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J O R N A L

Pauta de Reivindicações do aPL de nova
seRRana aos candidatos ao GoveRno de Minas

PRojeto GiRa GiRando

entReGa do coMPutadoR

iBaMa aLeRta soBRe 
fiscaLizacão

No início do mês de setembro uma equipe do 
Sindinova realizou a entrega do computador ao 
CESEC. O equipamento foi ganho em concurso cul-
tural “Calçados de Nova Serrana”. 
                  
                                            VEJA MAIS > PG 07

O trabalho visa conscientizar os 
empresários da cidade sobre a im-
portância de manter os dados atua-
lizados, uma vez que são essas infor-
mações que permitem o acesso dos 
técnicos para eventuais consultas re-
lativas às atividades exercidas pelas 
mesmas, e suas subcategorias. 
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o Sindinova - Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias de Calçados de Nova Serrana, cumpre sua 
missão de posicionar-se sobre temas fundamen-

tais que contribuirão para fortalecer o Polo Cal-
çadista de Nova Serrana e, por conseguinte, ace-
lerar seu desenvolvimento econômico e social.

Nesta edição do Jornal Sindinova confira datas e ho-
rários do projeto Gira Girando. São musicais e peças de 

teatro para todas as idades, com destaque para a porqui-
nha mais famosa do momento, Peppa Pig. 

VEJA MAIS > PG 11

VEJA MAIS > PG 03

Confira as dicas de Diogo Reis, consultor e instru-
tor do Sebrae Minas sobre o assunto.   

                                            VEJA MAIS > PG 05

QueR saBeR coMo fazeR uMa 
Loja viRtuaL?
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editoRiaL

aGenda

O jornal do Sindinova chega a sua 
19ª edição apresentando uma matéria 
exclusiva sobre a intensificação da fis-
calização do IBAMA (Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis). O foco da fiscali-
zação é a atualização cadastral das em-
presas de Nova Serrana, além dos rela-

tórios anuais e a prestação de contas. 
As multas, caso a empresa seja autu-
ada variam de R$1.500 a R$ 1 milhão.

No início do mês de setembro, em 
evento realizado no espaço Sindinova, 
o sindicato apresentou sua pauta de rei-
vindicações aos candidatos ao governo 
de Minas Gerais, na ocasião, apenas o 

candidato a vice-governador, Antônio 
Andrade, do PT – Partido dos Traba-
lhadores compareceu, e se comprome-
teu a dar atenção especial a cada tópico 
apresentado na pauta. Com o não com-
parecimento do candidato Pimenta da 
Veiga e nenhum de seus representan-
tes, a pauta será devidamente encami-

nhada à sua assessoria de campanha. 
E ainda nesta edição, você vai  

conferir as datas e horários dos es-
petáculos do Projeto Gira Girando 
que continua a fomentar a cultura de 
Nova Serrana, com destaque espe-
cial para a Cia de Dança  SESIMINAS 
e a comédia romântica Amor a Dois.
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cuLtuRa

O Circuito Cultural promovido pelo Sindinova juntamente 
com a Totem, através da Lei de Incentivo à Cultura foi recheado 
de atrações no mês de setembro;  no dia quatro , às 9h  acon-
teceu a apresentação da comédia romântica Amor a Dois, com 
classificação livre para o público escolar.

No dia 17/09 também com a classificação livre, às 19h foi a 
vez da Cia de Dança SESIMINAS presentear o público com uma 
apresentação que emocionou a plateia. 

Já no dia 02 de outubro, às 19h aconteceu a apresentação do 
Coral SESIMINAS, um lindo evento que contagiou os presentes, 
tanto adultos como crianças.

Em continuação ao Projeto Gira Girando, quem marca pre-
sença é a porquinha mais famosa do momento, Peppa Pigg. O 

espetáculo acontece no dia 09 de outubro, com apresentações as 
nove e às 14h. Brincadeiras e cantigas de roda e um lindo teatro 
infantil. Classificação livre. Compareça e prestigie.

