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Sessenta expositores participaram da edição

Heitor Klein falou de assuntos de interesse para o polo calçadista

BLOCO K

FOTOS 10ª FEBRAC

COMPRE DO PEQUENO
NEGÓCIO
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Confira os principais momentos da 
Feira de Máquinas e Componentes 

para Calçados

Conheça a iniciativa do Sebrae que 
apoia os empresários de pequeno 

porte

VEJA MAIS – PG 07

VEJA MAIS – PG 11
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VEJA MAIS – PG 02

Palestra será realizada no fim de se-
tembro

PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ABICALÇADOS
NO SINDINOVA
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SINDINOVA REALIZA 10ª FEIRA DE MÁQUINAS 
E COMPONENTES PARA CALÇADOS
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Mais uma feira encerrada dentro das 
expectativas do Sindinova. A 10ª 
Febrac foi realizada entre os dias 

25 e 27 de agosto, no Centro de Conven-
ções, onde sessenta expositores das regi-
ões Sul, interior de São Paulo e do polo de 

Cerca de 60 expositores vindos da 
região Sul, interior de São Paulo e 
do polo de Nova Serrana estiveram 

na 10ª Febrac – Feira de Máquinas e Com-
ponentes para Calçados. A mostra, que 
acontece a cada dois anos, tem o intuito 
de apresentar aos fabricantes as últimas 
novidades em maquinário e componentes 
para calçados. 

Com isso, os expositores bus-
cam atrair os visitantes com tudo aquilo 
que cabe a realidade do Arranjo Produ-
tivo Local, como também adequadas as 
questões sócio ambientais, capazes de 
consumir menos energia, entre outros. 
Além disso, serviços de transportes, infor-
matização do negócio, reciclagem, clima-

Nova Serrana estiveram presentes. A visi-
tação foi positiva, além de negócios que 
terão continuidade após a mostra.

Em um momento onde muitos 
estão desacreditados devido a atual si-
tuação econômica do país, o Sindinova 

tização também fizeram parte da mostra. 
Outro ponto a ser destacado na Febrac, é 
a aproximação de expositores e fabrican-
tes de calçados. É o primeiro passo para 
futuros negócios. 

Segundo Pedro Gomes, presidente 
do Sindinova, a feira ocorreu de maneira 
positiva. “Estou satisfeito com a organiza-
ção da Febrac. Foi muito bem preparada, 
com expositores de outros estados. Nossa 
intenção é que seja ainda maior”, afirma 
Gomes.

Para Edimar Góis, responsável por 
feiras e eventos do Sindicato, a expecta-
tiva é que os industriais de nova Serra-
na participem cada vez mais das edições. 
“Vivenciamos uma situação econômica 

acreditou na importância de realizar a Fei-
ra de Máquinas e Componentes, a fim de 
oferecer aos fabricantes do polo o contato 
com as últimas novidades em maquinário 
e demais produtos pertinentes ao setor 
calçadista. 

complicada nos últimos meses, e mesmo 
assim acreditamos no potencial da Febrac, 
assim como os expositores que estiveram 
no Centro de Convenções. A visitação foi 
interessante. Esperamos que em 2017, o 
cenário seja favorável, podendo então 
atrair ainda mais visitantes”, explica.

O empresário Marcos Heleno pres-
tigiou a feira no segundo dia. “É bom par-
ticipar, pra estar atualizado sobre maqui-
nário”, diz. No caso de Júlio César Vieira, 
que trabalha com componentes para o 
setor calçadista, o objetivo foi ir em busca 
de máquina de corte a laser. “Vou pesqui-
sar a melhor opção, ver o que está dentro 
do orçamento pra então adquirir a máqui-
na que preciso”, comenta.

SINDINOVA REALIZA FEIRA DE MÁQUINAS
E COMPONENTES PARA CALÇADOS

Mostra reuniu expositores de todo o país

SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO, MAIS DE 2 MIL PESSOAS VISITARAM A 10ª FEBRAC

FOTO: SAMIRA REIS
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PRESIDENTE-EXECUTIVO DA ABICALÇADOS 
PARTICIPA DE REUNIÃO NO SINDINOVA

Encontro abordou assuntos pertinentes ao setor calçadista

HEITOR KLEIN (TERCEIRO DA ESQ. PARA DIR.) COM PEDRO GOMES, DIRETORES DO SINDINOVA E O ADVOGADO DR. GILSON PEREIRA

Cerca de 200 pessoas estiveram pre-
sentes no Sindinova, para um en-
contro com Heitor Klein, presidente-

-executivo da Abicalçados – Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados. O 
intuito foi falar sobre assuntos pertinen-
tes ao polo, como Bloco K, NR´s, trabalho 
infantil e as realizações da Associação nos 
últimos meses. Junto a ele, também es-
tavam à mesa o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes, e o advogado Dr. Gilson 
Pereira, especialista em Normas Regula-
mentadoras.

