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SINDINOVA COMPLETA 23 ANOS DE
CONQUISTAS E TRABALHO

Momento de comemoração e celebração. Em 2014, o Sindinova completa 23 anos de trabalho em prol do desenvolvimento da indústria. Criado em 17 de julho de 1991, são inúmeras
conquistas em mais de duas décadas que beneficiaram o polo calçadista e as indústrias da
região. Seu papel fundamental é estimular o desenvolvimento de projetos voltados para o
aumento da competitividade das indústrias e para melhorias de gestão das empresas do
polo. Para que Nova Serrana se consolide como um polo organizado, além de um município
crescente e capaz de atender sua própria demanda econômica e de trabalho, o Sindinova
busca sempre desenvolver ações que otimizem o processo de produção, logística, comercialização e viabilizado formas de qualificar os profissionais do setor. Ao longo dos anos, o
sindicato contou com o apoio e a colaboração de empresários do polo calçadista de Nova
Serrana que dedicaram o seu precioso tempo em prol do Sindinova e do setor.

CHEGADA
DA FENOVA

Tudo pronto para a 14ª Fenova, a maior feira de
calçados de Minas Gerais. De 12 a 14 de agosto
de 2014, o Centro de Convenções de Nova Serrana receberá visitantes de todo o país. Durante
o evento serão apresentados os lançamentos e
as novidades das coleções primavera/verão 2015
para lojistas, representantes comerciais e importadores. O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, está otimista com a proximidade
da feira. A Fenova deverá receber cerca de 8 mil
visitantes durante os três dias de feira. A expectativa é que sejam movimentados mais de R$ 40
milhões em negócios.

VEJA MAIS > PG 04
VEJA MAIS > PG 06

CURSOS EM DESTAQUE

PARCERIA COM BNS

ENTREVISTA

Os meses de julho e agosto serão marcados por
vários cursos realizados no Sindinova. Os treinamentos serão destinados aos associados e demais profissionais do polo calçadista de Nova
Serrana.

Visando a recuperação de ativos financeiros, seja
na esfera amigável ou na judicial, o Sindinova
firmou parceria com o grupo BNS – Bureaux de
Negócios e Serviços, empresa de São Paulo com
filial em Belo Horizonte.

Sócias da Lindíssima, às empresárias Marlivânia Rodrigues e Cláudia Rosana estão animadas
com a proximidade da 14ª Fenova. Fundada em
janeiro de 2006, a marca é voltada ao público
feminino
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EDITORIAL

A

edição 16 do Jornal Sindinova
traz informações sobre o aniversário de 23 anos do Sindinova,
comemorando em 17 de julho de 1991.
São inúmeras conquistas em mais de
duas décadas que beneficiaram o polo
calçadista e as indústrias da região.
Seu papel fundamental é estimular o
desenvolvimento de projetos voltados

para o aumento da competitividade
das indústrias e para melhorias de gestão das empresas do polo.
Estamos a poucos dias da 14ª Fenova, que será realizada de 12 a 14 de
agosto de 2014, no Centro de Convenções de Nova Serrana. Maior feira de
calçados de Minas Gerais, o evento
receberá visitantes de todo o país. Du-

rante a 14ª Fenova serão apresentados
os lançamentos e as novidades das
coleções primavera/ verão 2015 para
lojistas, representantes comerciais e
importadores.
Ainda nesta edição, o Jornal Sindinova traz a matéria sobre a parceria
entre o Sindinova e o grupo BNS – Bureaux de Negócios e Serviços, empresa

de São Paulo com filial em Belo Horizonte e que possui 25 anos de mercado. Segundo o consultor comercial,
Oswaldo Costa, a iniciativa visa à prestação de serviço de cobrança amigável,
além de taxas exclusivas aos associados do Sindicato.
Uma ótima leitura!