Para quem gosta dos clássicos da literatura infantil, no dia 10 
de outubro às 14h, será apresentada a peça “O Menino Azul” 
uma adaptação de Cecília Meireles para o teatro.   

Para encerrar o mês de Outubro no dia 30/10 às 19h, você 
pode prestigiar a apresentação da Orquestra SESIMINAS com 
classificação livre para todos os públicos.

 

Promover a cultura faz parte de nossa gestão.

Mais uMa etaPa do PRojeto GiRa GiRando
CIDADE QUE É CONHECIDA PELO CALÇADO, TAMBÉM PASSA

A SER REFERÊNCIA EM CULTURA

Empresas patrocinadoras que fazem a cultura acontecer em Nova Serrana
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sindinova faz entReGa de coMPutadoR ao cesec

N
o início de setembro, represen-
tantes do Sindinova realizaram 
a entrega do computador para 

o CESEC. O equipamento foi resulta-
do de um prêmio ganho no concurso 
cultural “Calçados de Nova Serrana” 
onde a vencedora Fabíola Alves, além 
de seu prêmio pessoal também bene-
ficiaria a escola onde estuda. De acor-
do com o professor e diretor Genilson 
Souza de Jesus, o computador não 
poderia ter chegado em hora melhor 
e será muito bem aproveitado, tan-
to no trabalho administrativo como 
para capacitação dos professores. “A 
escola inteira ficou muito feliz e or-
gulhosa com o resultado, e mais feliz 
ainda porque juntamente com a ven-
cedora, mais quatro alunos de nossa 
escola concorreram à final” declara 
Genilson. 

finanças

fiQue PoR dentRo

assessoRia financeiRa faciLita LiBeRação de Mais de 
R$ 4 MiLhões PaRa eMPResas de nova seRRana

Para dar maior suporte às indústrias do polo 
calçadista de Nova Serrana, o Sindinova – Sindi-
cato Intermunicipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana. Por meio de uma parceria com 
a FIEMG – Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais Regional Centro-Oeste, é ofere-
cida uma assessoria através da Analista Finan-
ceira da FIEMG, Marcelle Calábria, que há seis 
anos atende empresas de Nova Serrana, prestan-
do orientações e facilitando o acesso ao crédito 
para empresários que pretendem investir em 
seus negócios. O trabalho acontece em parceria 
com o BDMG – Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais e BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social.

Os atendimentos acontecem quinzenalmente, 
na sede do Sindinova e, somente este ano, de ja-

neiro a agosto, mais de 50 empresas foram aten-
didas, totalizando o valor de R$ 4.020.039,00 
em crédito liberado. Marcelle contou que a ci-
dade de Nova Serrana se destaca na região em 
movimentação financeira, para compra de ma-
quinário, capital de giro, ampliação das fábricas, 
entre outros investimentos. “Fico muito feliz em 
colaborar com o desenvolvimento do Polo Cal-
çadista de Nova Serrana, que tem grande impor-
tância no cenário econômico de todo estado”, 
afirmou.

O Presidente da FIEMG Regional Centro-O-
este, Afonso Gonzaga enfatizou que as empresas 
da região continuarão contando com o apoio da 
FIEMG para crescerem ainda mais. “A assessoria 
realizada pela nossa Analista Financeira é mais 
uma das ações que contribuem para o aumento 
da competitividade e desenvolvimento econô-

mico da região”, pontuou. 
As linhas de financiamento disponíveis são: 

Capital de Giro-BDMG, Cartão BNDES, FINA-
ME e BNDES Automático. O recurso pode ser 
utilizado para investimentos de capital de giro, 
máquinas e equipamentos, construção de sede e 
materiais de construção.

Para o presidente do Sindinova Pedro Gomes 
da Silva, poder contar com a parceria da FIEMG 
Regional promove uma ampla perspectiva de 
negócios. 

“ É muito importante para cada um denossos 
associados, essa assessoria que recebem sobre a 
parte financeira,e o que podem fazer para rever-
ter ações emlucratividade real” conclui Pedro.

Gracielle Castro
Analista de Comunicação

FIEMG Regional Centro-Oeste
 

Marcelle Calábria analista financeira da FIEMG em atendimento a empresário.

