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Em breve, as vitrines irão mostrar 
roupas e calçados para a próxima es-
tação. As coleções de outono-inverno 
2015 já aguardam para aparecer nas 
lojas, e o que não vão faltar são as bo-
tas.
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Confira a coluna do jornalista Ro-
drigo Dias.

VEJA MAIS > PG 08
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42ª COUROMODA SUPERA EXPECTATIVAS 
DO POLO DE NOVA SERRANA

SINDICATO APRESENTA 
NOVO SELO

CONTAGEM REGRESSIVA 
PARA 15ª FENOVA

MUDANÇAS NA REGRA DO 
SEGURO DESEMPREGO 

BOTAS NO INVERNO

Uma medida provisória do Minis-
tério do Trabalho altera o tempo de 
trabalho para requerer o seguro de-
semprego.
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A 42ª Couromoda, realizada no Expo Center 
Norte em São Paulo, foi de bons negócios para as 
marcas do polo de Nova Serrana. Este ano, a feira 

teve início no domingo, diferente dos anos anterio-
res. No ambiente, também foram realizados desfi-
les, palestras e seminários.

Em 2015, todas as peças utilizadas no Sindinova, 
como materiais de papelaria, feiras e demais even-
tos levam um novo selo. Com as cores rosa e azul, 
o desenho de um sapato feminino e masculino vem 
com o slogan Soul Nova Serrana – O polo que Calça 
o País.

Os preparativos para a maior feira calçadista de 
Minas Gerais entram na reta final. O trabalho feito 
pela diretoria e funcionários, a fim de proporcionar 
um ambiente onde lojista e fabricante tenham conta-
to direto, demonstram a qualidade do evento a cada 
edição.

VEJA MAIS > PG 02

VEJA MAIS > PG 03VEJA MAIS > PG 03
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A 42ª Couromoda teve um início 
diferente de anos anteriores. A 
feira foi realizada no Expo Cen-

ter Norte em São Paulo, e teve início 
em um domingo. Empresas do APL 
de Nova Serrana e uma equipe do Sin-
dinova estiveram presentes em mais 
uma edição. Se depender da movimen-

A 42ª Couromoda, realizada no 
Expo Center Norte em São Pau-
lo, foi de bons negócios para as 

marcas do polo de Nova Serrana. Este 
ano, a feira teve início no domingo, 
diferente dos anos anteriores. No am-
biente, também foram realizados des-
files, palestras e seminários. 

A marca Elisa Amaral foi uma das 
participantes desta edição. Segundo 
Aila Cristiane de Oliveira Vieira, do 
setor comercial da empresa, as nego-
ciações superaram as expectativas. “A 
movimentação no estande foi excelen-
te. Levamos uma variedade em calça-

40 GRAUS – FEIRA DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS

Natal – RN
09/03/15 a 11/03/15

tação nos estandes e no interesse em 
conhecer o polo nova serranense, a 15ª 
Fenova terá público e bons negócios.

Para isso, o Sindicato dá continui-
dade em ações de divulgação e parti-
cipação em eventos do setor a fim de 
atrair o público alvo. 

Se por um lado, o ano começa de 

dos femininos que agradou e resultou 
em bons negócios. Participamos a 
mais de dez anos da Couromoda e fi-
camos satisfeitos”, avalia.

Outra representante do polo de Nova 
Serrana foi a empresa Cicarelli. No estan-
de, foram apresentadas botas adulto e 
infantil. “Levamos botas de salto, baixas, 
montaria, coturnos entre outras em co-
res clássicas”, explica Michel Barreto da 
Cruz, auxiliar administrativo da fábrica.

De acordo com o gerente comercial 
Allan Cristhian Silva, da Fofiori, o es-
paço foi bastante visitado. “Tivemos 
uma boa participação de lojistas. Leva-

forma positiva para o setor calçadista, 
de outro vem os boatos sobre a etique-
tagem de calçados. Os boatos come-
çaram no primeiro semestre de 2014, 
e ainda geram confusão entre os fabri-
cantes. A Abicalçados emitiu um comu-
nicado, onde esclarece sobre o boato e 
as medidas cabíveis até o momento.

mos botas com um solado diferencia-
do, que agradou os compradores”, diz. 

FENOVA

A 15ª Fenova também foi divulga-
da na Couromoda. O estande foi todo 
montado com a identidade da Feira de 
Calçados de Nova Serrana. Segundo 
Edimar Góis, que cuida do setor de fei-
ras e eventos, o espaço atraiu os lojis-
tas. “Fizemos a distribuição de brindes 
e prestamos atendimento aos lojistas. 
A movimentação foi positiva nos qua-
tro dias de evento”, diz.