CAPACITAÇÃO

CURSOS MOVIMENTAM SINDINOVA
EM JULHO E AGOSTO

O

Sindinova realiza no final de julho e em agosto diversos cursos
voltados aos associados e demais profissionais do polo calçadista
de Nova Serrana. Entre os dias 29/07 e
14/08 o professor, pedagogo, instrutor
de treinamento, especialista em qualidade e produtividade, Luiz de Souza
Barbosa, abordará o tema Supervisão
de Produção. Destinado a empresários,
gerentes, coordenadores e líderes de
produção, a iniciativa traz informações
sobre o papel do líder nas empresas,
técnicas de comunicação, liderança e
motivação, dentre outros.
Entre os dias 18/08 e 21/08, o curso
Gestão de RH – recrutamento, seleção
e acompanhamento de pessoal, será
ministrado pelas psicólogas Naiara
Aparecida Alves e Gisele Diniz. Com
carga horária de 12h, o treinamento é

voltado a profissionais que
atuam na área de gestão de
pessoas e de RH. Tem como
conteúdo o papel do setor de
RH, fontes de recrutamento
mais utilizadas, o que é treinamento, etc.
E-social – sped da folha
de pagamento (Sped Social) será o tema do curso
que acontece no dia 20/08.
O instrutor será o consultor
tributário, contador, auditor, instrutor e palestrante,
Isaias Jonas de Andrade.
Entre os temas abordados
destaque para objetivos do
sped social, obrigatoriedade
da entrega do documento, o esclarecimento de dúvidas referentes ao tema
proposto, etc.

DATA

INSTRUTOR

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

Informações e inscrições através do
telefone 3228-8500. Falar com Marta
Helena.

AGENDA DE CURSOS

CURSO

Expediente:
JORNAL SINDINOVA

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

CARGA INVESTIMENTO INVESTIMENTO
HORÁRIA
ASSOCIADO NÃO ASSOCIADO

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
Conselho Fiscal:
João Sebastião Neto; Sidnei Antônio
Camilo e Anísio Lacerda Oliveira

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

GESTÃO DE RH – RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DE PESSOAL

E-SOCIAL – SPED DA FOLHA DE
PAGAMENTO – SPED SOCIAL

29/07 A 14/08

18/08 A 21/08

20/08

Outras informações: (37) 3228-8500 – falar com Camila

LUIZ DE SOUZA
BARBOSA

NAIARA APARECIDA ALVES
E GISELE DINIZ

ISAIAS JONAS DE
ANDRADE

27H

2 X R$175,00

2 X R$225,00

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.

12H

8H

2 X R$130,00

2 X R$100,00

2 X R$160,00

2 X R$130,00

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:
Adriano Rabelo - MG 10498 JP
Impressão: Jornal Agora – Divinópolis
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS
EMPRESAS ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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POLO

SINDINOVA FECHA PARCERIA COM EMPRESA ESPECIALIZADA
NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS
O Sindinova firmou, no dia 02/07,
parceria com o grupo BNS – Bureaux
de Negócios e Serviços, empresa de
São Paulo com filial em Belo Horizonte. Segundo o consultor comercial,
Oswaldo Costa, o grupo oferece taxas
exclusivas aos associados do Sindinova. “As taxas serão cobradas caso
a BNS recupere o crédito da empresa
contratante”, afirma.
Oswaldo disse, ainda, que o trabalho junto ao sindicato visa à prestação
de serviço de cobrança amigável. “Já
estamos atendendo a Randall e a Crômic através desta parceria junto ao Sindinova”, revela.
SERVIÇOS
A BNS é especializada na recuperação de ativos financeiros, seja na esfera
amigável ou na judicial, bem como na
terceirização de negócios e de teleserviços: call center, televendas, pós-vendas, SAC e soluções preventivas. A em-

Da esq para dir o vice-presidente do Sindinova, Júnior César Silva, o presidente, Pedro Gomes da Silva, o consultor comercial da BNS, Oswaldo
Costa, e Maria Amélia Borges; ficou acordado na reunião que as taxas serão cobradas caso o grupo recupere o crédito da empresa contratante

presa atua com avançada tecnologia
e ações customizadas, como envio e
recebimento de SMS, email, URA e discador automático.

O grupo, que possui 25 anos de
mercado, atende diferentes perfis de
clientes, entre instituições financeiras e
empresas de grande porte com abran-

gência nacional.
Informações pelo telefone (31)
3305-7900 ou no Sindinova no (37)
3228-8500.