De acordo com Klein, visitas como 
essa nos principais polos calçadistas do 
país são uma forma de manter proximi-
dade e conhecer a realidade local. “É uma 
maneira de saber as necessidades, ouvir 
sugestões e também de mostrarmos o 
que tem sido feito pela Abicalçados em 
prol da indústria calçadista”, comenta.

Para o presidente-executivo da 
Abicalçados, é essencial que o setor esteja 
unido para lutar por melhorias. O trabalho 
em conjunto de sindicatos, associações, 
representação política, geram retorno, caso 
da desoneração da folha de pagamento e 
do Reintegra. “Portanto, o nosso trabalho é 
escutar o que está acontecendo. Trabalhar 
isso e fazer pressão, apertar o pé de quem 
pode fazer. Mas sem estarmos todos jun-
tos, sem ter essa cadeia de todas as insti-
tuições, não acontece nada”, diz.

Um dos assuntos também citados 
foi a terceirização da mão-de-obra. Para 
o presidente do Sindinova, Pedro Gomes, 

terceirizar o trabalho é viável, desde que 
o empresário esteja atento a questões le-
gais. “O empresário tem que estar cien-
te que é ele o responsável por custear, e 
acompanhar para não ter problema. Hei-
tor completa dizendo que na indústria de 
calçados, a terceirização já existia antes 
mesmo de ganhar esse termo, e que o 
mesmo está sendo discutido pelo Senado. 
“É uma questão que já sendo discutida no 
Senado, porque foi aprovada na Câmara 
dos Deputados, contemplando a terceiri-
zação, inclusive da atividade fim. Portanto 
atende o que nós precisamos nesse que-
sito. Mas lá no Senado há toda uma dis-
cussão. E o nosso argumento é o seguinte: 
o funcionário que é terceirizado, ele tem 
dupla garantia, mais inclusive que o fun-
cionário da fábrica montadora. Porque se 
a banca não paga, o projeto já prevê que 
a empresa é solidária no processo. Então 
não tem argumento pra pretender eliminar 
a terceirização na atividade fim”, explica. 

O bloco K foi outra pauta da reu-
nião. Pedro afirma que a questão tem 
preocupado os empresários da indústria 
calçadista, já que o governo quer que 
seja computado o que se tem no estoque 
com o que é produzido. “O governo tem 
que arranjar uma forma diferente do que 
está sendo proposto. Nossa intenção não 
é deixar de fazer, mas é preciso verificar 
uma maneira adequada de realizar isso.” 
Klein argumenta que, por mais organizada 
que a empresa seja, da forma como que-
rem implementar, é inviável colocar em 

prática. “Pior que isso, o governo também 
não vai conseguir receber todas essas in-
formações.”

Em seguida, a discussão girou em 
torno das NR´s, especificamente da NR – 
12. Heitor falou da colaboração dos polos 
calçadistas. “Com o apoio principalmente 
do sindicato de Nova Serrana, Birigui (SP) 
e de Franca (SP) e do Rio Grande do Sul, 
foi construído uma revisão da cartilha (que 
contém a inclusão de máquinas no anexo 
IX da NR-12), como forma de apresentar 
agora o anexo a CNI”.

O advogado Dr. Gilson Pereira des-
tacou que não somente a NR-12 é pe-
nosa, mas outras normas que afetam os 
fabricantes de calçados. “Além da NR-12, 
outras NR´s estão sendo revistas. É pre-
ciso se atentar a todas elas. Agindo de 
forma preventiva, reativa e pró-ativa”, 
explica. Outro ponto importante foi o tra-
balho em conjunto com a Abrameq, com 

o intuito de que a Associação oriente os 
fabricantes de máquinas no processo de 
fabricação, para que esteja dentro da re-
gulamentação. “O que a gente pede neste 
momento, é que os empresários aprovei-
tem para readequar as fábricas. Conver-
sar com quem foi multado, verificar o que 
precisa mudar. Tudo aquilo que estiver 
dentro do possível, que seja feito de ime-
diato. Isso irá facilitar, caso a fiscalização 
volte”, aponta.