EDITORIAL

Expediente:
JORNAL SINDINOVA

Presidente:
Pedro Gomes da Silva

1º Vice–Presidente:
Junior César Silva

2º Vice–Presidente:
Rodrigo Amaral Martins

1º Diretor Administrativo:
Emerson Silva

2º Diretor Administrativo:
José Silva de Almeida

1º Diretor Financeiro:
Ronaldo Lacerda

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

Diretores Adjuntos:
Hélter Adriano da Silva; Fábio Lacerda 

Santos; Felipe Augusto Lacerda 
Martins; Alfredo Assis Pereira; Mônica 

Rodrigues  de Carvalho Assis e
Cássio Geraldo Silva

Conselho Fiscal:
João Sebastião Neto; Sidnei Antônio 

Camilo e Anísio Lacerda Oliveira

Suplentes:
Emerson de Oliveira Freitas; Hilton 

Saldanha de Lacerdav
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: 
comunicacao@sindinova.com.br

(37) 3228-8502

Publicação: Quinzenal

Tiragem: mil exemplares

Jornalista Responsável:
Samira Reis MTB – 0018635/MG     

                                          

Impressão: Jornal Agora – Divinópolis

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

42ª COUROMODA SUPERA EXPECTATIVAS 
DO POLO DE NOVA SERRANA

AGENDA
Confira as datas dos próximos eventos do setor calçadista

Sindicato divulga 15ª Fenova
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Os preparativos para a maior fei-
ra calçadista de Minas Gerais 
entram na reta final. O traba-

lho feito pela diretoria e funcionários, 
a fim de proporcionar um ambiente 
onde lojista e fabricante tenham conta-
to direto, demonstram a qualidade do 
evento a cada edição.

Boa parte de todo o material pensa-
do para a 15ª Fenova já está concluído, 
como folder, bloco de anotação, totem, 
banner, credenciais. Pela cidade, já po-
dem ser vistos outdoors que informa 

data e local da feira.
Outra ação planejada pelo Sindicato 

foi a criação do jornal especial 15ª Fe-
nova. Cerca de treze mil lojistas de todo 
o país receberam o impresso com oito 
páginas coloridas, com matérias sobre 
a próxima feira, entrevistas e outros.

A edição foi acompanhada de um 
folder, que contém a credencial para o 
lojista e as marcas confirmadas. Com 
isso, os comerciantes garantem entra-
da rápida, sem filas. O evento será rea-
lizado do dia 10 a 12 de março, no Cen-

tro de Convenções de Nova Serrana.

EXPECTATIVA

O presidente Pedro Gomes da Silva 
afirma que a próxima Feira de Calça-
dos de Nova Serrana é aguardada com 
otimismo. “O polo de Nova Serrana 
tem produto de qualidade, preço aces-
sível e que atende o consumidor final. 
Teremos um bom retorno”, comenta.

Para Ronaldo Lacerda, diretor finan-
ceiro do Sindinova, a feira alcançará um 

número de visitantes favorável. “A 15ª 
Fenova foi muito bem divulgada na Cou-
romoda. Os visitantes procuraram saber 
informações sobre a feira e demonstra-
ram interesse em participar”, conclui.

TELEMARKETING

De segunda a sexta, uma equipe de 
telemarketing realiza ligações para lo-
jistas de todo o Brasil. O contato apre-
senta a Feira de Calçados de Nova Ser-
rana, e reforça o convite.

CONTAGEM REGRESSIVA PARA 15ª FENOVA

SINDICATO APRESENTA NOVO SELO

Em 2015, todas as peças utilizadas 
no Sindinova, como materiais de pape-
laria, feiras e demais eventos levam um 
novo selo. Com as cores rosa e azul, o 
desenho de um sapato feminino e mas-
culino vem com o slogan Soul Nova 
Serrana – O polo que Calça o País. 

Após um levantamento feito por 
uma agência de comunicação de Belo 
Horizonte, o processo passou por qua-
tro fases. A primeira foi uma entrevista 
com os diretores do Sindicato. Em se-
guida, foi a vez de ouvir empresários 

com distribuição para mais regiões, 
como o centro-oeste, o norte e o nor-
deste do país. “Ao dizer que o polo cal-
ça o país, queremos dizer que estamos 
em todos os “pés” brasileiros, sejam 
eles esportivos, femininos, casuais, in-
fantis, sociais ou mineiros, paulistas, 
cariocas, baianos, sergipanos, goianos, 
candangos, etc”, explica.