Representantes do Sindinova fazem a entrega do computador ao CESEC
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utiLidade

saPatos: coMo LiMPaR, oRGanizaR e fazeR o
acessóRio duRaR Mais.

Apaixonado ou não por sapatos, o 
fato é que todo mundo precisa usá
-los. Mas o que nem sempre sabe-
mos é a maneira correta de limpar e 
organizar os calçados. Para facilitar 
esse processo, profissionais ensinam 
como conservar a saúde dos nossos 
pés e manter o acessório em ordem 
e com qualidade.
Corra do chulé
     A médica dermatologista Dulci-
nea Bovo recomenda que após usar o 
calçado, coloque em um local areja-
do por, pelo menos, três horas. Para 
pessoas que transpiram muito, o 
ideal é passar talco antisséptico nos 
pés e sapato antes e depois de usá
-lo. “O lisofórmio spray é um produ-
to antisséptico e germicida que pode 
ser passado no interior dos calçados 
para evitar a proliferação de fungos 
e bactérias”, indica a médica. Essas 
medidas ajudam e evitar o desen-
volvimento de fungos nos calçados, 
que contaminam as unhas dos pés.

O gerente da Checklist Jhan Mazoc-
co ensina como aumentar a durabi-
lidade dos sapatos. “Cada material 
exige uma limpeza diferente e ne-
nhum calçado deve ser exposto ao 
sol. Devem ficar em uma área de 
sombra, para não perder a tonalida-
de”, explica.
Nunca use sabão e detergente em sa-

enorme, são feitas, em geral, de papel, que é 
um atrativo para as traças. 
2 - O ideal seria guardar os sapatos em 
lugares ventilados, para evitar o mofo e a 
proliferação de ácaros, mas como nem sem-
pre isso é possível, devemos manter o local 
limpo e não guardar em sacolas totalmente 
plásticas.
3 - Gosto muito de guardar os sapatos em 
embalagens de TNT ou tecido, para que 
possam respirar, de preferência com um 
bom pedaço de transparência para visuali-
zar os sapatos sem ter que tirar da embala-
gem. Quando essas sacolas são iguais e da 
mesma cor, o efeito de organização é ainda 
maior. As embalagens são práticas, e evitam  
sapatos empoeirados e estão sempre pron-
tas para ir para mala, sem falar que os pares 
não se perdem.
4 - Sempre limpar os sapatos quando usar 
(pode passar álcool no solado, mas obser-
vando o material para não estragar). Nunca 
guardar um sapato úmido. Passar um talco 

antisséptico, que, além de evitar o cheiro 
forte (o famoso chulé), ainda é bactericida.
5 - Só lavar o sapato em último caso. Use 
um pano úmido e limpo. 
6 - Alguns sapatos merecem cuidados espe-
ciais. As botas devem ser guardadas com en-
chimentos e nunca dobradas ao meio, para 
não estragar. Tem algumas que já vêm com 
o enchimento, mas hoje existe no mercado 
suportes para botas. Canos de PVC também 
podem ser utilizados para esse fim.
7 - No inverno, há mais possibilidade de que 
os produtos fiquem com fungos e bactérias, 
que são hóspedes certeiros de lugares úmi-
dos. Eles acabam gerando mofo. Mas com 
os cuidados certos é possível evitar o pro-
blema. 
Fonte: Gazeta Online

.

patos de couro
Mazocco recomenda não ficar lon-
gos períodos sem usar o calçado. 
Segundo ele, o suor em um sapato 
guardado por muito tempo pode fa-
zer o acessório descolar. Por outro 
lado, deixar o calçado descansar 
também é fundamental para a con-
servação. “Se você usar dois dias 
seguidos, deixe ele descansando um 
dia. “O calor reduz a durabilidade 
do couro”. 

