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PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

JANTAR SINDINOVA

Para aqueles que desejam investir,
ou os que estão endividados, o melhor
caminho é montar um planejamento. O educador financeiro Anderson
Gonçalves, orienta sobre os melhores
investimentos, e o que fazer para controlar as dívidas.
VEJA MAIS > PG 03

MODA

Veja as opções de calçados femininos e masculinos para o verão
2014/2015.
VEJA MAIS > PG 05

O clube Araguaia foi o espaço escolhido para
o 13° Jantar de Confraternização Sindinova. Cerca
de 500 pessoas, entre empresários, personalidades,

convidados e autoridades estiveram presentes em
mais uma edição, que também contou com homenagens.
VEJA MAIS > PG 06

NOVA SERRANA – SEIS
DÉCADAS DE EMANCIPAÇÃO

RETROSPECTIVA

2014

Em mais um ano de trabalho, a diretoria e equipe
do Sindinova colocaram em prática diversas ações e

parcerias. Veja os principais acontecimentos do ano
de 2014.

No dia 01 de janeiro de 1954, Nova
Serrana foi elevada a cidade, nome em
homenagem a Pitangui, antes chamada Velha Serrana. Moradores como
José Silva de Almeida, o senhor “Zezito”, e dona Geni, viram de perto o
desenvolvimento da cidade, que viria
se tornar um dos maiores polos calçadistas do país

VEJA MAIS > PG 11

VEJA MAIS > PG 09
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EDITORIAL

P

ara celebrar mais um ano de
trabalho, o Sindinova realizou
o tradicional Jantar de Confraternização. Uma oportunidade
também de reunir todos àqueles que
fazem parte direta ou indiretamen-

te do polo calçadista. Mesmo diante de um ano não tão satisfatório, a
indústria calçadista mostrou a força
que tem para enfrentar um mercado
desfavorável. Por essas e outras que
este momento de confraternização

promovido pelo Sindicato nova serranense se destaca a cada ano. A noite também contou com homenagens
a empresários e cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do
polo.

MUDANÇAS NO REQUERIMENTO
DE SEGURO DESEMPREGO
Em abril, o pedido será feito apenas pela internet

Expediente:
JORNAL SINDINOVA
Presidente:
Pedro Gomes da Silva
1º Vice–Presidente:
Junior César Silva
2º Vice–Presidente:
Ronaldo Andrade Lacerda
1º Diretor Administrativo:
Emerson Silva
2º Diretor Administrativo:
José Silva de Almeida
1º Diretor Financeiro:
Júnior Camilo Fernandes
2ª Diretora Financeira:
Ana Paula Coelho de Freitas
Diretor de Relações Sociais:
Jair Bueno de Souza
Diretor de Marketing:
Antônio de Deus Soares
Diretora de Capacitação,
RH e Gestão:
Geralda Mônica Brandão Soares
Diretor de Tecnologia e Processos:
Jarbas Pinto Martins
Diretor de Promoções e Eventos:
Antônio Simões Pessoas

O

aplicativo Empregador Web,
disponível no portal Mais Emprego, será de uso obrigatório
nas empresas, a parti do dia 1° de abril
de 2015. Este será o procedimento para
preencher o requerimento do Seguro-Desemprego e de Comunicação de
Dispensa ao Ministério do Trabalho.
Atualmente, se um funcionário é
demitido sem justa causa, e o mesmo
decida por receber o seguro desemprego, o empregador fornece um formulário autorizado pelo Ministério do Trabalho, sendo este entregue aos órgãos
competentes para receber o benefício.
Com a mudança, o formulário passa a ser eletrônico. Sendo assim, o

empregador terá acesso ao aplicativo
Empregador Web, no portal Mais Emprego - http://maisemprego.mte.gov.
br. A partir daí serão preenchidos os
dados referentes à saída do funcionário, e assinado digitalmente pela empresa com certificado digital.
Os contadores Renata Honória Andrade Lamounier Fonseca e Adriano
Pinto da Fonseca acreditam que a informatização de procedimentos como
esse oferecem segurança para ambas
as partes. Ainda de acordo com eles,
essas e outras alterações fazem parte
do programa E-Social, que deverá ser
implantado em breve nas empresas.
“São mudanças drásticas nas rotinas

trabalhistas das empresas, mas com
certeza trarão muitos benefícios para
todos os envolvidos. Quanto antes à
adaptação, melhor para não sair prejudicado”, explica.
A gerente de departamento pessoal
Marilda Lacerda Bueno Vieira, afirma
que ela e a equipe estão instruídas sobre a medida. “Espero que traga agilidade no procedimento”, diz.
Para Thiago Libério Moura, também responsável pelo departamento
pessoal de uma empresa em Nova Serrana, afirma que o setor já tem feito as
adaptações necessárias para a execução
do serviço. “Acredito que irá tornar o
trâmite menos burocrático”, comenta.