A criação foi feita a partir de uma 
aproximação do Sindinova junto a es-
colas e universidades. Os estudantes 
puderam sugerir o slogan, que foi ali-

associados e não associados sobre o 
setor, valores, imagem perante cliente 
e compradores. A partir daí, foram re-
alizadas algumas projeções e pesquisa 
com a comunidade local e consumido-
res finais.

Segundo Gustavo Faria, um dos 
responsáveis pela pesquisa, o novo 
slogan reforça o novo posicionamento 
do setor que está em transição de um 
polo de calçados esportivos com uma 
distribuição focada no sudeste do país, 
para um polo de moda em calçados 

nhado com a agência. Além de mate-
riais impressos, o objetivo é que o selo 
possa compor peças de sinalização, 
eventos, entre outros.
SOUL NOVA SERRANA

A palavra Soul vem do inglês e sig-
nifica alma. O termo consegue tradu-
zir a sensação de pertencimento e or-
gulho observado nas pesquisas entre 
a população nova serranense. Como a 
pronúncia da palavra é “sou”, houve o 
reforço de pertencimento a cidade que 
ancora o polo calçadista mineiro.
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No Gran Park Nova Serrana, você vai morar cercado por uma área verde 
totalmente preservada, com tudo que a sua família precisa para viver bem.

 ABRA A JANELA E DEIXE A NATUREZA ENTRAR.
AINDA DÁ TEMPO DE COMPRAR O SEU LOTE 

NO GRAN PARK NOVA SERRANA.
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Para conhecer melhor a Gran Viver, acesse nosso site: granviver.com.br.

VENDAS:

0800 941 6699
REALIZAÇÃO:

granviver

Todas as imagens são representações artísticas. Consulte memorial descritivo para itens que são entregues pela incorporadora.

QUIOSQUE E CHURRASQUEIRAPISCINA

CONDOMÍNIO FECHADO COM 
INFRAESTRUTURA COMPLETA

LOTES A PARTIR 
DE 400 m2

VERDE
80.000 m2 DE ÁREA 
VERDE PRESERVADA

LA
NÇAMENTO

LAZER COMPLETO
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3º PRÊMIO DIREÇÕES ABRE INSCRIÇÃO PARA
EMPRESAS DE TODO O BRASIL

MUDANÇAS NO REQUERIMENTO DE
SEGURO DESEMPREGO

A Abicalçados – Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calça-
dos abriu inscrições para o 3° 

Prêmio Direções Abicalçados, a ser 
realizado no dia 23 de abril, em Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul. O ob-
jetivo é reconhecer ações que geraram 
resultados nas pequenas e grandes 
empresas, muitas vezes desconhe-
cidas no mercado. “A cada edição, 
percebemos um aumento no número 

de interessados em participar da pre-
miação. Recebemos inscrições de em-
presas de todo o Brasil”, diz Janaína 
Alves, responsável pelas informações 
do prêmio.

Ainda de acordo com Janaína, as 
empresas vencedoras recebem um 
selo da categoria em que foram agra-
ciados, o que agrega valor ao traba-
lho dos participantes. “Uma forma de 
reconhecer práticas que deram certo 

e geraram retorno aos industriais”, 
afirma. Os inscritos concorrem nas 
categorias Direções de Marketing, 
Direções Comerciais, Direções Indus-
triais, Direções de Design e Direções 
Internacionais, sendo duas indústrias 
– de pequeno e grande porte premia-
das em cada uma destas menções.

Outra premiação será os Desta-
ques, onde concorre o Jornalista com 
melhor matéria sobre o setor calçadis-

ta em 2014, projeto de Sustentabilida-
de, Sindicato e Personalidade do setor. 
Os empresários interessados têm até o 
dia 06 de fevereiro de 2015 para reali-
zar a inscrição. O prazo para aqueles 
que desejam concorrer como Desta-
que segue até o dia 07 de fevereiro.

Veja sobre valores da inscrição e 
regulamento no site www.premiodi-
recoes.com.br

A medida provisória sobre as novas regras 
para requerer o seguro desemprego foram 
divulgadas pelo MTE - Ministério do Tra-

balho e Emprego. A partir da primeira semana 
de março, será triplicado o tempo de período 

trabalhado, para ter direito ao benefício. Ante-
riormente, após seis meses de carteira assinada 
garantiam o requerimento. 

Com a mudança, o trabalhador que solicitar 
pela primeira vez, terá que ter 18 meses de car-

teira assinada nos últimos dois anos. Na segun-
da vez, é preciso ter 12 meses trabalhados nos 
últimos 16 meses. A partir da terceira solicita-
ção, é necessário 06 meses seguidos nos últimos 
16 meses.