Ele também lembrou que a NR-12 
visa a segurança do trabalhador, quesito 
que também é defendido por eles.

Por fim, Klein falou sobre o pro-
cesso de revisão da medida antidumping 
contra calçados chineses. Segundo ele, o 
mesmo está em fase final na área téc-
nica. Após as considerações, que incluem 
considerar os preços da Indonésia, a do-
cumentação será entregue a Camex – 
Câmara de Comércio Exterior.

FOTO: SAMIRA REIS
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Professores com
experiência de mercado.

Condições especiais
de pagamento.

Cursos com qualidade
reconhecida pelo MEC.

MEC

Invista na sua carreira
e mude o curso da sua vida.
Solicite já sua transferência
para uma de nossas unidades.

para a Faculdade Pitágoras
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EXPOSITORES INVESTEM EM PRODUTOS QUE 
REDUZEM GASTO COM ENERGIA

Estandes chamam atenção dos visitantes

O COMPRESSOR VSD COM INVERSÃO DE FREQUÊN-
CIA POSSUI UM PAINEL ELETRÔNICO, QUE FUNCIONA 
DE ACORDO COM A PRODUÇÃO

NO ESTANDE DA SOLAR BELT, OS VISITANTES CO-
FERIRAM UMA SIMULAÇÃO DO PAINEL QUE CAPTA 
ENERGIA SOLAR EM UMA RESIDÊNCIA

Quem passou pelo estande da em-
presa Solar Belt, logo ficava curio-
so ao ver uma casa de vidro, com 

bonequinhos que simulavam uma família. 
No telhado, uma placa que gera energia 
solar. A proposta da empresa, que está 
há pouco mais de um ano em Nova Ser-
rana é oferecer um sistema fotovoltaico, 
composto por um painel, responsável por 
captar a luz do sol e os inversores que 
transformam a energia elétrica vinda dos 
painéis em corrente alternada. 

Em tempos de economia, opções 
como essa são benéficas tanto do ponto 
de vista financeiro, como também para o 
meio ambiente. Duas questões que estão 
sempre a volta da maioria dos empresá-
rios, independente do ramo e na indús-
tria calçadista não é diferente. De acordo 
com Ronaldo da Cunha, técnico eletricista 
da Solar Belt, a tendência de gerar a pró-

pria energia se tornará cada vez comum 
em residências e empresas. “Além de ter 
geração própria, os custos com a conta 
de luz caem drasticamente. Um estudo 
mostra, por exemplo, que até 2025, cerca 
de 25 milhões de pessoas terão energia 
elétrica solar”, explica.

No estande da Elo Compressores, 
os visitantes foram apresentados a um 
compressor VSD com inversor de frequ-
ência. Um equipamento grande, porém 
discreto na formatação já que é todo fe-
chado. Na frente, conta com um painel 
onde são operadas diversas funções. E 
ainda, com ruído praticamente impercep-
tível. “Esse compressor reduz em até 60% 
o gasto com energia elétrica, se compa-
rado a outros compressores. Vale a pena 
o investimento, visto a economia no fim 
do mês”, afirma Júlio Quirino, responsável 
pela empresa.

FOTOS: SAMIRA REIS
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FABRICANTES APOSTAM EM INOVAÇÃO E 
PRODUÇÃO OTIMIZADA

Recursos permitem mais em menos tempo

Os fabricantes de maquinário para a 
indústria calçadista presentes na 10ª 
Febrac, trouxeram equipamentos 

utilizados com frequência no polo de Nova 
Serrana. E ainda, apresentaram inovações 
e máquinas capazes de produzir mais, em 
tempo hábil. Além disso, prometem um gas-
to reduzido de energia.

É o caso da empresa Sazi Máquinas, 
de Farroupilha, Rio Grande do Sul que trouxe 

equipamentos que possuem tecnologia In-
telligent. Os visitantes puderam conferir uma 
máquina semi-automática giratória para 
aplicação de transfer. “Um operador conse-
gue fazer até 6 mil pares em cerca de 8 ho-
ras”, explica Edson Borsoi, gerente comercial 
da fabricante. Outra que atraiu os olhares foi 
a “Boca de Sapo”, como é mais conhecida. O 
aparelho trabalha com estabilizador a frio e é 
responsável por colagens de solado. “É uma 

colagem com uma melhor eficiência”, diz.
O gerente comercial da Sazi Máquinas 

também comenta que a empesa oferece um 
estudo de Payback, onde eles demonstram 
por meio de um relatório os gastos com uma 
determinada máquina, e quanto gastaria ao 
adquirir um aparelho deles. “Mostramos que 
o investimento vale a pena, já que ele irá re-
cuperá-lo com a economia gerada.”