SINDINOVA E ASSINTECAL PROMOVEM
MISSÃO INSPIRAMAIS - COUROMODA 2015

O

Sindinova e a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos – Assintecal preparam
missão para Inspiramais na Couromoda 2015. Para participar é necessário enviar nome completo, CPF,

RG, email, telefone, empresa e CNPJ.
Informações no (37) 3228-8500 e no
email cursos@sindinova.com.br. As
vagas são limitadas.
Saída: 12/01/2015 às 23h30 – Sindinova
Retorno: 14/01/2015 às 17h - Frei Ca-

neca/SP
Investimento: R$ 250,00
Ônibus Leito: 28 lugares
Hospedagem: Pergamon Hotel
(apartamento duplo - café da manhã
incluso 14/01/15 Traslado gratuito,
hora em hora).

Via Vip, Lugano, Nádia Talita, Rebote, Henso, Cromic e Redak fazem a
cultura acontecer em Nova Serrana.
Também é apoiado pelo Sindinova,
com realização da Totem – Centro
Gerador de Cultura e Associação
Escambo Cultural e Lei Estadual de
Incentivo à Cultura de Minas Gerais CA n° 0228/001/2012.
FESTIVAL CULTURAL
Alunos do Centro Municipal de
Cultura participaram de apresen-

Conselho Fiscal:
João Sebastião Neto; Sidnei Antônio
Camilo e Anísio Lacerda Oliveira
Suplentes:
Emerson de Oliveira Freitas; Hilton
Saldanha de Lacerda
e Kátia Maíra Azevedo
Delegado Junto ao Conselho de
Representantes da Fiemg:
Ramon Alves Amaral
Esta publicação é produzida pelo
Sindinova – Sindicato Intermunicipal
das Indústrias de Calçados de Nova
Serrana.
Rua Antônio Martins, 75, Bairro Frei
Paulo – Nova Serrana-MG
Telefone: (37) 3228-8500
Contato Comercial: José Teixeira
(37) 3228-8510
Sugestões de notícias:

ESPAÇO SINDINOVA
CIA BORANDÁ – PALHAÇOS,
PALCOS E PALAVRAS
O projeto Giragirando – Circuito
Cultural interior de Minas trouxe espetáculos para crianças e adultos no
mês de dezembro e janeiro. A comédia “Guarapari é aqui” e “Frozen”,
foram apresentadas em novembro. O
Circo Borandá, da Cia Borandá – Palhaços, Palcos e Palavras, de Divinópolis foi realizado em dezembro para
centenas de crianças. O Giragirando tem apoio cultural das empresas

Diretores Adjuntos:
Rodrigo Amaral Martins; Hélter Adriano
da Silva; Fábio Lacerda Santos;
Felipe Augusto Lacerda Martins;
Alfredo Assis Pereira; Mônica Rodrigues
de Carvalho Assis; Cássio Geraldo Silva
e Paula Simões Pessoa

comunicacao@sindinova.com.br
(37) 3228-8502

tações no Festival Cultural de Nova
Serrana, uma iniciativa da Secretaria
de Cultura e da Prefeitura de Nova
Serrana. O público acompanhou
apresentações de dança, teatro e música.

Publicação: Quinzenal

DOAÇÕES
A Apae de Nova Serrana recebeu
alimentos arrecadados em espetáculos realizados no espaço Sindinova.
Cerca de 400 kg de mantimentos foram doados a instituição.

