição. “Foi bastante
interessante do ponto de vista das exportações. Ficaram algumas coisas já encaminhadas com importadores que passaram
no estande para fazer negócios futuros. Em
questão do mercado nacional também, algumas redes, principalmente de São Paulo,
fizeram pedidos, outras agendaram visitas,
então é um balanço positivo. A Francal para
mim é a porta de entrada para o segundo

semestre. A gente já se prepara para ter um
volume maior de venda e produção”, apontou Gonçalves.
Quem também aproveitou a visita
dos importadores foi a proprietária de
uma marca de calçados femininos, Sidália Ferreira. A expositora conseguiu fazer
vários contatos durante a Feira. “Consegui bastante clientes novos e de fora do
país, fiz vários contatos interessantes.
Estamos querendo entrar na exportação,
então a feira foi muito produtiva mesmo”, afirmou.
IMPORTADORES

Em busca de abranger ainda mais o
mercado externo, o Sindinova levou para a
Francal dois tradutores para atuar na interlocução de importadores e fabricantes. Mário Menezes e Ana Luísa Gomes recepcionaram 18 importadores (Colômbia, Paraguai,
Uruguai, Equador, Peru, Irlanda, Polônia,
África do Sul) na entrada do estande coletivo e proporcionaram sondagens para futuras negociações.
Segundo Ana Luísa, o objetivo é fomentar o comércio de Nova Serrana com a

exportação e também levar ao conhecimento dos importadores a magnitude da capacidade produtiva do Polo.
“Nós viemos para a feira para fazer
a inicialização dos trabalhos. As pessoas
que eu atendi, conversei e fiz um auxílio,
foi muito positivo, principalmente, porque
nós os abordamos ali na porta de entrada.
Eles [importadores] não conheciam Nova
Serrana, não tinham ideia da dimensão da
cidade, da sua produção de calçados, então
nós trocamos muitas informações”, enfatizou Gomes.
Para Mário Menezes, também do setor de exportação, ao criar uma cultura de
comércio exterior, a visão do empresariado
tende a ser maior e melhor do seu produto.
“A gente sabe que existe um potencial
muito grande nas indústrias de calçados. E,
vemos uma possibilidade de fazer um trabalho bem feito, em alta escala, com números bem interessantes. O polo começando a
exportar, criando esta cultura de exportação, tudo vai melhorar. É mais uma ajuda
em nível de qualidade, a marca do calçado
vai internacionalizar, o próprio empresário
vai abrir mais a visão”, destacou.
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Instalada comissão para elaboração do Novo Código
Tributário de Nova Serrana

Trabalho de iniciativa da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a Comissão do
Novo Código Tributário foi instalada na
quarta-feira (19), tendo como local escolhido para a solenidade, o Sindinova. Ao todo,
21 integrantes, sendo eles profissionais liberais, autoridades, associações e entidades
de classe, participam da formação do grupo.
Criado em 1990, pela Lei Municipal 917,
o atual Código Tributário encontra-se obsoleto, com inúmeras revogações parciais
e leis complementares, não trazendo segurança jurídica necessária para resguardar
direitos e garantias previstas no ordenamento jurídico.
Segundo o presidente da 144ª Subseção
da OAB de Nova Serrana, Dr. Ezequiel Cilas
Rodrigues, torna-se necessário fazer a atualização e desburocratização do atual sistema. “Nosso código tem mais de 29 anos de
existência e está em desconformidade com
a legislação federal, com a jurisprudência,
com a doutrina jurídica e nós buscamos
uma cidade inovadora, uma cidade eficiente, buscamos aperfeiçoar esta legislação
municipal tributária no sentido de que o
contribuinte possa pagar consciente de que
aquilo que ele está pagando está sendo voltado através de serviço público à população
de Nova Serrana”, ressaltou Rodrigues.
Ainda segundo Ezequiel, existem algumas cobranças que seriam inconstitucionais do ponto de vista jurídico. “Às vezes, algum tributo cobrado em duplicidade,
às vezes, algum tributo que é cobrado do
contribuinte e já é inconstitucional, então,
nós buscamos através deste trabalho corrigir estes vícios jurídicos, de forma que a
gente possa cobrar do contribuinte um imposto justo e também preservar os interesses do município”, enfatizou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Aurélio de Lacerda Moura,