PG 6 01 A 15 DE FEVEREIRO 2015   –   JORNAL SINDINOVA

BOTAS – AS QUERIDINHAS DA ESTAÇÃO
MAIS FRIA DO ANO

MATERIOTECA PROMOVE LANÇAMENTO DE TENDÊNCIAS

com salto, outras rasteiras, lisas, ou 
com fivela. Não importa a tendência 
da vez, a bota se tornou um acessório 
indispensável para muitas mulheres e 
também para os homens.

Para o público feminino, as cores 
sóbrias se mantêm. Segundo Liliane 
Vasocncelos Lima, da parte de desen-

Em breve, as vitrines irão mostrar 
roupas e calçados para a próxima 
estação. As coleções de outono-

-inverno 2015 já aguardam para apa-
recer nas lojas, e o que não vão faltar 
são as botas.

As queridinhas do período mais 
frio do ano não saem de moda. Seja 

volvimento da marca Júlia Mezzeti, 
a empresa investiu em botas de cano 
baixo, em diferentes modelos. Tere-
mos coturnos, botas montaria, nas co-
res preto e café. O toque final fica por 
conta de correntes, ilhós, strass, fivela 
e outros”, explica. Os homens podem 
investir no marrom, cor em alta para 

A Assintecal – Associação Brasilei-
ra de Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefa-

tos apresentou as tendências do Verão 
2016 na Materioteca de Nova Serrana. 
A pesquisa foi feita a partir do Projeto 
Fórum de Inspirações, que ocorreu em 
São Paulo.

Segundo Andressa Vasconcelos, 
analista de mercado interno da Assin-
tecal, foram apresentados a designers, 
estilistas e empresários materiais e o 
que estará em destaque no próximo 
verão. “Um consultor esteve presente, 
para atender o público com informa-
ções sobre as últimas novidades de 
componentes para calçados, e também 
esclareceu dúvidas”, diz.

Para Mauro Augusto Eusébio Fer-
reira, que cuida do setor de desenvol-
vimento, pesquisa e modelagem de 
uma fábrica de tênis em Nova Serrana, 
que esteve presente no lançamento, ter 
a materioteca na cidade é um facilita-

dor. “Foi mostrado um resumo do Ins-
piramais, realizado em São Paulo. Pra 
quem não pode ir, foi uma oportuni-
dade de se inteirar e saber mais sobre 
as pesquisas pra próxima estação”, diz.

A materioteca de Nova Serrana fica 
no Sindinova, na Rua Antônio Martins, 
75, bairro Frei Paulo. Para participar, 
os interessados podem enviar email 
para atendimentonovaserrana@assin-
tecal.org.br.

MATERIOTECA

A Materioteca é um espaço criado 
pela Associação Brasileira de Empresas 
de Componentes para Couro, Calçados 
e Artefatos para expor as últimas ten-
dências em materiais. Além disso, dis-
ponibiliza consultoria especializada e 
o contato entre fabricantes e fornece-
dores de componentes. Hoje, são nove 
materiotecas espalhadas pelo sul, su-
deste e nordeste do país.

aqueles que desejam combinar roupas 
de cores mais vibrantes. 

Na 42ª Couromoda, quem também 
deu as caras em algumas vitrines fo-
ram as ankle boots; botas de cano cur-
to e salto fino. Elas puderam ser vistas 
nas versões abertas ou semiabertas, 
lisas ou com assessórios.

Coleção outono-inverno Júlia Mezzeti
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INSPIRAMAIS DEBATE O CENÁRIO PARA O SETOR
DE CALÇADOS

PRESIDENTE DA FIEMG DIZ QUE ALTA DE JUROS
PREJUDICA A INDÚSTRIA A CURTO PRAZO

Ano promete ser melhor; ajustes serão necessários

Olavo Machado Junior sugere que governo não economize apenas com aumento de imposto
e corte de investimentos

O ano de 2014 não foi bom para a indústria na-
cional, inclusive para o setor calçadista e de 
couros. No Ceará, de acordo com os dados 

do Sistema Nacional de Emprego (Sine/IDT-CE), so-
mente em novembro, 1.277 trabalhadores perderam 
o emprego, resultado de retração de 1,61% no setor, 
segundo a Pesquisa Industrial Mensal Emprego e Sa-
lário (Pinmes), divulgada na quinta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para alavancar as vendas deste ano e traçar estra-
tégias de recuperação para a temporada Verão 2016, 
cerca de 100 expositores, alguns com fábricas e lojas 
no Ceará, participaram em São Paulo do 11º Inspi-
ramais, salão de design e inovação de componentes.