Impressão: Jornal Agora – Divinópolis

Tiragem: mil exemplares
Jornalistas Responsáveis:
Samira Reis MTB – 0018635/MG
Renata Paiva MTB – 13859 MG

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS
EMPRESAS ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

PG 3

DEZEMBRO/2014 – Jornal Sindinova

ECONOMIA

ANO NOVO, NOVOS HÁBITOS NA VIDA FINANCEIRA
Dívidas pedem planejamento diário

P

ara alguns trabalhadores, o recebimento do 13° salário e em alguns casos férias, é o momento
ideal para colocar as contas em dia.
Por outro lado, tem aqueles que irão
gastar com presentes e festas, sem uma
devida preparação do dinheiro. O educador financeiro, palestrante e professor universitário Anderson Gonçalves,
comenta sobre uma doença silenciosa
que ronda os brasileiros no início do
ano: o endividamento. “Atualmente, cerca de 57 milhões de brasileiros
adultos (40% da população adulta) se
encontra inadimplente (sem condições
de pagar suas dívidas), e aproximadamente 6 em cada 10 famílias estão endividadas”, explica.
Para os que desejam investir os ganhos extras, o professor recomenda um
diagnóstico inicial, ao pontuar qual o

valor disponível para investir, taxa de
rentabilidade, entre outros. “Após algumas respostas sobre essas perguntas,
podemos analisar alguns investimentos. O 13º salário e férias como exemplo, eu sugiro uma aplicação no Tesouro Direto, que é uma aplicação que traz
segurança, liquidez e rentabilidade que
pode chegar a quatro vezes a rentabilidade da poupança”, diz. Ele cita que
para um melhor retorno, é recomendável que essa aplicação seja feita diretamente com a corretora escolhida.
Outra dica é não ficar somente na
promessa. Principalmente os que estão endividados ao extremo. Segundo Anderson, montar um diagnóstico
financeiro pode ajudar a repensar os
gastos. “Pegue um bloquinho ou uma
agenda, e em cada folha anote todas
as despesas, mas apenas uma despe-

sa por folha. Faça esse procedimento
durante 30 dias (renda fixa) e 90 dias
(renda variável). Lembre-se apenas por
esse período de tempo. Após fazer essa
anotação de despesa, analise cada uma
e identifique onde está tendo desperdício, gasto supérfluo e onde não pode
reduzir”, ensina.
Com isso, é possível identificar a situação financeira. Em caso de inadimplência, ele orienta que o ideal é negociar com os credores um valor que
caiba no bolso, e readequar o padrão
de vida, o que irá evitar complicações
na hora de investir ou comprar.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Para Anderson, o melhor caminho
para que os brasileiros saiam da lista
de endividados é a educação finan-

ceira. “Quando falamos em educação
financeira, estamos falando de uma ciência que estuda o comportamento do
indivíduo em relação ao dinheiro. Trata-se de uma ciência comportamental,
que busca mudar hábitos e costumes, e
não de uma ciência exata”, diz.
Tal situação é um problema cultural. Boa parte das famílias está despreparada, mas podem rever esse quadro,
se atentarem para todos os gastos. “O
planejamento financeiro deve ser levado a todas as camadas da sociedade,
pois o importante não é o quanto se
ganha, mas o que você faz com o dinheiro que ganha. Portanto, hoje para
melhorar a economia do país, pensando em uma sociedade sustentável,
é necessário que esse tema (educação
financeira) seja abordado para todas as
pessoas no Brasil”.

CAMEX APROVA REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS PARA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE INFORMÁTICA
Alterações já estão em vigor

F

oram publicadas no último dia 26,
no Diário Oficial da União, duas
novas Resoluções Camex com a
relação de 430 ex-tarifários que reduzem o Imposto de Importação para
compra de máquinas e equipamentos
industriais e de informática sem produção no Brasil. A Resolução Camex n°114
traz 412 ex-tarifários (353 novos e 59
renovações) para bens de capital. Estes
itens tiveram as alíquotas reduzidas de
14% para 2%, até 30 de junho de 2016.
Já a Resolução Camex n°113 reduz, de
16% para 2%, as alíquotas para compra externa de 18 bens de informática e
telecomunicações (17 novos e uma renovação), até 31 de dezembro de 2015.

Os investimentos globais e os investimentos relativos às importações dos
equipamentos, vinculados aos 430 ex-tarifários aprovados pela Camex são,
respectivamente, de US$ 3,956 bilhões
e US$ 804 milhões. Em relação aos países de origem das importações, destacam-se: Estados Unidos (22,69%); Alemanha (19,26%); Finlândia (12,81%);
China (10,05%) e Itália (9,70%). Os
principais setores contemplados, em
relação aos investimentos globais, são
os de construção civil (69,40%), automotivo (5,34%), de papel e celulose
(3,29%), alimentício (2,89%), farmacêutico/químico (2,73%) e de bens de
Capital (2,36%).