explicou sobre alguns pontos críticos que
existem atualmente. “Nós temos algumas
tributações que não estão elencadas dentro do código, estão fora de indexação e que
precisam repassar por este processo, também passar algumas taxas que são majoradas e que precisam ser reduzidas. O código
tem esta deficiência devido ao fato também
na unidade fiscal ter a sua atualização e o
código apenas atualizar pela unidade e não,
simplesmente, pela correção que seja necessária, tendo assim uma diferenciação
de alíquotas e também de tributos. Nós podemos ver, principalmente, nas taxas que
precisam ter esta revisão tanto para o município quanto para o contribuinte que vai
fazer o pagamento delas”, atentou Moura.
FASES

Conforme explicado pelo presidente da
OAB, o processo será realizado em três fases. A primeira de instalação da comissão,
a segunda discussão sobre as propostas e a
terceira é a deliberação para aprovação do
texto final que será encaminhado ao prefeito e este à Câmara para apreciação.
Ezequiel afirma que a OAB já se reuniu
algumas vezes e que já começaram a elaborar o texto base. “Este texto base tem
como princípio o Código Tributário Nacional, a gente tem que seguir esta estrutura,
esta normatização. E, a partir de agora, nós
vamos passar a discutir as questões que estão mais relacionadas à cidade que são as
taxas”, afirmou.
Para o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, o trabalho da comissão será
primordial para desenvolver o município.
“Nada melhor que a própria sociedade para
discutir isso, porque envolve toda a sociedade, mexe com todos os segmentos, então
todos têm que saber o que tem no nosso
código hoje e para onde ele deve caminhar.

Hoje, é o marco inicial dos trabalhos e aqui
começa esta discussão para colocar nosso
município atualizado com as leis e deixar
ele mais propício para o desenvolvimento”,
pontuou Lacerda.
VIGÊNCIA

A proposta, de acordo com Rodrigues,
é que até outubro deste ano, a comissão
consiga concluir todo o trabalho, para que
no início de 2020 o novo Código Tributário
entre em vigência.
O cronograma dos trabalhos envolve
a elaboração da minuta pelos advogados,
análise pelos contadores, participação e deliberação com os demais membros, revisão
e envio à Câmara para aprovação.
A escolha das entidades participantes
teve como critério os serviços que já vêm
prestando à população de Nova Serrana. A
OAB, o Sindinova, a Prefeitura Municipal, a
Câmara Municipal, a Câmara de Dirigentes
Lojistas e a Associação de Contabilistas de
Nova Serrana participam com três representantes cada uma.
Confira abaixo os nomes dos indicados
para a Comissão de Elaboração do Novo Código Tributário de Nova Serrana:

SINDINOVA:

1. Ronaldo Andrade Lacerda (Presidente do
Sindinova);
2. João Sebastião Neto (Conselho Fiscal do
Sindinova);
3. Antônio de Deus Soares (Diretor de
Marketing do Sindinova);
4. Pedro Gomes da Silva (1º Vice-Presidente
do Sindinova)
PREFEITURA MUNICIPAL

1.Rogério Eustáquio Farnese (Controlador
Geral do Município);
2.Fernanda Bechelane Maia (Procuradora
Geral do Município);
3.Marco Aurélio de Lacerda Moura (Secretário Municipal de Indústria e Comércio)
CÂMARA MUNICIPAL

1. Willian Carlos Ferreira Barcelos (Vereador);
2.Vereador Valter dos Reis Melo (Vereador);
3.Vereador Pastor Giovani Máximo Silva
(Vereador);
CDL

OAB NOVA SERRANA:

1. Ezequiel Cilas Rodrigues (Presidente da
OAB Nova Serrana);
2. Luis Fernando Teixeira Silva (Presidente
da Comissão de Direito Tributário);
3. Antônio Fernando Lacerda (Vice-presidente da Comissão de Direito Tributário);
4. Herb Vítor Rodrigues Júnior (Presidente
da Comissão de Direito Público).