Camurça - Use uma escova quase 
seca, sem produto químico.
Couro - Nunca use sabão e deter-
gente. O ideal é um pano úmido. 
Uma vez por mês pode ser usada 
graxa. Uma dica para hidratar o 
couro é passar lustra móveis sem 
cheiro, com uma flanela limpa.
Plástico - Esse tipo de material 
pode ser limpo com água.
Vinil - É só passar um pano seco 
que ele fica brilhando. Se necessário, 
também pode ser usado um pano 
molhado. Apesar de ser fácil de lim-
par, a desvantagem é que ele arra-
nha com muita facilidade.

Para facilitar a organização dos calçados, 
a personal organizer Flávia Dalvi indica o 
que fazer.
1 - Quando compro um sapato, já deixo a 
caixa na loja. Além de ocuparem um espaço 

Como limpar cada tipo de 
sapato

Veja mais dicas:

Imagem ilustrativa

Sete atitudes para
organizar sapatos 
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Engenharia e Consultoria

Adequação as normas NR-10 e NR-12






Manchete

iBaMa intensifica fiscaLizações na
indústRia de nova seRRana

Uma equipe fiscalizadora do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente - 
(IBAMA), após circuito de palestras 
realizadas no Sindinova com foco 
no Cadastro Técnico Federal, que foi 
realizado durante o mês de agosto, 
retorna à cidade com objetivo de au-
xiliar e orientar, sobre a necessidade 
do preenchimento correto dos dados 
junto ao órgão. Este cadastro é um 
documento obrigatório para pessoas 
físicas e jurídicas, que exercem ativi-
dades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos ambientais.
  
 

O trabalho visa conscientizar os 
empresários da cidade sobre a im-
portância de manter os dados atua-
lizados, uma vez que são essas infor-
mações que permitem o acesso dos 
técnicos para eventuais consultas re-
lativas às atividades exercidas pelas 
mesmas, e suas subcategorias. 
Em entrevista exclusiva à assesso-
ria de comunicação do Sindinova, 
Marcelo Silva Batista, técnico admi-
nistrativo, e um dos integrantes da 
equipe ressalta que, de acordo com 
a Lei Federal 10.165 de 2001, omi-
tir ou fornecer informação falsa ao 
sistema do órgão pode acarretar em 
multa de R$1.500,00 a R$100.000. 

do desligamento deste da empresa, o 
fato seja informado ao setor respon-
sável para atualização do cadastro” 
– conclui Norma.
Outras informações sobre a regula-
rização do Cadastro Técnico e o Re-
latório de Atividades Anuais podem 

ser obtidas através do site da FIEMG, 
www.fiemg.com.br no site do Sindinova 
www.sindinova.com.br ou através dos 
telefones:  (31) 3263-4200 ou
(37) 3228-8500.

“Vale lembrar que se a empresa for 
notificada, a mesma terá um prazo 
de 15 dias para regularizar a situa-
ção, caso contrário, a multa será sim 
aplicada” alerta Marcelo.  
Ainda de acordo com as informa-
ções fornecidas pela equipe do Ins-
tituto, até o momento, nenhuma das 
empresas visitadas na cidade estava 
100% em conformidade com as es-
pecificações requisitadas pelo
IBAMA.

Outro fator de extrema importância 
e que é necessário ser ressaltado, é 
a responsabilidade do empresário 
em fornecer os dados atualizados ao 
sistema. Norma Lúcia Bertolino, que 
também é Técnico Administrativo 
do Instituto, conta que essa função 
está ligada diretamente ao respon-
sável da empresa. “Nas grandes em-
presas ocorre uma rotatividade de 
funcionários muito grande, e mui-
tas vezes, o contador contratado na 
época pela empresa, já nem fornece 
mais seus serviços, por isso é muito 
importante, que no mesmo tempo 

Concientização É responsabilidade do 
empresário

Olga Maria xavier Pinheiro Filho (técnica ambiental), Marcelo Silva batista (técnico adminsitrativo), Norma Lúcia 
Bertolino (técnico adminstrativo)

1º A 15/OUTUBRO/2014 - Jornal Sindinova
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O endividamento é um fantasma que ronda pessoas 
físicas e jurídicas provocando dores de cabeça e calafrios 
intermináveis. Dados do Serasa mostram uma realidade 
alarmante: cerca de 3,57 milhões de empresas estão ope-
rando no vermelho, trabalhando com a velha arte de des-
pir um santo para vestir outro e administrando dívidas em 
atraso. Dessas, mais de 90% são de pequeno porte. 