Entre os projetos beneficiados estão
a execução de obras de infraestrutura
nos estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais; a implantação de uma nova
fábrica de motores, em São Paulo; a
implantação de uma fábrica para produção de gesso acartonado, no Rio de
Janeiro; e o aumento da capacidade de
produção de alimentos embutidos no
Mato Grosso do Sul.
O QUE SÃO EX-TARIFÁRIOS
O regime de ex-tarifários visa estimular os investimentos para ampliação
e reestruturação do setor produtivo
nacional de bens e serviços, por meio

da redução temporária do Imposto de
Importação de bens de capital e bens
de informática e telecomunicações sem
produção no Brasil. Cabe ao Comitê
de Análise de ex-tarifários (Caex) verificar a inexistência de produção nacional dos bens pleiteados, bem como
a análise de mérito dos pleitos tendo
em vista os objetivos pretendidos, os
investimentos envolvidos e as políticas
governamentais de desenvolvimento.
As fabricantes brasileiras de máquinas
e equipamentos industriais também
participam do processo de análise de
produção nacional.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
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*Consulte condições
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Inscreva-se já.
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Tel.: (37) 2101-4877
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UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001
Bairro do Carmo
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NOVA SERRANA

NOVA SERRANA – SEIS DÉCADAS DE EMANCIPAÇÃO
DO POLO CALÇADISTA
Moradores relatam sobre a vida na cidade

U

m dos primeiros fabricantes de
calçados do polo calçadista de
Nova Serrana foi José Silva de
Almeida, mais conhecido como senhor Zezito. Morador da cidade desde
a década de 50, Zezito viu as primeiras
indústrias, a chegada da concessionária de energia elétrica, a implantação
dos primeiros bancos, e tantos outros
acontecimentos que ele guardou na
memória e no papel.
Tais lembranças o levaram a publicação da obra “Reminiscências de um
Aprendiz”. No livro, ele relata além de
fatos pessoais, sobre a religiosidade, a
indústria do calçado, e até discursos de
formatura, dos quais fora convidado.
Em mais um ano de emancipação,
senhor Zezito fala o que deseja para o
polo calçadista. “Sucesso para todos.
E que as pessoas cultivem um coração

mais amoroso, cheios de paz evitando
assim a violência”, diz.
Quem também presenciou de perto
o desenvolvimento da população nova
serranense foi a professora aposentada
Geni Fonseca Fagundes, que está no
polo calçadista desde o início da década de 40. Aos 18 anos, fez concurso
para professora rural. Em Nova Serrana, iniciou a carreira como docente
substituta.
Com isso ganhou experiência e paixão pelo que fazia. “Entre uma substituição e outra, eu aproveitava para me
especializar, fazia cursos. Fiz tudo por
minha conta, pois sabia da importância de estar atualizada”, afirma.
Um dos acontecimentos que marcaram a vida da professora aposentada
foi a queda da escola onde trabalhava.
“A escola caiu. Então ficávamos daqui

e dali para continuar as aulas. Foi assim até a construção de uma outra escola”, conta.
Com 92 anos, dona Geni presenciou
diversos acontecimentos que marcaram a vida desta senhora de espírito jovem, e que deseja dias melhores para a
população nova serranense. “Em mais
um ano desta cidade, eu peço paz”.
CERCADO DE PITANGUI
Em 01 de janeiro de 2015, Nova
Serrana completa 61 anos. No século
XVIII, era conhecido como Cercado,
subordinado a Pitangui. Contava apenas com um curral e uma hospedaria,
sendo mais tarde um arraial.
Localizada no alto São Francisco, região Centro-Oeste de Minas, se
destacou pela cultura de algodão e a

criação de gado, fornecedor do couro.
O Cercado de Pitangui, mais adiante
assim conhecido mostrou outro trabalho da população: o conserto de celas.
Com isso, iniciou-se o artesanato para
conserto e fabricação de calçados.
Um dos primeiros sapateiros foi
João Soares Vieira, que fabricava botas. Dados históricos também apontam Antônio Ferreira de Carvalho,
como um dos percussores dessa profissão. Na década de 40, as primeiras
sapatarias eram registradas.
No dia 01 de janeiro de 1954, Nova
Serrana é elevada a cidade, nome em
homenagem a Pitangui, antes chamada
Velha Serrana. Antes, um início difícil
para os primeiros sapateiros, com a falta de recursos como energia elétrica, escassez de matéria prima. Hoje, uma potência entre os polos calçadistas do país.