MUNICÍPIOS MINEIROS RECEBEM INVESTIMENTOS
DA ORDEM DE R$ 600 MILHÕES

Recursos são provenientes das linhas de financiamento do BDMG voltadas para obras de infraestrutura,
saneamento e modernização

C

omo parte da estratégia de ser
cada vez mais parceiro dos municípios mineiros, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) viabilizou, no último ano,
quase R$ 600 milhões em investimentos para as cidades. A última etapa da
contratação dos recursos para os municípios acaba de ser concluída. Por
meio de uma parceria entre o BDMG
e o Estado, 218 municípios foram beneficiados e 297 novos investimentos
foram feitos.
Em abril do ano passado, o BDMG
disponibilizou R$ 700 milhões para
apoiar investimentos em infraestrutura, saneamento, edificações públicas,
compra de máquinas, além de modernização administrativa no Estado. Os
limites de financiamento por tomador
são de até R$ 3 milhões, disponíveis em
quatro linhas: BDMG Cidades, BDMG
Urbaniza, BDMG Maq e BDMG Saneamento. A capitalização do banco, pelo
Governo de Minas, permitiu a criação
dessas novas linhas e reforçou sua atuação junto aos municípios mineiros.
Um dos principais diferenciais do
BDMG – líder no apoio à infraestru-

tura municipal em Minas Gerais – é
o atendimento especializado e personalizado, com equipes que conhecem
as questões das administrações municipais, dando assistência técnica na
montagem das propostas.
O BDMG Cidades financia edificações municipais, projetos de apoio
ao turismo e ao patrimônio histórico
e cultural. O prazo total do financiamento é de até 60 meses, incluídos até
12 meses de carência. Para projetos de
iluminação pública, mobilidade e drenagem urbana há a linha BDMG Urbaniza, que oferece prazo total de até 72
meses, com até 12 meses de carência.
Já a linha BDMG Maq contempla
propostas de aquisição de máquinas,
equipamentos e veículos novos. Financiamentos destinados a projetos
de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos são contemplados pelo BDMG
Saneamento, que disponibiliza prazo
total de até 84 meses, com até 12 meses
de carência.
PARCERIA COM O BID
O BDMG assinou no dia 13 deste

mês contrato de empréstimo de US$
150 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para
apoio aos municípios mineiros. Os recursos serão provenientes do BID e do
Fundo Chinês de Financiamento para a
América Latina e Caribe – constituído
pelo Banco Popular da China (BPC) e
gerido pelo BID – e apoiarão projetos
de investimento na infraestrutura municipal em Minas Gerais, sendo financiados até R$ 5 milhões por cidade.
Estima-se que serão apoiados aproximadamente 200 projetos por meio

das linhas BDMG Saneamento e BDMG
Urbaniza, que receberão o reforço dos
recursos emprestados pelo BID. Na
avaliação do presidente do BDMG, Júlio Onofre Mendes de Oliveira, a operação com o BID foi possível graças a
três fatores decisivos: a política de contínua capitalização do banco, adotada
pelo Estado nos últimos anos, o duplo
grau de investimento alcançado pelo
BDMG em 2012 – e confirmado em
2013 – e a experiência na concessão de
crédito aos municípios mineiros.
Fonte: Agência Minas
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ANIVERSÁRIO

SINDINOVA COMPLETA 23 ANOS DE TRABALHO EM PROL
DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

E

Foto registrada no Salão do Calçado de 1981

m 2014, o Sindinova completa
23 anos de trabalho em prol do
desenvolvimento da indústria.
Criado em 17 de julho de 1991, são
inúmeras conquistas em mais de duas
décadas que beneficiaram o polo calçadista e as indústrias da região. Seu
papel fundamental é estimular o desenvolvimento de projetos voltados
para o aumento da competitividade
das indústrias e para melhorias de gestão das empresas do polo.
Para que Nova Serrana se consolide como um polo organizado, um
município crescente e capaz de atender sua própria demanda econômica
e de trabalho, o Sindinova busca sempre desenvolver ações que otimizem
o processo de produção, logística, comercialização e viabilizado formas de
qualificar os profissionais do setor.
Foi com suporte do Sindinova que o
polo profissionalizou sua gestão, aumentando sua representatividade e expandindo sua atuação, tornando-se referência
também em outros segmentos calçadistas.
Grande responsável pelo sucesso
dos números dos últimos anos, o Sindinova realizou em 2013 e no primeiro semestre de 2014 várias ações que
buscaram reposicionar os negócios do
polo, visando que ele seja referência
pela qualidade, design e inovação de
seus produtos. Um dos focos de atuação da diretoria do Sindinova foi à
qualificação da mão de obra. Cursos e
programas de reciclagem do conhecimento foram oferecidos para capacitar