Quando se considera que micro e pequenas empresas 
são as maiores geradoras de emprego e renda, o que repre-
senta cerca de 20% do PIB e gera mais de 60% dos empre-
gos, o susto quase vira pavor.

Para exorcizar essa assombração não adianta rezar, até 
porque diz a lenda que quanto mais se reza mais assom-
bração aparece. Orações, rezas e mandingas à parte, espe-
cialistas em finanças prontamente apresentam a solução, 
com dicas relativamente simples:

1. Organize as contas separando as finanças pesso-
ais das contas da empresa e utilizando ferramentas sim-
ples, como planilhas e anotações para visualizar tudo o 
que há para pagar e para receber;

oRGanização e PaRceRias: soLução PaRa o desafio 
das dívidas

dicas PaRa MontaR a sua Loja viRtuaL

2. Contabilize tudo. Não se esqueça de contar com 
as taxas, tarifas, impostos e até aquela reserva para um 
gasto imprevisto;

3. Negocie com fornecedores. Estruture e apresen-
te um plano para colocar as contas em dia e parta para 
o corpo a corpo. Fornecedores querem receber, mas não 
querem perder o cliente. Assim, estão, quase sempre, dis-
postos a flexibilizar prazos para manter um bom relacio-
namento e garantir novos negócios futuros;

4. Elimine o desperdício. Papel, água, luz e outros 
insumos são recursos caros, que precisam ser usados de 
forma consciente. A despesa cai e o planeta agradece;

5. Busque parcerias. Até o mais ferrenho concor-
rente pode ter objetivos compartilhados com você. Assim, 
procure se associar a quem também está de olho no cres-
cimento sustentado. Rachar o aluguel da sala ou escritório, 
realizar compras conjuntas, compartilhar terceirizados, 

são apenas alguns exemplos de possibilidades de parcerias 
interessantes. É a boa e velha filosofia do ganha-ganha.

6. Busque suporte em entidades especializadas. Se-
brae, Fiemg, Sindicatos, Associações  e Cooperativas, são 
exemplos de instituições que podem ajudar a reestruturar 
o negócio, de modo a torná-lo mais eficaz. É que a união 
faz a força.

No mais, equilibre-se, cresça e seja feliz.

econoMia

Kátia fonseca

jornalista, especialista em comunicação: imagens e culturas Midiáticas pela ufMG, em Gestão estratégica pela Puc Minas e 

MBa em Liderança e Gestão de Pessoas pela faculdade Pitágoras. atualmente, atua como consultora nas áreas de comunicação e 

Marketing e como docente em cursos preparatórios para concursos públicos, nas áreas de Ética e Gestão Pública. também é Gestora 

e assessora de Marketing e comunicação do sicoob credinova.

diogo Reis

Bacharel em administração pela Puc Minas e MBa em Gerenciamento de Projetos pela fGv. atualmente consultor e instrutor do sebrae 

Minas nas áreas de finanças e Marketing para micro e pequenas empresas.

diogo.reis@sebraemg.com.br  (37) 3226-8850 ou 3216-3981

Cada vez mais os empreendedores es-
tão inovando e aderindo ao negócio pela 
internet. Um dos principais fatores para 
essa decisão está na praticidade de não ser 
necessário o uso de um espaço, ou seja, 
(loja física), custos de manutenção reduzi-
dos e estar disponível ao público 24 horas 
por dia, sete dias por semana.

Mas, apesar do crescimento do comér-
cio online, não basta apenas montar um 
site para garantir o sucesso do empreendi-
mento e uma fatia do bolo. Para o negócio 
dar certo, é necessário ter um planejamen-
to semelhante ao de uma loja com portas 
abertas. Confira cinco dicas importantes 
antes de montar a sua Loja Virtual:

1. Defina um nicho
O mercado digital já é bastante com-

petitivo e saturado em alguns segmentos. 
Sendo assim, a primeira dica e talvez a 
mais importante, é buscar um nicho de 
atuação para evitar a concorrência com 
grandes marcas. Escolhendo um nicho de 
atuação você economizará em marketing, 

encontrará menos competição no merca-
do e o seu e-commerce terá mais chances 
de sucesso.