1962 - Chegada Frades Carmelitas. Discurso Frei Ambrósio

1980 - Vista Parcial da cidade. Enchente Praça José Batista Freitas

1990 - Ind. de Calçados Vera Cruz

Nova Serrana atual

Nova Serrana atual

Nova Serrana atual

C

CALÇADOS PARA O VERÃO 2014/2015

om a chegada do verão, surgem
as tendências em roupas e calçados. No quesito vestimenta, já é
possível ver nas vitrines as cores predominantes como o laranja, rosa blush,
verde oliva, tons pastéis entre outros.
Os principais desfiles do calendário de
moda brasileiro também apresentaram
imitações em couro, crochê, flores em
3D, calça pantalona. Entre os acessó-

rios, o óculo de sol no formato redondo é o queridinho da estação.
Já os sapatos presentes nas lojas e
ruas mostram cores, formatos e repaginação de tendências que foram sucesso em outras ocasiões. Um exemplo é o Birken, sandália rasteira com
solado grosseiro sucesso nos anos 90.
As rasteirinhas já fazem parte da
rotina das mulheres nessa época do

ano. Além delas, retornam as gladiadoras. As sapatilhas, anabelas, alpagartas
e scarpins também aparecem como
opção para os pés femininos.
E por falar em alpargatas, elas também são uma opção confortável e de
estilo para os homens. Para eles também predominam sapato monk com
tira dupla, mocassim e derby de camurça.
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SINDINOVA

SINDINOVA PROMOVE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

O

clube Araguaia foi o espaço
escolhido para o 13° Jantar de
Confraternização
Sindinova.
Cerca de 500 pessoas, entre empresários, personalidades, convidados e autoridades da Fiemg, Sebrae, Prefeitura
de Nova Serrana, Polícia Militar estiveram presentes em uma noite marcada
pela alegria e emoção. O evento é uma
forma de comemorar mais um ano
de trabalho junto a todos aqueles que
participam direta ou indiretamente do
polo calçadista de Nova Serrana.
Antes de iniciar as homenagens, o
cerimonialista Caio Souza falou sobre
os principais acontecimentos do Sindicato em 2014. Em seguida, o presidente do Sindinova Pedro Gomes fez o
pronunciamento em nome de todos os
diretores. Na fala, ele destacou sobre as
ações relacionadas a NR-12 e o Regime Especial de Tributação – RET; a de-

terminação em trabalhar coma afinco
para essas e outras questões. Na oportunidade, o presidente também elogiou
os homenageados da noite e agradeceu
a presença de autoridades. “Me sinto
feliz em estar a frente do Sindicato, e
por contar com uma diretoria atuante. Apesar das atribulações deste ano, é
animador chegar aqui e ver tantos empresários nessa comemoração. Agora é
começar 2015 com força total”, afirma.
O vice-presidente do Sindinova, Júnior César Silva, comenta sobre a importância do jantar para os fabricantes do
polo de Nova Serrana. “A cada ano, o jantar ganha uma nova dimensão. E é uma
das poucas oportunidades em que conseguimos reunir tantos empresários de
uma só vez. Além disso, podemos mostrar a sociedade aqueles que se destacaram no ramo calçadista e como cidadãos,
por meio das homenagens”, explica.

A entrega das placas foi feita pelos
diretores Pedro Gomes, Jair Bueno de
Souza, Emerson Silva, Ronaldo Lacerda, João Sebastião Neto, Emerson Freitas e Júnior César Silva. Na categoria
Personalidade do Polo de Nova Serrana, foi homenageado Romeu Cunha. O
secretário de cultura Reginaldo Silva
se destacou como Promotor do Desenvolvimento Social e Cultural do Polo
de Nova Serrana. O Fornecedor Destaque foi para a MR Brasil Embalagens,
do empresário Marcos Lopes. O Lojista Destaque de 2014 foi a Calcenter, do
casal Mário Zanatta e Walma Zanatta.
A Empresa Revelação do ano ficou
para Menghi, dos sócios Cristiano Moreira e Freud Cursage. Como Empresa
Destaque, a placa foi dedicada a Sílvia
Lacerda, do fabricante Márcio Heleno de Mesquita. Por fim, o Mérito Industrial de 2014 foi para a empresária