e preparar os profissionais do polo.
PRESIDENTES
Ao longo dos seus 23 anos, o Sindinova contou com o apoio e a colaboração de empresários do polo calçadista
de Nova Serrana que dedicaram o seu
precioso tempo em prol do sindicato e
do setor.
Confira, a seguir, a lista de presidentes do Sindinova:
Edson Batista de Assis (primeiro
presidente do Sindinova). Ele ocupou
o cargo entre os anos de 1991 e 1998.
Jarbas Pinto Martins. Ficou entre
1998 e 2000.
Júnior César Silva. Ocupou o cargo
entre 2000 e 2007.
Ramon Alves do Amaral. Foi presidente entre 2007 e 2013.
Pedro Gomes da Silva (atual presidente). Ocupa o cargo desde janeiro de
2013 até o presente momento.
MEMÓRIA
“Você não fotografa com sua máquina. Você fotografa com toda sua
cultura”, disse o renomado fotógrafo
brasileiro, Sebastião Salgado. Ao longo
dos últimos 23 anos, às lentes das máquinas registraram imagens inesquecíveis do Sindinova. Diretores, associados
e colaboradores tiveram suas imagens
perpetuadas. Algumas retratam a importância de pessoas que fizeram e que
até hoje fazem parte desta história.

Foto registrada no Salão do Calçado de 1981

Fachada do Sindinova - foto registrada na década de 90

Fachada do Sindinova - foto registrada recentemente

12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG
Apoio:

fenova.com.br

Realização:
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FIQUE POR DENTRO

A

ESOCIAL PREPARA NOVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO

s equipes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Receita Federal, Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) e Caixa Econômica Federal se reuniram, em Brasília, para elaboração da próxima versão
do Manual de Orientação do eSocial –
MOS versão 1.2.
O objetivo do novo manual é melhorar a orientação ao contribuinte que
irá aderir ao módulo do eSocial. Na
reunião também foram debatidas formas do sistema ficar mais aderente ao
ambiente operacional das empresas,
sem abrir mão da aplicação correta
da legislação fiscal, trabalhista e pre-

videnciária, unificando os esforços de
execução as equipes.
O manual vai agregar orientações
procedimentais e interpretativas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores e
facilitar a preparação para a fase obrigatória. Para o auditor fiscal do trabalho e coordenador do eSocial no MTE,
José Alberto Maia, “espera-se que o
manual atenda as necessidades dos
usuários da área de recursos humanos,
contábil, fiscal e de sistemas, estimulando o trabalho integrado desses profissionais e dos empresários”.
Fonte: MTE

GOVERNO CONFIRMA INCENTIVOS A INVESTIMENTOS
E EXPORTAÇÕES
Governo federal publicou medida provisória sobre o pacote lançado em meados de junho
para incentivar o mercado de capitais

O

governo federal publicou no
Diário Oficial da União medida
provisória sobre o pacote lançado em meados de junho para incentivar o mercado de capitais por meio
de isenção de Imposto de Renda sobre
ganhos obtidos com ações de pequenas e médias empresas.
A MP 651 regulamenta também a
tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e fundos de
índice de renda fixa, alvo das medidas
anunciadas pelo ministro da Fazenda,

Guido Mantega, em 16 de junho.
A isenção de IR sobre os investimentos de pessoa física vale para os
ganhos obtidos com ações de empresas com valor de mercado inferior a
700 milhões de reais e que tenham
receita anual bruta abaixo de 500 milhões de reais. O benefício vale até 31
de dezembro de 2023 e só a partir da
publicação da MP.
A MP também reinstitui o Regime
Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Expor-

tadoras (Reintegra), mecanismo que
devolve aos exportadores de produtos
manufaturados um percentual da receita com as vendas externas e os compensa por tributos indiretos.
O governo tinha anunciado em 18
de junho que tornaria o Reintegra permanente, em um esforço para dar mais
fôlego à economia.
Para mais informações, consulte o
site pesquisa.in.gov.br.
Fonte: Exame

GOVERNO IMPLEMENTA LEI “DE OLHO NO IMPOSTO”
A partir de 1º de janeiro de 2015 as empresas devem discriminar na nota fiscal os impostos
embutidos nos preços dos produtos