“O polo cearense é de grande importância para a 
cadeia produtiva nacional pela diversidade do tipo de 
mercado, lingerie, moda praia, calçado e confecção. 
Temos falado cada vez mais com as empresas locais 
que produzem em pequenas quantidades, principal-
mente calçados”, afirma em entrevista ao O POVO 
Mabel Rittel, gerente de mercado interno e marketing 
da Associação Brasileira de Empresas de Componen-

Diante da decisão do Copom de 
aumentar a taxa de juros bási-
ca, sem conseguir que a infla-

ção seja contida, o presidente do Sis-
tema Fiemg, Olavo Machado Junior, 
pergunta: “qual é a real preocupação 
com a atividade produtiva da atual 
equipe econômica?”.

Confira a nota completa:
“O Conselho de Política Monetária 

(COPOM) mais uma vez aumentou a 
taxa de juros básica da economia. Não 
é novidade para ninguém que conti-
nuamos a conviver com a maior taxa 
de juros do mundo. Além disso, o ano 
também começou com uma série de 
medidas adotadas pela equipe econô-
mica do governo que podem até ser 
benéficas para o país no longo prazo, 
mas invariavelmente prejudicará a in-
dústria no curto prazo.

A inflação, principal motivo da ele-
vação dos juros, fechará o ano acima 
do teto da meta, segundo projeções de 
mercado divulgadas no Boletim Fo-
cus. A expectativa atual é que o IPCA 
acumulado fique em 6,67%. Enquanto 
isso, o crescimento econômico, segun-

tes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal).
O expositor Cairo Vidal, gerente comercial da 

Vogue Metais, empresa sulista com fábrica instalada 
há um ano em Juazeiro do Norte, também desta-
ca o papel do Ceará na produção. “Inauguramos a 
fábrica por conta do mercado calçadista localizado 
na região. Cerca de 95% da produção da unidade 
de Juazeiro são de aviamentos e acessórios em ABS 
(plástico que imita o metal)”, indica.

PERSPECTIVAS
Em coletiva de imprensa realizada durante a Cou-

romoda, outro evento do setor realizado nesta sema-
na, Heitor Klein, presidente-executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
afirma que 2015 será um ano de ajustes, sendo que 
as indústrias devem estar preparadas para voltar a 
crescer de forma sustentável a partir do próximo ano.

“Embalada pela valorização do dólar, a expecta-
tiva no mercado externo é de aumento nos embar-
ques, pois nosso preço fica mais competitivo. Já no 
mercado doméstico, se empatarmos com 2014, será 

do a mesma fonte, deve ficar abaixo de 
0,4% em 2015. Estes fatores mostram 
que a condução da política econômica 
nos últimos anos deixou uma herança 
indigesta.

Com este cenário de baixo cresci-
mento, inflação alta, déficit nas tran-
sações correntes e dívida pública cres-
cente, não havia dúvidas de que as 
medidas adotadas pelo novo Ministro 
da Fazenda fossem restritivas. Toda-
via, alguns questionamentos vêm à 
tona neste momento – os juros e os 
impostos aumentaram, a fim de ajudar 
o governo a cumprir sua meta fiscal, 
mas qual é o real esforço do governo 
na contenção do custeio da máquina 
pública? Os cortes de orçamento dos 
ministérios não podem ser usados 
como resposta, pois provavelmente 
eles incidirão muito mais nos inves-
timentos. Ademais, qual é a real pre-
ocupação com a atividade produtiva 
da atual equipe econômica? Vamos 
esperar a indústria sumir para depois 
atentar sobre a sua importância para o 
desenvolvimento econômico?

Em suma, precisamos continuar lu-

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.

uma grande façanha”, pondera. Para Klein, o endivi-
damento das famílias e a inflação devem ser impe-
ditivos de um melhor desempenho para a indústria 
calçadista e de couro.

Questionado sobre a possibilidade de perdas nos 
empregos para 2015, o executivo disse que a recu-
peração no mercado externo deve segurar postos de 
trabalhos, ressaltando que em 2014, com a queda no 
varejo de calçados e nas exportações, foram perdi-
dos mais de 20 mil postos na indústria nacional.

Erle Mesquita, coordenador de Estudos e Análi-
se de Mercado do Sistema Nacional de Emprego do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/
IDT - CE), aponta que a retração também se refletiu 
nas empresas instaladas no polo da indústria calça-
dista instalado no Ceará, com redução de postos de 
trabalho. “Em Juazeiro do Norte, as demissões não 
afetaram significativamente a região, porque o setor 
de comércio e serviços e o da construção civil con-
seguiram segurar os índices”, explica.