Um nicho não precisa necessariamen-
te ser a venda de um produto exclusivo, 
pode ser a especialização dentro de um 
segmento ou a venda de um produto po-
pular, mas, de uma forma diferenciada da 
já existente no mercado online.

2. Escolha uma boa plataforma
A plataforma é o sistema que possibi-

lita a criação de uma loja virtual, tanto a 
parte que é visível para o usuário, quanto 
a parte administrativa do negócio, (cadas-
tro de produtos, formas de pagamento e 
etc.).

É de suma importância escolher bem 
uma boa plataforma, pois, ela pode com-
prometer o desempenho do negócio, já 
que a troca da mesma em um comércio 
eletrônico, é sempre uma operação onero-
sa e traumática. O SEBRAE, em parceria 
com o MercadoLivre lançou o projeto Pri-
meiro E-commerce (http://www.primei-

roecommerce.com.br/), Uma nova ferra-
menta de apoio aos pequenos negócios. É 
uma plataforma tecnológica que permite 
a criação simples e gratuita de uma loja 
virtual, para micro e pequenas empresas. 

3. Invista em Marketing
Com o marketing digital é possível 

segmentar as ações fazendo com que, seus 
esforços atinjam diretamente o seu públi-
co alvo. Utilizar as ferramentas para criar 
um anúncio no Google ou até mesmo no 
Facebook é muito fácil, mas, criar a estra-
tégia do anúncio, e escolher as palavras-
chave de forma a investir pouco dinheiro, 
demanda treino e muito estudo. 

4. Atenda rapidamente
Email, chat, helpdesk, telefone e outras 

formas de atendimento têm que estar à 
disposição do seu cliente, e a resposta tem 
que ser IMEDIATA. 

Se você não atender à necessidade ou 
dúvida do seu cliente rapidamente, seu 
concorrente vai atender. Uma mensagem 
no Facebook ou no twitter contra sua em-

presa pode ser devastadora, se não acom-
panhada de perto e com ações rápidas.

5. Gere conteúdo relevante
O que você escreve é o que o usuário 

procura. O interessado no seu serviço não 
vai entrar no seu site e comprar o seu pro-
duto de imediato, primeiro, ele vai conhe-
cer o seu estabelecimento, procurar co-
mentários sobre o serviço ou produto que 
você fornece e, principalmente, ver o que 
você produz e o que sabe sobre o mercado 
em que atua. Conteúdo relevante é aquilo 
que você escreve em blogs, redes sociais e 
no próprio site relacionado com a sua área 
de atuação no mercado. Um bom conteú-
do requer pesquisa, conhecimento, e aci-
ma de tudo, que desperte o interesse, para 
que o internauta simplesmente não feche 
a sua página e passe para outro site.  Caso 
você esteja pensando em abrir em negócio 
virtual, tenha em mente que para seu em-
preendimento dar certo será preciso mui-
to empenho, dedicação e planejamento.  
Boas vendas e sucesso!
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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.

LicenciaMento aMBientaL
Todos os empreendimentos que 

exerçam atividades poluidoras ou mo-
dificadoras do meio ambiente estão 
passíveis ao licenciamento ambiental.

Para os empreendimentos classes 1 
e 2, considerados de impacto ambien-
tal não significativo, estão dispensados 
do licenciamento ambiental e devem, 
obrigatoriamente, requerer a Autori-
zação Ambiental de Funcionamento 
(AAF) – um processo mais simples e 
rápido para a regularização.

A AAF tem validade de quatro anos 
e está sujeita à revalidação periódica. 
Caso se configurem não conformida-
des em relação às normas legais, está 
sujeita também ao cancelamento.