1.Jônas Válber Lopes Galvão (Presidente da
CDL);
2.Geraldo Azevedo Filho;
3.Rinaldo Heleno Correa.
ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE NOVA
SERRANA:

1.José Maria Scaldini Garcia (Presidente da
Associação dos Contadores de Nova Serrana);
2.Rogério Antônio Ferreira;
3.Fábio Fonseca Saldanha.
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Maior feira de calçados de Minas Gerais prepara sua
24ª edição
Fenova chega com muitas novidades para a coleção primavera-verão 2019

A coleção primavera-verão 2019 será
lançada nos dias 13, 14 e 15 de agosto durante a 24ª Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova). O Centro de Convenções da
cidade será palco para expositores mostrarem as novidades e as tendências da
moda para a próxima estação. Propulsora
de negociações, a Fenova é considerada
uma das maiores feiras do Brasil.
Impulsionada pela grande expectativa de vendas, a Fenova proporciona
aos lojistas e fabricantes negociações di-

retas, sem intermediários ou atravessadores. Durante os três dias de evento, os
fabricantes promovem seus últimos lançamentos para aquecer as vendas de fim
de ano. Com a alta qualidade dos produtos e preços competitivos, os lojistas têm
a oportunidade de fazer negócios a um
ótimo custo/benefício e garantir as mais
recentes novidades que estarão na vitrine
de todo o país.
É a oportunidade também para os fabricantes posicionarem suas marcas no

mercado e fortalecerem sua produção. A
Feira ainda fomenta a economia na cidade
que ganha com a movimentação de capital
e fluxo de visitantes. Vários setores diretos ou indiretamente são abarcados pela
agitação que a Fenova estimula em toda
cadeia produtiva.
Outra vantagem é a proximidade
com a capital mineira e o fácil acesso
às principais rodovias que atravessam o
estado. Esta posição estratégica permite
que Nova Serrana tenha uma privilegiada

localização e facilite o deslocamento até
a Feira.
O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana
(Sindinova), na qualidade de representante das empresas do Arranjo Produtivo
Local de Nova Serrana, é o realizador da
maior feira de calçados de Minas Gerais.
Com duas datas ao ano, a Fenova é referência para o segmento coureiro-calçadista e conta com a parceria da FIEMG e
SEBRAE em sua realização.
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Colunista: Breno Paquelet
Especialista em negociações estratégicas

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

A importância da preparação para a negociação
Não definir estratégias para a negociação pode lhe privar de um acordo com mais
vantagens
A cada dez brasileiros, seis entram em
uma negociação sem se preparar. Não possuem estratégia definida e confiam apenas em sua intuição, agindo no improviso.
Quando se preparam, o fazem de forma
simplista com três ações principais:
• Definem um valor alvo (sua aspiração na
negociação);
• Estabelecem um valor mínimo (seu limite
antes de abandoná-la);
• Decidem que farão concessões controladas
entre um ponto e outro.
Quando entram em uma negociação dessa
forma, apenas quatro resultados são possíveis:
1. Conseguem ficar com muito e seu
“adversário” com pouco: acontece quando
têm mais poder que o interlocutor, o que
acaba deteriorando o relacionamento no
longo prazo, em negociações continuadas.
2. Fecham negócio no meio-termo (o
típico “nem você nem eu”): ocorre quando
os poderes são equilibrados ou quando en-

tendem que é importante manter um relacionamento saudável. Apesar de justa, essa
abordagem não é inteligente, uma vez que
ambos acabam atendendo parcialmente os
seus interesses.
3. Ficam com pouco e o “adversário”
com muito: situação comum quando detêm
menos poder ou informações e precisam
ceder demais, fechando um acordo “melhor
do que nada”.
4. Não fecham negócio: as demandas
se revelam incompatíveis e ninguém está
disposto a ceder mais do que o estabelecido
antes da negociação. Ambos saem frustrados, mas com a crença de que “fizeram o
possível”.
O problema comum a esses quatro resultados é que sempre alguém sai insatisfeito da negociação e a causa disso é a falta
de preparação. A preparação para a negociação amplia a visão sobre o cenário inicial
e facilita o diálogo mais produtivo ao fechar
um acordo, possibilitando que os principais
interesses de ambos sejam atendidos. Ela
depende de três aspectos fundamentais:
1. Mapeamento das partes: contem-