Fonte: Jornal O POVO e Sindifranca

tando para que o governo não econo-
mize apenas aumentando impostos e 
paralisando investimentos. A estrutura 
está inchada e é nela que precisamos 
economizar. A carga tributária ultra-

passou seu limite de arrecadação há 
muito tempo. Enfim, mais uma vez a 
sociedade está pagando a conta da má 
administração pública brasileira.”
Fonte: Sistema Fiemg

Foto: Sebastião Jacinto
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Para o governo indonésio, o preço de uma vida 
não deve ser maior do que o de centenas ou até 
milhares salvas. Esta é uma das mensagens da-

das com a execução do brasileiro Marco Archer, que 
tentou entrar naquele país com 13 quilos de cocaína.

O governo brasileiro interpelou, mas em vão. De-
cisão tomada e pena cumprida. Morte por pelotão de 
fuzilamento. Para o governo de lá, um procedimento 
normal dado aos que insistem em afrontar a lei.

De cá, fica o amargo da pena. Afinal, a quantida-
de de drogas transportada por Archer nem era tão 
grande e, portanto, nem causaria tantos danos, não 
justificando o tamanho da pena aplicada. A capital.

Será o governo indonésio severo e brutal demais? 
Ou seria, por exemplo, o Brasil condescendente de-
mais com os crimes relacionados ao tráfego de dro-
gas que ocorrem país afora? 

Com base nos seus valores morais, culturais e so-
ciais cada povo vai trilhando, no caminhar da sua 
evolução enquanto nação, os caminhos para comba-
ter esse mal que é uma das maiores doenças sociais 

Ainda em 2014 havia rumores – que 
foram confirmados – que as contas de 
energia teriam uma novidade: o Siste-
ma de Bandeiras Tarifárias, afetando 
diretamente o bolso do consumidor. 

Mal inicia o ano de 2015 e o go-
verno já anuncia novos reajustes nos 
impostos e está pronto para anunciar 
outras medidas com o objetivo de au-
mentar a arrecadação deste ano.

No início do ano falava-se em ar-
recadar R$ 9 bilhões, mas novas infor-
mações já dão conta que o valor seria 
de 20 bilhões.

O pacote inicial de reajustes inclui 
o aumento de impostos: Cide, o im-
posto sobre combustíveis; a elevação 
de 9,25% para 11,75% da alíquota do 
PIS/Cofins para produtos importa-
dos; e o aumento da faixa para ope-
rações de crédito (IOF) de 1,5% para 
3%.

No caso da Cide voltará para a alí-
quota que vigorou até ser zerada em 

PENA CAPITAL

SAIBA QUAIS IMPOSTOS AUMENTARAM
E O QUE ESTÁ POR VIR!

do século.
Existem tratados internacionais que salvaguar-

dam os direitos ditos humanitários. Infringi-los é 
zombar do que o mundo estabeleceu como conven-
ção para a boa convivência entre os povos.

No entanto, cada nação é soberana para criar suas 
leis, normas e regras. E por mais cruel que possa pa-
recer, o que o governo indonésio quis foi preservar 
o seu povo.

De outra forma, o argumento expresso pela deci-
são pela pena capital em desfavor do brasileiro segue 
o mesmo argumento presente em políticas como a 
liberação da maconha e da redução de danos.

Para muitos, aqui no Brasil, estas iniciativas são 
vistas com simpatia e como alternativa no combate 
às drogas. Para o governo indonésio, talvez, repre-
sentassem o total desrespeito à população que ficaria 
exposta aos riscos.

O fato é que quem opta, de forma consciente, por 
traficar sabe dos riscos. Principalmente num país em 
que a tolerância é zero para esse tipo de crime. Se a 

julho de 2012.
Como medida corretiva, segundo o 

governo, houve o aumento da alíquota 
do PIS/Cofins sobre a importação, 
passando de 9,25% para 11,75%,  o 
objetivo seria como forma de estimu-
lar a indústria nacional. Estima-se que 
esta medida acarretará uma economia 
694 milhões de reais com a elevação 
alíquota do PIS/Cofins para produtos 
importados.

 Em relação ao Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF) o pacote res-
tabeleceu alíquota do imposto para 3% 
– diante do patamar atual de 1,5%. Este 
aumento incidente sobre crédito de pes-
soa física, que entre em vigo a partir de 
fevereiro, significa um impacto de 7,38 
bilhões de reais ainda neste ano.

OUTRAS MEDIDAS

Além das medidas de aumento de 
receitas, o governo avalia medidas de 

aplicação da pena capital resolve o problema do trá-
fico na Indonésia? Acredito que não. Mas talvez sirva 
para reduzir a incidência do tráfico vindo dos países 
onde pessoas já foram condenadas e executadas.

Por aqui, os traficantes esnobam da lei. Coman-
dam mesmo da cadeia seus impérios e possuem ra-
mificações importantes da sua atividade dentro da 
polícia, entre celebridades e até mesmo no cenário 
político.