O

governo federal prorrogou
para 1º de janeiro de 2015 a cobrança de penalidades para os
estabelecimentos comerciais que não
discriminarem na nota fiscal ou em local visível os impostos embutidos no
preço dos produtos e serviços que comercializarem.
A Medida Provisória nº 649, que
autoriza o adiamento e altera a Lei nº
12.741/12, foi publicada nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial da União. O
prazo foi estendido em função da exigência de discriminação do percentual
ou valores absolutos dos impostos referentes à União, estados e municípios.
A divulgação poderá ser feita em
nota ou cupom fiscal, com valores separados por entes tributantes ou por
meio de cartazes e painéis afixados em
local visível do estabelecimento.
O ministro da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa (SMPE), Guilherme
Afif Domingos, destaca que a medida
tem como objetivo garantir o direito
do consumidor de saber o valor dos
impostos e serviços que estão sendo
pagos, e cobrar seus direitos.

“O consumidor é o grande contribuinte e não sabe. Precisamos criar a
consciência do pagador de impostos.
Nada é de graça. Ao saber que paga
imposto em tudo, o cidadão vai ser
muito mais exigente e exigir serviços
públicos de qualidade. Isso faz parte da
política de transparência do governo”,
ressalta Afif.
As multas e penalidades poderão
ser aplicadas a partir do dia 1º de janeiro, observando-se o critério de dupla
visita para “lavratura de autos de infração, salvo na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização”.
DECRETO Nº 8264
Também foi publicado hoje o Decreto nº 8264 de 5 de junho de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.741/12,
que será “exclusivamente orientadora”
até 31 de dezembro de 2014.
O texto determina que a carga tributária tem caráter meramente informativo, visando esclarecimento dos
consumidores, não se prestando à fina-

lidade de natureza fiscal ou financeira.
A regulamentação é facultativa
para os microempreendedores individuais (MEI’s). As microempresas e
empresas de pequeno porte podem informar apenas a alíquota em que estão
enquadradas no Simples Nacional.

Empresas de porte médio e grande têm obrigatoriedade de detalhar os
impostos em valores absolutos ou percentuais, por entes tributantes, ou seja,
federal, estadual e municipal.
Fonte: Governo Federal
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FENOVA

FENOVA SERÁ UM SUCESSO, AFIRMA PEDRO GOMES DA SILVA

F

altam poucos dias para a 14ª Fenova, a maior feira de calçados de
Minas Gerais. De 12 a 14 de agosto de 2014, o Centro de Convenções de
Nova Serrana receberá visitantes de
todo o país. Durante o evento serão
apresentados os lançamentos e as novidades das coleções primavera/verão
2015 para lojistas, representantes comerciais e importadores.
Restrita a profissionais do setor, a
Fenova chega a sua 14ª edição como
um evento consolidado e marcado
pela realização de grandes negócios e
parcerias. O presidente do Sindinova,
Pedro Gomes da Silva, ressalta que a

14ª Fenova “será um momento muito
importante para o polo calçadista de
Nova Serrana, onde as melhores marcas estarão reunidas para apresentar
os melhores produtos e lançamentos.
Em sua 14ª edição, a feira é referência
no setor e esperamos que o evento seja
um sucesso. Contamos com a participação dos lojistas de várias partes do
país durante o evento”, revela.
NÚMEROS
Segundo Pedro Gomes, mais de
90% dos estandes já foram comercializados. Ainda de acordo com o presi-

dente do Sindinova, a Fenova deverá
receber cerca de 8 mil visitantes durante os três dias de feira. A expectativa é que sejam movimentados mais de
R$ 40 milhões em negócios. “Estamos
otimistas. Tenho certeza absoluta que
a nossa feira será um sucesso”, afirma.
SERVIÇOS
Data: 12 a 14 de agosto de 2014
Horário: 10h às 19h
Local: Centro de Convenções de
Nova Serrana – Av. Jessé Correia de Lacerda, nº 500, bairro Amazonas – Nova
Serrana (MG)

O presidente, Pedro Gomes da Silva, está
otimista com a proximidade da 14 ª Fenova

Fachada do Centro de Convenções de Nova Serrana, local escolhido para receber a 14ª Fenova, que acontecerá de 12 a 14 de agosto de 2014; a feira deverá receber cerca de 30 mil visitantes

Fenova:
você entre
os melhores!