plar todos que, de alguma forma, podem
influenciar ou ser influenciados por esse
acordo, fugindo da visão estreita de que as
únicas partes envolvidas na negociação são
as que estão “sentadas à mesa” negociando. A simples inclusão de um terceiro interessado pode ser a peça que faltava para
montar o quebra-cabeças ou a identificação
de um fornecedor adicional pode ser a alternativa para ser mais independente do seu
interlocutor.
2. Identificação dos interesses: as demandas das partes apenas refletem a forma como acreditam que conseguirão o que
querem, mas escondem os reais interesses
que estão por trás delas. Esses interesses
podem ser tangíveis (como preço, prazo ou
percentual de participação) ou intangíveis
(como respeito, reconhecimento ou justiça).
Entendidos quais são, é preciso priorizá-los
como essenciais, importantes ou desejáveis. Assim, é possível colocar mais energia
para incluir no acordo os itens essenciais e
importantes para ambas as partes (o que
facilita o fechamento e garante sua implementação).

3. Análise das alternativas: considerar
o que fariam se o acordo não fosse possível. Os negociadores muitas vezes estão tão
inseridos no acordo, que deixam de pensar
que haveria outras possibilidades fora do
acordo e que não são necessariamente dependentes dele. Ter boas alternativas é a
real fonte de poder na negociação e permitem que negociem com tranquilidade.
É preciso ter uma visão estratégica da
negociação, refletindo por algum tempo
(nem que seja por 10 minutos) sobre esses
três aspectos fundamentais. Fazer movimentos fora da mesa de negociação para
que ela seja reconfigurada de forma mais
vantajosa, permite acordos mais completos, que aproveitem sinergias das partes e
atendam as reais necessidades de todos os
envolvidos. Essa atitude ainda ajuda a dar
mais clareza de que pode ser preciso abrir
mão de alguns itens meramente desejáveis
para costurar acordos vantajosos, ao invés
de inviabilizá-los por ego, em razão de não
ter todas as suas vontades atendidas.
Fonte: Portal Administradores
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Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG
Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

Reforma, estados e municípios
A previdência social no Brasil funciona,
na prática, como um dos maiores programas
de concentração de renda do mundo e, por
isso mesmo, defender sua mudança é contribuir para acabar com privilégios inaceitáveis.
Assim, neste momento, o mais importante
compromisso da sociedade brasileira é apoiar
a reforma da Previdência. É nisso que a indústria mineira acredita e é nessa direção que
estamos trabalhando. Diante disso, acabamos
de lançar a campanha #novaprevidência, cujo
objetivo é mostrar que a reforma é essencial
para o Brasil e para os 200 milhões de brasileiros. Devemos nos unir e trabalhar para
aprová-la.
A sociedade brasileira já entendeu a necessidade e a urgência de fazê-la e é isso que
o Congresso Nacional também precisa compreender. Os números são contundentes e
definitivos. Mostram que a reforma precisa
ser feita com a intensidade necessária para
gerar uma economia superior a R$ 1 trilhão
estimada pelo ministro Paulo Guedes, como
sendo o mínimo necessário para evitar o colapso das contas públicas no âmbito da União,
dos estados e os municípios.
Sem a reforma da Previdência, o Brasil
estará irremediavelmente quebrado, arrastando ladeira abaixo os 26 estados da Federação, o Distrito Federal e os 5.570 municípios
brasileiros. Por essa razão, o que a sociedade
brasileira espera da Câmara dos Deputados,