Ebna Rodrigues da Silveira e Silva.
Para Walma Zanatta, que teve a administradora de redes de lojas de calçados agraciada com a menção, afirmou
sobre a emoção desse reconhecimento.
“Estamos muito felizes por Nova Serrana reconhecer o nosso trabalho. Admiramos os fabricantes dessa cidade.
Compramos aqui há anos, e sabemos
da evolução do produto, da qualidade.
Mesmo com a concorrência da China,
este é um mercado promissor, do qual
queremos estar sempre juntos”, diz.
Emocionada, a empresária Ebna
Rodrigues da Silveira e Silva chamou
os irmãos, marido e filhos para estarem juntos com ela no palco. “É toda
uma história que vem a mente. Os
que vieram comigo são pessoas importantes na minha vida. Digo que
esse prêmio me motiva e dá ainda
mais responsabilidade”.

Ebna Rodrigues da Silveira e Silva

Cristiano Moreira e Freud Cursage - Menghi

Márcio Heleno de Mesquita - Silvia Lacerda

Marcos Lopes - MR Brasil Embalagens

Reginaldo Silva

Romeu Cunha

Mário Zanatta e Walma Zanatta - Calcenter
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AUTORIDADES PRESTIGIAM JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO DO SINDINOVA
Atuação do Sindicato no polo calçadista é elogiada.

O

13° Jantar de confraternização do Sindinova – Sindicato
Intermunicipal das Indústrias
de Calçados de Nova Serrana contou
com a presença de representantes de
entidades ligadas a indústria e também da segurança e administração
municipal.
O presidente da Fiemg regional Centro Oeste, Afonso Gonzaga prestigiou o
evento, e falou sobre a atuação eficiente
e pró ativa do sindicato novo serranense. “O Sindinova apresenta bons resultados dentro da Federação (Fiemg). É
uma entidade que evoluiu na defesa dos
interesses da indústria local, além de ser
uma classe unida”, diz.
Questionado sobre a NR-12 e os
desdobramentos das ações realizadas pelo Sindinova, ele elogiou a
postura frente ao tema. “Formaram
um time determinado para agir so-

bre a fiscalização e a aplicação das
normas”, define.
A assessora de relações sindicais
da Fiemg, Maria Rita, representou o
presidente da Federação, Olavo Machado Júnior na noite de confraternização. Segundo ela, o trabalho do
sindicato transparece a força das indústrias da região. “É impressionante
ver o desenvolvimento das fábricas de
Nova Serrana. É um polo calçadista
que se mostra cada vez mais forte, e
com todo potencial para se destacar
ainda mais no mercado”, afirma.
O tenente coronel da Polícia Militar, Paulo Sérgio também esteve no
jantar. Ele comentou sobre o papel
do Sindinova perante a sociedade.
“O Sindicato exerce um papel social
importante pelas diversas ações promovidas. Além disso, são parceiros
importantes da Polícia Militar”.

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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OPINIÃO

Rodrigo Dias
jornalistarodrigodias@bol.com.br

DEFERÊNCIA

N

ós somos engraçados mesmo. Quando alguém
nos elogia por algum bom trabalho ou ação
realizada, a primeira reação, e não podia ser
mesmo diferente, é ter o ego estimulado pelo elogio.
É necessário, de fato, ter essa recompensa emocional. Esta sensação de reconhecimento é válida e
necessária, mas, como tudo, tem seu início e fim. Se
prender aos elogios ou fazer de tudo para que eles
ocorram pode cegar o indivíduo e fazer com que desvie do objetivo.
Elogios e reconhecimentos devem ser conseqüência e não o foco principal de uma determinada ação ou
empreitada. A recompensa maior estaria, exatamente,
na realização do que se ambiciona e na superação de
todos os desafios que se postam à nossa frente.
Cada um carrega a sua verdade e o seu talento, que
devem ser utilizados para o crescimento pessoal e,
também, para marcar nossa estada aqui. O que signi-