Em terras tupiniquins o crime é organizado e tra-
ficante de renome quando morre vira lenda ou até 
mesmo se torna um pop star em vida.

A falta de punição assertiva encoraja outros que 
querem viver desse meio. E assim o tráfico tira a vida 
de milhares de pessoas, seja pelo vício ou como for-
ma de manter os negócios funcionando.

Por aqui a sociedade paga a pena capital institu-
ída pelo crime organizado do tráfico há muito tem-
po. E pouco de eficaz tem sido feito para alterar esse 
quadro.

Não há apelação.

controle das despesas.
 O próprio ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, disse que o objetivo é 
alcançar a meta fiscal através de maior 
corte de gastos com menor aumento 
de tributos.

Para seguir este caminho o gover-
no dá alguns sinais como:

• A cessão onerosa de campos do 
pré-sal para a Petrobrás. A estatal deve 
pagar R$ 4 bilhões ao governo, neste 
ano, por causa disso;

• Leilão da folha de pagamentos da 
União, além da gestão dos fundos de 
participação dos Estados (FPE) e dos 
municípios (FPM). O resultado desta 
medida é uma entra da de até R$ 8 bi-
lhões nos cofres públicos.

• Há o aperto na concessão de be-
nefícios previdenciários: como pensão 
por morte e o auxílio doença, e nos be-
nefícios trabalhistas, como: seguro-de-
semprego e abono salarial. Este aperto 
pode render uma economia de R$ 18 

OPINIÃO

Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

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.

bilhões neste ano.
• Aumento de 15 para 30 dias sob 

responsabilidade do empregador em 
caso de funcionários impossibilitado 
de trabalhar por motivo de doença.

O primeiro impacto que teremos 
imediatamente no bolso do consumi-
dor é o gerado pelo aumento da tarifa 
de energia, logo sentiremos o aumento 
dos combustíveis.

Vamos aguardar e esperar que tudo 
isto acabe gerando o resultado deseja-
do e logo as contas do governo este-
jam equilibradas e em contrapartida 
recebamos algum benefício em troca 
deste aperto nos cintos, aliás. um gran-
de aperto nos nossos cintos.

Colaboração: Adriano Fonseca, con-
tador e sócio das empresas do Grupo Su-
prema que presta serviços em Assessoria 
Contábil, Treinamentos Empresariais e 
Certificação Digital.
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CURSO DATA INSTRUTOR CARGA
HORÁRIA

INVESTIMENTO
ASSOCIADO

INVESTIMENTO
NÃO ASSOCIADO

SIMPLES NACIONAL

12/02/2015
(5ª) DE 8H ÀS 17H

INTERVALO PARA
ALMOÇO

ISAÍAS JONAS DE ANDRADE 8H R$ 130,00 R$ 260,00

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
24/02 A 05/03/2015 

(3ª, 4ª E 5ª)
19H ÀS 22H

ROGÉRIO ANTÔNIO FERREIRA 18H 2X R$ 160,00 2X R$ 320,00

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
24/02 A 05/03/2015 

(3ª, 4ª E 5ª)
19H ÀS 22H

LUIZ DE SOUZA BARBOSA 27H 2X R$ 175,00 2X R$ 225,00

LIDERANÇA EM ALTA PERFORMANCE
09 A 13/03/2015

(2ª A 6ª)
19H ÀS 22H

VALÉRIA OLIVEIRA 15H 2X R$ 150,00 2X R$ 300,00

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E ESTOQUES
02 A 06/03/2015

(2ª A 6ª)
19H ÀS 22H

JÚLIO MÁXIMO 15H 2X R$ 150,00 2X R$ 300,00

E-SOCIAL - SPED DA FOLHA DE
PAGAMENTO (SPED SOCIAL)

16/03/2015
(2ª) DE 8H ÀS 17H 

INTERVALO PARA
ALMOÇO

ISAIAS JONAS DE ANDRADE 8H 2 X R$130,00 2 X R$260,00

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - FEVEREIRO/MARÇO

Informações: Camila Juliana (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br
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ETIQUETAGEM DE CALÇADOS GERA ALARME FALSO
NO SETOR CALÇADISTA

COMUNICADO ABICALÇADOS
ESCLARECIMENTOS SOBRE ETIQUETAGEM PARA CALÇADOS

Situação causa transtornos entre empresários

A indústria calçadista no Brasil 
tem sido rodeada com ins-
truções infundadas sobre a 

etiquetagem de calçados, especial-
mente no estado de São Paulo. Em 
março de 2014, um evento isolado 

na capital paulista gerou comentá-
rios de que é obrigatória a etiqueta-
gem dos calçados.