No estande da Tecnomaq, foram 

expostas as máquinas mais utilizadas nas 
fábricas nova serranenses. Entre elas, a má-
quina de corte. Segundo Ivan Balbinot, co-
ordenador comercial da fabricante, uma das 
mais vendidas no polo. “Mais importante que 
realizar a venda, é marcar presença e criar 
uma parceria. Fechar o negócio é o primeiro 
passo. A partir daí, é preciso dar continuida-
de ao pós-venda, manter o relacionamento 
com o cliente”.

NA SAZI MÁQUINAS, EXPOSITORES MOSTRARAM O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA GI-
RATÓRIA PARA APLICAÇÃO DE TRANSFER.

UM DOS EQUIPAMENTOS MAIS VENDIDOS PELA TECNOMAQ EM NOVA SERRANA É A MÁQUINA DE CORTE
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AGENDA DE CURSOS

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

EXCELÊNCIA EM VENDAS COM PNL
Data: 14 a 18/09 - 19h às 22h

Carga Horária: 15h

Investimento para Associado: 2x R$ 175,00

Investimento para não Associado: 2x R$ 250,00

COMO EVITAR PROBLEMAS 
TRABALHISTAS
Data: 16/09/15 – 08h às 18h

Entrada Gratuita

SPED EFD - BLOCO K
CONTROLE DE ESTOQUE E DE ESTOQUE
Data: 29/09/2015

Horário: 19h às 21h

Entrada Gratuita
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A felicidade é um estado tão perse-
guido que chega a ser particular. A 
maioria de nós vive por este mo-

mento e quando ele chega, já passou. Se 
for assim, felicidade é um “instante” e não, 
necessariamente, um estado.

Felicidade é o primeiro beijo da (o) 
primeira (o) namorada (o), o “aprovado” 
escrito numa lista de vestibular. Felicidade 
é a tal expectativa que se concretiza, de 
alguma forma, num ato prazeroso.

Se a felicidade fosse uma dama 
de romance seria a bela. A mulher mais 
cortejada da corte. Aquela pelos quais os 
cavaleiros se digladiavam pelo seu amor.

SIMPLES ASSIM
Por ser nobre, a dama Felicidade 

questiona este tipo de ato. Ela não quer 
luta ou desavença para ser conquistada. 
Ela quer somente o desejo, e tampouco é 
para si, mas para quem a quer.

O desejo move, e nesta movi-
mentação que está todo o aprendizado. 
Nela estão as pequenas conquistas, que 
se bem observadas são tão importantes 
quanto esta tal felicidade idealizada.

Não é o primeiro beijo da mulher 
amada que importa, mas o fato de apren-
der a amar. Tampouco não é o “aprova-
do” que dá sentido, mas todo o esforço 
empreendido para obter conhecimento.

A felicidade é breve. Mas a sua ex-
pectativa e o sentimento de euforia que 
se segue após um ato feliz são o que dão 
valor ao homem. Estas sensações duram 
mais e são o que motivam a buscar ou-
tros objetivos; outras felicidades.

Ter propósitos - ensinam os mais 
sábios - é o primeiro passo para ser feliz. É 
bem verdade que eles estimulam o cresci-
mento, mas há de ser na medida das pos-
sibilidades de cada um. Conquistar as con-
quistas possíveis abre caminho para se ter, 
também, o que hoje parece tão distante.

É mais ou mesmos assim:
Rafaela adora livros. Lê todos que 

se põe na sua frente. A felicidade dela é 
estar ali, envolta a eles. Este propósito de 
vida lhe abriu várias portas e a principal foi 
a do conhecimento.

Para Rafaela felicidade é dividir a 
palavra. Pratica isso entre os seus alunos, 
busca formar novos amantes da literatura. 
Ela entende outras coisas como felicidade, 
mas o amor aos livros e suas histórias é o 
que mais lhe move.

Rafaela fez do seu desejo profissão e 
hoje educa por vocação. Realiza-se em cada 
mente despertada. A cada página folheada 
encontra um novo motivo para ser feliz.

Tão nobre e simples assim.