fica deixar lastro que impacte, positivamente, o meio
que nos circunda. Independente, aí, se esse meio é sua
família, bairro, trabalho, cidade ou o mundo todo.
Cada um tem sua forma de contribuir e cada contribuição que soma é do bem. Sendo assim, fará diferença. Ter um ego superinflado descaracteriza a intenção original. A vaidade e a soberba impedem que
o que é bom prevaleça e cumpra seu papel.
Manter-se vigilante às tentações do nosso próprio
ego é um exercício diário e requer complacência consigo mesmo. Em tempos de concorrências tão exacerbadas, o egocentrismo virou ideologia.
Eu sou foda e me basto. Os outros que orbitem
em torno de mim. É assim que muitos astros, esportistas, políticos e outras personalidades se sentem.
Induzem uma parcela significativa das pessoas ao
mesmo erro.
O elogio sincero é partilha. O ego, massagea-

do na medida certa, é algo que faz bem a qualquer
criatura. Tudo no seu ponto se reverte em estímulo
e combustível para que as pessoas continuem suas
caminhadas. Não para receber apenas elogios, mas
por entender que existem pessoas que reconhecem
seu esforço e partilham do mesmo ideal. Isto edifica.
É nesse último aspecto que agradeço ao Movimento Unificado Negro de Divinópolis/MG e à Câmara de Vereadores pela deferência em me conceder
a comenda da Consciência Negra 2014.
Tenho comigo que a lembrança valoriza o pouco
que foi possível fazer até aqui, mas, sobretudo, me
dá a obrigação de continuar num bom caminho. E,
a minha maneira, continuar contribuindo com essa
temática que nunca sairá da ordem do dia.
A todos os envolvidos com a Comenda da Consciência Negra 2014, o meu muito obrigado pela distinção e pelo voto de confiança.

Renata Lamounier Fonseca
Contadora formada pela FANS, sócia fundadora na Empresa Grupo Suprema que presta serviços de Assessoria Contábil Empresarial, Treinamentos
Empresariais e Certificação Digital.

O TREINAMENTO EMPRESARIAL COMO DIFERENCIAL
COMPETITIVO

O

capital humano é considerado uma das principais fontes de inovação organizacional.
Podemos defini-lo como toda capacidade,
conhecimento, habilidade e experiência das pessoas
envolvidas na atividade empresarial, e nos seus diversos níveis hierárquicos.
Incorporar nas práticas administrativas um repertório para desenvolver o capital humano e seu
potencial inovador para atuar de forma competitiva,
tem relação direta com os investimentos que a empresa faz em educação e treinamento.
Neste ponto é importante um esclarecimento: a
educação é por vezes confundida com treinamento.
Ambas são importantes no desenvolvimento empresarial, mas enquanto a educação é direcionada para
o autodesenvolvimento, o treinamento é voltado
para aprimorar as habilidades nas tarefas a serem desenvolvidas pelo colaborador.
A empresa que investe em educação e treinamento sempre está na frente dos seus competidores,
pois conseguem respostas mais rápidas a exigência
do mercado, muitas vezes criando necessidades ine-

xistentes, como acontece em relação às empresas de
tecnologia que criam cada vez mais aplicativos que
antes não existiam e hoje tem relação direta com
o nosso cotidiano. Este tipo de inovação é possível
com o investimento em educação e treinamento.
Os investimentos em treinamento tornam-se importantes, então, porque possibilitam às empresas
uma sensível melhoria do grau de capacitação de seus
colaboradores, aumentando a sua satisfação e o seu
grau de dedicação, o que refletirá diretamente nos níveis de produtividade e qualidade como também na
própria capacidade criativa e inovadora da empresa.
A base para manter o desenvolvimento competitivo de uma empresa no mercado está calcada em
seus recursos internos, representados pelas diferentes formas de conhecimento, passando pela organização dos processos e pelos recursos tecnológicos e
humanos.
As empresas já adotaram a organização dos processos internos - administrativos e de produção para garantir a qualidade dos meios para atingir o
seu objetivo.