Contato: Edimar
(37) 9973-4784
Marcas confirmadas
até dia 13/06/2014

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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CULTURA

PROJETO GIRAGIRANDO COMEÇA EM AGOSTO
O projeto Giragirando, que conta
com o apoio do Sindinova, terá início
no mês de agosto e se estenderá até dezembro de 2014. A informação foi confirmada pelo produtor cultural, Dalton
Miranda.
Segundo Dalton, o projeto consiste na manutenção de uma agenda de
apresentações de espetáculos gratuitos
para a população de Nova Serrana. O
Giragirando visa, ainda, atender o público infantil, juvenil e adulto.

Ainda de acordo com o produtor
cultural, estão pré-agendadas às exibições de comédia, teatro infantil e
de bonecos, além de apresentação de
coral, orquestra e dança. “As datas dos
espetáculos serão confirmadas em breve”, informa Dalton.
ESCAMBO CULTURAL
Apoiador da cultura local e regional, o Sindinova colabora com a exe-

cução do projeto Escambo Cultural. A
primeira edição foi realizada em Nova
Serrana, em 2009, se repetindo em
2010 e 2012. A próxima está agendada
para 2015, em data a ser confirmada.
Este projeto é realizado em cidades da
região como Pará de Minas, Itaúna e
Itatiaiuçu.
O Escambo Cultural promoverá
uma semana de arte em Nova Serrana. A programação da semana contará
com 10 espetáculos, seis oficinas, qua-

tro exposições de arte e de artesanato.
ESPETÁCULOS
Na última edição do projeto Escambo Cultural, o Sindinova recebeu no
Espaço Higino Martins espetáculos variados. Destaque para o musical infantil O Casamento da Aranhinha-Azul, e
a comédia Kaquim e Kadiquim, com
os humoristas Mário Brito e Kaquinho
Bigdog.

ABONO

MAIS DE 21 MILHÕES DE TRABALHADORES RECEBERAM
O ABONO SALARIAL
MTE fechou o balanço do exercício 2013/2014. O valor total pago foi de R$ 14,4 bilhões

O

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) fechou no início
de julho o balanço de pagamentos do abono salarial no exercício 2013/2014. Receberam o benefício 21,4 milhões de trabalhadores, o
que representou um valor total pago

de R$ 14,4 bilhões. A taxa de cobertura ficou em 95,03%. O valor do
abono foi de R$ 724.
Foram beneficiados os trabalhadores que tiveram os dados informados na RAIS e que atenderam aos
seguintes critérios: cadastro no PIS/

PASEP há pelo menos cinco anos;
ter trabalhado com carteira assinada ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público durante, pelo
menos, 30 dias no ano-base para
empregadores contribuintes do PIS/
PASEP (empregadores cadastrados

no CNPJ); e ter recebido em média
até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período
trabalhado.
Fonte: Assessoria de Comunicação MTE

VENDE-SE
• Máquina de costura Ivomaq 2 agulhas - eletrônica 204RTCA
MITT4400 – 2013 / Informações:
3226-1830 – MTR Indústria e Comércio Ltda
• Máquina de Viez Taking Ref.
TK335LB - 2014 / Informações:
3226-1830 – MTR Indústria e Comércio Ltda
• Máquina de Costura Ivomaq 2 agulhas - eletrônica 204RTCA
MITT4400 – 2012 / Informações:
3226-1830 – MTR Indústria e Co-

mércio Ltda
• Forno reativador vertical - Tecnomaq - 2004 / Informações: 32261830 – MTR Indústria e Comércio
Ltda
• Mesa de modelagem. Contato:
3228-8500
• Compressor industrial alta pressão
Chiaperini 250 litros - pressão 175lbf
- 25 pés³/min, pouco tempo de uso.
Informações: (37) 9139-6090 - Estéphany

O Jornal Sindinova apresenta uma novidade aos leitores:
um espaço dedicado à compra, venda e troca de maquinários do setor calçadista.
Os interessados em anunciar deverão enviar e-mail para
comunicacao@sindinova.com.br com as seguintes informações: descrição do
produto (nome, ano de fabricação e informações complementares) e telefone de
contato. Classificados Sindinova. Um espaço dedicado aos leitores!
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OPINIÃO

Willian Mesquita Gontijo
Contador, Pós-graduado em Administração de Empresa e Marketing
Contato: 3226.1333