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

SENAI REALIZA DEMONSTRAÇÃO DE ENSAIOS NA 
10ª FEIRA DE MÁQUINAS E COMPONENTES

Visitantes foram orientados sobre os testes

UM DOS ENSAIOS DEMONSTRADOS FOI A FLEXÃO DE UM PAR

O Sistema Fiemg foi representado 
pelo Senai, unidade Nova Ser-
rana na 10ª Febrac. No estande, 

foram oferecidas informações sobre os 
cursos, consultoria sobre linhas de fi-

nanciamento, com a analista de negó-
cios Marcelle Calábria e demonstração 
de ensaios (testes) em materiais e cal-
çados prontos.

Foi possível conferir a simulação de 

fadiga de zíper, impacto de salto, flexão 
de um par, entre outros. Márcia Cândida 
da Silva, assistente de tecnologia do Senai 
resume o procedimento. “O fabricante en-
via o produto, e a partir daí temos todos 

os parâmetros necessários para a realiza-
ção dos ensaios. O resultado é colocado 
em um relatório e entregue ao empre-
sário, que tomará as decisões a seguir”, 
explica Márcia. 

FOTO: SAMIRA REIS
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FOTOS 10ª FEBRAC
FOTOS: CRISTYAM DE LIMA
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SEBRAE INCENTIVA VALORIZAÇÃO
DO PEQUENO EMPRESÁRIO

Movimento terá data especial

O Sebrae lança o Movimento Com-
pre do Pequeno Negócio, com o intuito de 
sensibilizar o público sobre a importân-
cia de comprar produtos e serviços dos 
pequenos negócios. Promover esse tipo 
de consumo significa ganhos para toda 
a economia, principalmente a local, pois 
ajuda a estabelecer um comércio mais 
justo por meio, por exemplo, da criação 
de empregos para a comunidade e de 
uma melhor distribuição de renda.

O movimento também se apropria 
da capacidade que os pequenos negó-
cios têm de se adaptarem às mudanças 
do mercado, superando os desafios com 
criatividade, ao aproveitar o clima de in-
certeza financeira para apontar possibili-
dades de inovação, de diferenciação e de 
conquista de novos clientes e mercados.

Para se ter uma idéia, os empreen-
dimentos locais como uma mercearia, a 

padaria do bairro, a lanchonete, são tam-
bém a base da economia brasileira, apre-
sentando 98% do universo empresarial do 
país e respondendo por 27% de tudo o 
que é produzido. São esses segmentos os 
grandes responsáveis pela distribuição de 
renda e pelo equilíbrio social, contribuindo 
com 52% dos empregos gerados no Brasil 
e por 40% da massa salarial.

05 DE OUTUBRO – DIA DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA

O Dia da Micro e Pequena Empresa 
foi escolhido para ser o grande marco do 
Movimento Compre do Pequeno Negócio, 
celebrado em 5 de outubro. Todo dia é dia 
de comprar dos pequenos negócios, mas 
é nesse dia que incentivaremos os consu-
midores a dar preferência para o pequeno 
negócio na hora da compra, aquecendo 

as vendas desses segmentos.
Os beneficiários diretos de todas as 

ações propostas pelo projeto são as mais 
de 8,9 milhões de micro (ME) e pequenas 
empresas (EPP) de todo o País, além de 5 
milhões de Microempreendedores Individu-
ais (MEI) e 5,2 milhões de produtores rurais. 

Os empresários desses segmentos 
são a base para que o Movimento Com-
pre do Pequeno Negócio ganhe força. Eles 
serão estimulados a perceber a atuação 
do Sebrae e da rede de parceiros, sendo 
incentivados a fazer parte desse Movi-
mento e a se preparar para aproveitar os 
efeitos positivos da onda que será criada 
pelo Movimento Compre do Pequeno Ne-
gócio. 

Um dos motivos para participar é 
a possibilidade de participar de uma es-
tratégia de marketing com abrangência 
nacional, que poderá impactar positiva-

mente as suas vendas especialmente no 
dia 5 de outubro. 

Para saber mais sobre o Movimen-
to Compre do Pequeno Negócio, basta 
acessar o endereço www.compredope-
queno.com.br. No hotsite estão todas as 
informações e orientações para a partici-
pação dos pequenos negócios.

AÇÕES

Em setembro, na semana de 21 a 
26/09, todos os Sebrae estaduais esta-
rão promovendo ações de capacitação e 
atendimento para os diferentes públicos: 
MEI, Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte e  Produtor Rural. Serão oferecidas 
palestras, oficinas, orientações técnicas 
e clinicas tecnológicas nas temáticas de 
vendas, finanças, inovação, mídias sociais 
e sustentabilidade, gratuitamente.
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