A importância da cultura tecnológica e o quanto
ela faz diferença no seu nível de competição, também
não se discute mais.
Mas os processos sofrerão reveses e a cultura tecnológica será subutilizada se não houver investimentos em educação e treinamento das pessoas.
Com certeza independente do modelo de gestão
escolhido e das inovações tecnológicas adotadas, as
empresas estão através do investimento no desenvolvimento dos seus colaboradores aumentando o seu
grau de competitividade no mercado e o seu comprometimento com resultados.
O fator motivacional está diretamente ligado aos
treinamentos, pois afeta a autoestima e o poder de
realização dos colaboradores, que de posse de maior
conhecimento sentem-se seguros diante.
Isto tudo tem gerado mudanças culturais significativas e a capacitação dos colabradores tem impactado diretamente nos negócios das empresas.
A empresa que deseja crescer de forma sólida, e
com visão de longo prazo deve educar e treinar permanentemente o seu quadro de colaboradores.
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10 a 12/março/2015
10 às 19hs

Centro de Convenções de Nova Serrana

fenova.com.br
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RETROSPECTIVA SINDINOVA 2014

m mais um ano de ações, a diretoria e equipe
do Sindinova trabalharam em diversas ações e
parcerias. Veja os principais acontecimentos do
ano de 2014.
- O investimento em melhorias para o setor calçadista, ações e parcerias fizeram parte do árduo
trabalho feito em 2014 pelo sindinova. Foram realizadas duas edições da Fenova, que marcam o
retorno da feira para o polo de nova serrana. Além
disso, houve participação nas principais feiras do
setor calçadista, e Minas Trend Preview, evento
consolidado no calendário da moda nacional, com
pré-lançamentos e geração de negócios.
- O sindinova também promoveu em duas ocasiões deste ano, o fórum de inspirações, com o intuito de mostrar as últimas tendências em moda e
design para o setor coureiro/calçadista.
- A frente de uma das maiores feiras calçadistas
do Brasil, que mostra o que produzimos de melhor, o sindicato produziu mais um guia de compras. Este ano, foram distribuídos cerca de 15 mil
exemplares.
- O Sindinova apoia a manifestação artística, e
é parceiro do projeto “Gira Girando”, uma iniciativa para apresentações de peças teatrais, dança,
orquestras, corais, em parceria com totem – centro
gerador de cultura, lei de incentivo a cultura. Mais
de quatro mil (4000) pessoas aplaudiram, se emocionaram, deram gargalhadas no espaço cultural
Higino Martins.
- Um dos intuitos da entidade é promover a
capacitação dos profissionais do setor. Uma das
palestras ofertadas este ano foi a “Venda Mais”,
voltada para representantes e vendedores. O curso
de Desenho e Projeto de Calçados, foram alguns
dos oferecidos aos associados e o público em geral.
Destacamos também a palestra promovida pela
Fiemg centro-oeste, com o apoio do Sindinova, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama e a Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram
alto São Francisco com o ciclo de palestras sobre
o cadastro técnico federal, documento obrigatório
para pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais ou atividades e instrumentos
de defesa ambiental. Somam-se aqui quase mil e
cinquenta (1050) pessoas capacitadas com nosso
curso cursos, palestras e workshops.
- Os associados podem contar com uma assessoria financeira, por meio de uma analista de
negócios da Fiemg regional. De janeiro a outubro
de 2014, foram 96 empresas atendidas, 74 financiamentos aprovados e liberados, sendo quase sete
milhões de reais disponibilizados.
- A comemoração dos 80 anos da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg,
contou com a parceria do Sindicato. Uma festa com
apresentação da orquestra de Câmara Sesiminas e
da banda Skank. Cerca de 5 mil pessoas estiveram
no Centro de Convenções para este show.
- Em 2014, o jornal Sindinova teve continuidade. O público também foi informado por meio do
site e página no facebook.
- Entre os feitos deste ano, está o concurso cultural que trouxe um novo slogan para o APL – Soul
Nova Serrana. Um conceito que será amplamente
divulgado em nossas ações no ano de 2015.
- Um dos focos da atuação do Sindicato em
2014 foi liderar um grupo de trabalho junto a outros sindicatos e entidades representativas do setor, a fim de propor mudanças na NR – 12. Após a
contratação de uma assessoria jurídica e reuniões
com outras entidades representativas, foi entregue
uma proposta a CNI – Confederação Nacional das
Indústrias.
- O ano de 2015 será de continuidade na luta
com o RET - Regime Especial de Tributação, junto
à Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O objetivo é reduzir de 3% para 1,5% sobre o nosso recolhimento do ICMS. Assim, será possível tornar o
polo mais competitivo, frente a outros estados que
dispõe de políticas governamentais cujo recolhimento de ICMS está abaixo de 1,5%.
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