BOCA A BOCA

T

odas as empresas podem obter
resultados e sustentar relações de
longo prazo com seus clientes.
Isso acontece se elas passarem a observar com maior cuidado tudo o que
seus funcionários e diretores falam,
suas sugestões, comportamentos nos
pontos de vendas e o pós-venda. Todas
as impressões e experiências dos clientes tendem a ser rapidamente transmitidas às pessoas de seu convívio.
Várias empresas já entenderam que
as percepções que os consumidores
têm de uma empresa, de uma marca,
de um produto ou serviço tem o poder
de proporcionar uma forte repercussão no comportamento e nas atitudes
de outros clientes. Esse fenômeno é denominado Buzz-Marketing, ou marketing boca a boca, seja o mais positivo e
previsível possível.
Estamos vivendo a era do marketing
do buchicho. Muitas empresas melhoram os resultados e atingem os objetivos graças ao trabalho que fazem com
os clientes selecionados. Esses clientes,
por meio de conversas pessoais, telefonemas, internet e diversas outras formas
de contato, transmitem ao seu grupo de
convivência suas impressões sobre produtos e serviços das empresas com as
quais tiveram experiências.

A comunicação no marketing é fundamental que seja bilateral. Já passou
a época em que apenas a empresa comunicava. Hoje é preciso comunicar
e ouvir as vozes dos clientes e contar
com eles para fazer todas as adaptações que se mostrarem necessárias nos
produtos, serviços e estratégias.
É fundamental que as empresas
busquem investir cada vez mais nos
processos de relacionamentos com o
público-alvo. Muitas organizações já
estão repensando a forma de comunicação. Estão buscando contatos mais
próximos com o mercado, criando mecanismos que facilitem melhor o feedback de todas as pessoas.
A cada dia, a opinião dos clientes
passa a ter maior importância nas
estratégias de marketing. É preciso
acreditar e valorizar as ideias expressadas pelas pessoas. Além disso, é importante criar mecanismos por meios
dos quais elas possam se expressar e
apresentar suas expectativas para com
a empresa. As informações sobre os
clientes estão disponíveis de diversas
formas. Normalmente, por meio do
site da empresa, dos serviços de call
center, nas reuniões e conversas com
os consumidores e, principalmente, na
coleta de opinião dentro do ponto de

venda, no momento da compra.
O marketing indica que as organizações devem esforçar para que os
clientes falem bem dela. É importante
ter um empenho para se captar essas
opiniões e reações. Isso deve servir
para tornar os relacionamentos positivos de longo prazo, servindo de guia

para o redirecionamento das ações
empresariais. É fundamental investir para tornar os clientes mais leais e
rentáveis. Para tanto, é indispensável
melhorar a qualidade do produto e o
nível da mensagem que se passa para
as pessoas. Dê atenção ao marketing
boca a boca.

Kátia Fonseca é 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 docente nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda
da FUNEDI-UEMG e de Administração e Gestão Pública em cursos preparatórios para concursos. Também é Gestora e Assessora em Marketing e
Comunicação do Sicoob Credinova.

E

COMPETIR OU COOPERAR: ONDE ESTÁ A RECEITA
DO SUCESSO?

ra uma vez um animalzinho pequeno, fraquinho, desprovido de carapaças e de garras e dentes afiados,
que precisava sobreviver em um ambiente hostil, cheio de feras muito maiores,
mais fortes e bem equipadas para matar.
Esse animalzinho era o homem e esse
ambiente era a terra nos remotos tempos
pré-históricos.
Mas, para surpresa de todos e espanto geral da nação, esse bichinho miúdo e
frágil, não só sobreviveu a todos os desafios, como também superou todas as outras espécies e dominou todo o ambiente, “domesticando” a selvagem Terra e
transformando-se de presa em predador.
Como isso foi possível? Com cooperação!

A humanidade só conseguiu tantas
façanhas, apesar de menos aparelhada
para o mundo selvagem, porque o ser
humano tem uma característica muito
forte, que outras espécies não desenvolveram tão plenamente: a capacidade de cooperar, de trabalhar em equipe
e de articular forças em prol da coletividade.
A mesma tendência pode ser observada hoje, no hostil mercado do chamado “capitalismo selvagem”. Assim
como o ambiente terrestre de milênios
atrás, esse mercado se pauta pelas regras da competição, da superação dos
concorrentes, do matar ou morrer. Esse
mundinho se divide entre vencedores e
fracassados. E vence o mais forte. Pelo