Para as demais classes (3 a 6), o ca-
minho para a regularização ambiental 
é o processo de licenciamento, com 
o requerimento das licenças Prévias 
(LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(LO).

A regularização ambiental de um 
empreendimento não termina, entre-

tanto, com a obtenção da Licença de 
Operação (LO) ou da AAF. O fato de 
ter obtido um ou outro desses diplo-
mas legais significa que o empreendi-
mento atendeu a uma exigência legal, 
mas a manutenção da regularidade 
ambiental pressupõe o cumprimento 
permanente de diversas exigências le-
gais e normativas, explícitas ou implí-
citas na licença ambiental ou na AAF.

O Cadastro Técnico Federal é obri-
gatório para pessoas físicas e jurídicas 
que exercem Atividades potencialmen-
te poluidoras e utilizadoras de recursos 
ambientais (CTF/APP) e/ou Atividades 
e instrumentos de defesa ambiental 
(CTF/AIDA).

O registro no Cadastro Técnico Fe-
deral é obrigatório para acessar qual-
quer serviço do IBAMA.

Se você é pessoa jurídica, é neces-
sário cadastrar primeiro a pessoa física 
que é a responsável legal e a declarante 
da empresa. 

Se você já é cadastrado, acesse os 
Serviços do Instituto ou faça o recadas-
tramento. O Cadastro Técnico Federal 
e os relatórios anuais de atividades 
precisam ser revisados nos seguintes 
quesitos:

•	 Verificar	se	todas	as	atividades	
potencialmente poluidoras desenvolvi-
das pela indústria estão cadastradas e 
não apenas a atividade principal, con-
forme Instrução Normativa IBAMA nº 
06/2013;

•	 Verificar	se	o	responsável	téc-
nico tem habilitação pelo conselho de 
classe para desenvolver a atividade 
pela qual ele se responsabiliza, con-
forme Instrução Normativa IBAMA nº 
102014;

•	 Verificar	se	os	dados	lançados	
nos relatórios anuais das atividades 
condizem com a realidade da empresa, 

conforme Instrução Normativa IBAMA 
nº 06/2014.

Estar em dia com a documentação 
ambiental, evita o pagamento de mul-
tas, suspenção da atividade ou cance-
lamento da licença ambiental. Busque 
a regularização e faça a avaliação pe-
riódica dos parâmetros ambientais de 
qualidade para o seu empreendimento.

Áurea do Prado Benevenuto Penido 
– Bióloga Especialista em Gestão Am-
biental - CRBio: 57558/04-D

Responsável Técnico da Integração 
Ambiental Consultoria e Projetos Am-
bientais Ltda.

Endereço: Avenida Jove Soares, 
1.594 – Sala 01 – Bairro Graças – Itaú-
na - MG.

Telefone: (37) 3201-0483 / 9109-
2567 /   9927-8722

E-mail: aurea@integracaoambien-
tal.com.br

INFORME PUBLICITÁRIO

1º A 15/OUTUBRO/2014 - Jornal Sindinova

Cadastro Técnico Federal
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Ao formular este documento propositivo para 
aos candidatos ao Governo de Minas,   O APL 
– Arranjo Produtivo Local - da indústria calça-
dista de Nova Serrana é atualmente o maior polo 
produtor de calçados esportivos do país, concen-
trando 55% da produção nacional e a cada dia se 
diversifica na moda feminina e calçados infantis 
em geral. Composto por cerca de 1.200 empresas 
que empregam direta e indiretamente cerca de 
50 mil trabalhadores, o APL em 2013 foi respon-
sável pela produção de 105 milhões de pares de 
calçados. Além de Nova Serrana, outros 11 mu-
nicípios fazem parte do APL: Conceição do Pará, 
Divinópolis, Igaratinga, Araújos, Onça de Pitan-
gui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui, São Gon-
çalo do Pará, Leandro Ferreira e Bom Despacho.