No entanto, segundo o assessor 
executivo da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados, não há 

regulamentação desta lei. “É muito 
importante que os representantes e 
lideranças do setor estejam cientes, 
alinhados quanto ao tema e tomem 
conhecimento do assunto com pro-
fundidade para transmitir as devi-

A Abicalçados, tendo em vista 
esclarecer aos seus associa-
dos sobre possíveis solicita-

ções quanto a aplicação de etiqueta 
afixada no produto afim de identifi-
car as matérias-primas utilizadas na 
confecção de calçados, esclarece:

• Até a presente data deste co-
municado, a entidade não recebeu 
qualquer relato formal e adicional 
de que tenham havido novas fiscali-
zações ou autuações, além da repor-
tada pelo boletim número 135/2014 
de 17 de março de 2014 pela Polícia 
Civil do Estado de São Paulo. Fi-
gura-se, assim e até que se prove o 
contrário, como um evento isolado 
para o conjunto das indústrias de 
calçados em âmbito nacional.

• A ação em comento acima, da 
Polícia Civil do Estado de São Pau-
lo, foi baseada no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990) alegando falta de 
informações em produtos expostos, 
conforme previsto no Artigo 31:

A oferta e apresentação de produ-
tos ou serviços devem assegurar in-
formações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualida-
des, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e ori-
gem, entre outros dados, bem como 
sobre os riscos que apresentam à saú-
de e segurança dos consumidores.

Parágrafo único.  As informações 
de que trata este artigo, nos produ-
tos refrigerados oferecidos ao con-
sumidor, serão gravadas de forma 

indelével.

• A Lei 9.933 estabelece que é 
Inmetro (Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia) a 
autarquia competente para expedir 
regulamentos técnicos e instrumen-
tos de medição, bem como exercer, 
com exclusividade, o poder de polí-
cia administrativa na área de metro-
logia legal.

• A entidade esclarece que está 
em vigor a Lei 11.211 de 19 de de-
zembro de 2005, juridicamente vin-
culada, por seu conteúdo, ao Código 
de Defesa do Consumidor. Esta Lei 
dispõe sobre as condições exigíveis 
para a identificação do couro e das 
matérias-primas sucedâneas, uti-
lizados na confecção de calçados 
e artefatos. No entanto, esta Lei, 
apesar de vigente, tem sua eficácia 
prejudicada por falta de regulamen-
tação.

Assim, não há regulamentação 
junto ao Inmetro que defina símbo-
los, descrições ou pictogramas, bem 
como as informações obrigatórias 
na identificação da origem do pro-
duto e materiais utilizados na fabri-
cação de calçados. Caso o associado 
receba qualquer instrução intitula-
da como normativa ou por lei, esta 
deve ser oficial e a entidade se colo-
ca à disposição para possíveis escla-
recimentos adicionais que se façam 
necessários.

Portanto, sugerimos cautela pe-
rante documentos não oficiais ou 
que sucitem Projetos de Lei, já que 

nestes termos são apenas uma pro-
posta normativa que só entrará em 
vigor caso tenham a aprovação do 
Executivo. 

Adicionalmente, informamos 
que o disposto se trata do mercado 
interno, não há relação com exigên-
cias de mercados externos de des-
tino de exportações para os quais 
devem ser respeitadas as exigências 
legais e normativas de cada país ou 
as especificações comerciais defini-
das entre comprador e vendedor.

Também, por cautela, sugere-se às 
indústrias prestar informações possí-
veis e adequadas ao produto calça-
dos, contempladas de forma genérica 
e abstrata no Artigo 31 do Código 
de Defesa do Consumidor. Princi-
palmente, e como mero exemplo, as 
informações envolvendo a segurança 
do usuário ou periculosidade (tais 
como solado suscetível a aciden-
tes em piso escorregadio, etc.), bem 
como as relativas à eventual possi-
bilidade de ocorrência de defeitos 
por uso inadequado do produto pelo 
consumidor (tal como a hidrólise de-
corrente da falta de uso regular).

A Abicalçados está trabalhando 
no objetivo de produzir a regula-
mentação junto ao Inmetro para 
oportunizar o adequado cumpri-
mento da Lei que trará beneficios 
com transparência e harmonia nas 
relações de consumo, adequação 
dos fatores de competitividade com 
o cumprimento de obrigações fis-
cais e tributárias, bem como a devi-
da identificação do país de origem.

das instruções e se posicionar em 
casos de dúvidas ou ocorrências de 
solicitações indevidas”, explica o as-
sessor. 

Acompanhe abaixo o comunica-
do na íntegra.
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