onde a reforma tramita neste momento, e do
Senado Federal, onde será votada em seguida,
é a aprovação da nova Previdência. Também
espera que deputados e senadores mantenham no texto enviado pelo governo federal
o dispositivo que inclui na reforma os servidores públicos dos estados e dos municípios.
Do ponto de vista financeiro – e falo com a
certeza de que não exagero –, excluí-los significa condená-los à insolvência irreversível.
Do ponto de vista prático e objetivo, significa
condená-los a jamais conseguir mudar seus
sistemas previdenciários, obrigando-os a
seguir adiante com o modelo atual que, mês
a mês, ano após ano, corrói suas finanças e
destrói seu equilíbrio financeiro.
O Brasil tenta fazer sua reforma da Previdência desde os tempos do governo Fernando
Henrique, portanto, há mais de duas décadas.
Se é tão difícil fazer uma única reforma tributária, é absolutamente insensato imaginar
que os estados consigam fazer 27 reformas
(26 estados, mais o Distrito Federal) e que os
municípios sejam capazes de fazer mais de 2
mil reformas – é esse o número de regimes
previdenciários próprios existentes nos mais
de 5 mil municípios brasileiros. Seria preciso
passar a reforma por 27 assembleias legislativas e por mais de 2 mil câmaras municipais.
Absolutamente inviável.
Ademais, é absolutamente inaceitável e
nada republicano o argumento utilizado por

parte dos deputados federais para justificar
a eventual exclusão de estados e municípios
do texto da reforma da Previdência. A alegação é a de que isso poderia colocar em risco o
sucesso em futuras eleições, a começar pelas
municipais do ano que vem. É uma posição
inaceitável e insustentável, pois quando estão
em pauta os interesses do país, não há espaço para privilegiar interesses pessoais ou de
grupos. Finalmente, se excluir estados e municípios, a reforma será apenas um arremedo
– uma meia reforma.
Com estados e municípios depauperados
e falidos, jamais haverá um Estado forte e
saudável, como queremos ver o Brasil.
Na verdade, todos os estudos sérios
mostram que a maioria dos estados brasileiros já extrapolou os limites de comprometimento da receita com a folha de pagamento
de servidores ativos e aposentados (60%), e
os demais estão muito próximos de romper
esse limite. Também mostram que praticamente todos os estados já trabalham com
grandes déficits em suas previdências – e
Minas Gerais é o exemplo mais emblemático.
Em Minas, a folha de salário dos servidores públicos (ativos, inativos e aposentados) já beira os 80% da receita e continua
crescendo. Números divulgados esta semana pela Secretaria da Fazenda mostram que
existe hoje um déficit anual na Previdência
do estado da ordem de R$ 17 bilhões (2018)

– diferença entre os R$ 23,2 bilhões que custam os 280 mil aposentados e pensionistas do
estado e os R$ 5,3 bilhões que são recolhidos pelos servidores da ativa. Como a receita
anual do estado é de R$ 58 bilhões, aposentados e pensionistas ficam com quase 40%
da arrecadação. E são menos de 2% de uma
população de 21 milhões de pessoas que sofre com serviços de má qualidade em saúde,
educação, transporte público e segurança. É
um processo de concentração de renda injusto, inaceitável, propagador e preservador de
privilégios.
O que ocorre no âmbito do governo estadual certamente também ocorre na maioria
esmagadora dos 853 municípios mineiros,
especialmente nos maiores. Dessa forma, se
Minas Gerais e os municípios mineiros forem
excluídos da reforma da Previdência, estarão
todos definitivamente quebrados. A bancada
de deputados mineiros na Câmara dos Deputados e os nossos senadores têm, portanto,
o compromisso e o dever de votar de acordo
com os interesses do estado, dos nossos municípios e dos mineiros. É, com certeza, o que
a sociedade mineira espera deles.
“Se Minas Gerais e os municípios mineiros forem excluídos da reforma da Previdência, estarão todos definitivamente quebrados.”

Fonte: FIEMG
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Cobrança Bancária do Sicoob.
Soluções para fábricas, com tarifas
que transformam custos em benefícios.

Parece que foi pensada para o seu negócio.
E foi mesmo
• Registro de boletos on-line.
• 2ª via de boletos atualizados.
• Ferramenta de gestão on-line e gratuita.
• Antecipação de recebíveis no mesmo dia mediante análise de crédito.

Procure sua cooperativa e negocie.

Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala:
0800 940 0458 | sicoob.com.br