Grande parte das empresas encontra-se ins-
titucionalmente organizada em torno do Sin-
dinova, onde o objetivo da entidade é unir em-
presários com vistas à formulação de estratégias 
comuns em benefício do desenvolvimento eco-
nômico do arranjo. Além dessa instituição, im-
portantes parceiros trabalham articuladamen-
te no desenho e implementação de ações que 
promovem o APL de Calçados de Nova Ser-
rana, entre os quais devemos citar a Prefeitu-
ra, o SEBRAE, a FIEMG e o Governo de Minas.

É tomado do desejo de construir um polo eco-
nomicamente forte e socialmente justo que apre-
sentamos este documento aos candidatos, focado 
na construção de estudos e parcerias que viabi-
lizem um projeto de desenvolvimento sustentá-
vel, consistente e perene. O que propomos é a 
integração para juntos, construirmos projetos na 
infraestrutura, educação, saúde e segurança, que 

marcarão o desenvolvimento da nossa região.
O Sindinova se coloca à disposição, para 

avançar nos estudos e nas propostas sintetica-
mente apresentadas a seguir, tendo a certeza de 
que estará contribuindo não só para criar um 
ambiente de fortalecimento da competitivida-
de das empresas, mas também da melhoria na 
qualidade de vida de todos os trabalhadores.

Propostas do APL de Nova Serrana
Saúde:
•	 Garantia	de	recursos	para	adequação	físi-

ca/equipamentos e custeio do Hospital São 
Vicente de Paula
•	 Construção	de	um	hospital	 regional	em	

Nova Serrana.
Infraestrutura:
•	 Continuidade	da	execução	pela	COPASA	

das obras de saneamento básico;
•	 Ampliação	da	subestação	de	energia	para	

atendimento das empresas de Nova Serrana;
•	 Implantação	 de	 um	 posto	 de	 serviços	

UAI (Unidade de Atendimento Integrado).
Educação:
•	 Ampliação	dos	investimentos	em	educa-

ção técnica e profissionalizante;
•	 Valorização	do	corpo	docente	das	escolas	

públicas.
Turismo:
•	 Apoio	governamental	para	o	incremento	

do Turismo de Negócios no Polo Calçadista.
Segurança:
•	 Criação	do	batalhão	da	PM	(a	sede	está	

pronta);
•	 Ampliação	do	efetivo	policial	civil	e	mili-

   

Pauta de Reivindicações do aPL de nova
seRRana aos candidatos ao GoveRno de Minas

tar em Nova Serrana e região;
•	 Criação	 de	 novas	 varas	 na	 Comarca	 de	

Nova Serrana e o preenchimento dos cargos de
Juiz que estão vagos.
Política Tributária e Fiscal:
•	 Redução	da	alíquota	do	Regime	Especial	

de Tributação - RET para 1,5% para haver    equi-
líbrio entre os contribuintes mineiros com outras 
unidades da federação;

Agricultura:
•	 Ampliação	 das	 políticas	 de	 incentivo	 à	

Agricultura Familiar.
Crédito e Financiamento:
•	 Implantação	 de	 programas	 de	 financia-

mento no Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG voltado a estimular o setor calça-
dista.

Sindinova Informa:
Para ouvir as propostas e apresentar a pre-

sente pauta de reinvindicações aos Candidatos 
ao Governo de Minas, o Sindinova colocou à dis-
posição dos candidatos o Espaço Cultural Higi-
no Martins - Espaço Sindinova. Porém, apenas 
Antônio Andrade, candidato a vice-governador 
pelo Partido dos Trabalhadores - PT compareceu 
na data agendada, representando o candidato 
Fernando Pimentel para recebimento da pauta 
de reinvindicações. O Sindinova lamenta o não 
comparecimento do candidato na data marcada. 
Assim como o cancelamento da vinda do Candi-
dato do Pimenta da Veiga Partido Democrático 
Social Brasileiro - PSDB, que terá a pauta encami-
nhada à sua assessoria de campanha.

   

Evento marca entrega de Pauta de Reivindicações aos candidatos ao governo de Minas Gerais.

Apresentação

Fo
to

: R
af

ae
la

 J
u

li
an



PG 12 1º A 15/SETEMBRO/2014   –   Jornal Sindinova  1º A 15/OUTUBRO/2014  - Jornal Sindinova