menos em tese. Pelo menos até agora.
Mas, assim como o ser humano
descobriu que a sobrevivência da espécie dependia da sua capacidade de se
agrupar, os empreendedores mais antenados e bem sucedidos de hoje em
dia também já entendem que cooperar
é mais viável, mais fácil e mais produtivo do que competir. Reunir forças e
direcioná-las para o bem de todos é
mais proveitoso do que dividir essas
mesmas forças e usá-las uns contra os
outros. Nesse cenário, as cooperativas
ganham destaque por se basearem em
propostas que privilegiam a união e a
articulação de forças para o benefício
da coletividade.
Em Nova Serrana, terra de merca-

do acirrado, a cada dia se percebe mais
claramente essa realidade. É por isso
que as cooperativas que aqui atuam
crescem tanto, abrangendo um público
cada vez maior e mais diversificado e
abrem novas frentes de atuação. É que
no sistema cooperativista todos ganham, os recursos não são convertidos
em lucros direcionados para bolsos invisíveis e distantes da nossa realidade,
mas se transformam em novos recursos reinvestidos na própria economia
local, para aumentar a capacidade
produtiva dos próprios cooperados. E
todos ganham, todos crescem, todos
se desenvolvem. É a força se multiplicando ao invés de se dividir. É o poder
transformador da cooperação.
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ENTREVISTA

MARLIVÂNIA RODRIGUES E CLÁUDIA ROSANA
PROPRIETÁRIAS DA MARCA LINDÍSSIMA

Jornal Sindinova (JS) – Quando foi
fundada a Lindíssima?
Marlivânia Rodrigues – Em janeiro de 2006. Desde o início produzimos
calçados voltados ao público feminino.
JS – Porque criar uma marca de
calçado?
Cláudia Rosana – A Marlivânia
trabalhava no setor administrativo de
uma fábrica e, eu, na linha de produção. Tínhamos o pensamento de, um
dia, abrir o nosso próprio negócio. O
nosso objetivo sempre foi crescer pessoalmente e profissionalmente, além
de conquistar a tão sonhada independência financeira.

JS – Como surgiu o nome Lindíssima?
Marlivânia Rodrigues – Queríamos produzir um produto belo e que
despertasse o olhar e o interesse de
nossos clientes. Foi ai que surgiu, em
comum acordo, o nome Lindíssima.

díssima? A produção é voltada para
qual faixa etária?
Marlivânia Rodrigues – Produzimos desde calçados para bebê até
o público adulto. Nosso produto com
maior saída é, com certeza, às rasteiras
voltadas ao público adulto.

JS – Quantos pares de calçados a
Lindíssima produz ao dia? Vocês
contam com o apoio de quantos colaboradores?
Cláudia Rosana – Produzimos
1500 pares de calçados ao dia. Atualmente, temos 60 colaboradores.

JS – E como vão às vendas no momento?
Cláudia Rosana – Como é um ano
de mudanças no cenário político nacional, confesso que o mercado não está
muito bom. A tendência é que, com o
lançamento da coleção primavera/verão, às vendas melhorem no segundo
semestre deste ano. Estamos otimistas!

JS – Qual é o carro chefe da Lin-

JS – A Lindíssima vai participar da
14ª Fenova?
Marlivânia Rodrigues – Com certeza. A expectativa em relação à Fenova é a melhor possível. Nosso objetivo
é atingir às metas traçadas por nós.
JS – Vocês aprovam o trabalho que
vem sendo desenvolvido pela atual
diretoria do Sindinova.
Cláudia Rosana – O trabalho vem
sendo bem conduzido pelos diretores.
Aproveitando o espaço, gostaríamos
de elogiar os conteúdos dos cursos e
treinamentos oferecidos pelo Sindinova. Estão sendo de grande utilidade
para a nossa equipe.

* Licenciamento Ambiental

* Consultoria ambiental

* Projetos de combate a incendio

* Curso de brigadistas

* Medição de terrenos e topograf ia em geral

Tel. (37) 3225-0404

AV. DOM CABRAL, 209 SALA 212 - BAIRRO JARDIM DOS LAGOS - NOVA SERRANA - MG
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CURTAS

EXPORTAÇÕES DE COUROS E PELES AUMENTAM EM JUNHO

L

evantamento preliminar mostra
que no mês de junho o Brasil exportou US$ 245 milhões em couros e peles. Com isso, o primeiro semestre de 2014 se encerra totalizando
US$ 1,464 bilhão em vendas de couros
e peles ao mercado externo, segundo
informações prévias da Secretaria de
Comércio Exterior, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), com análise do setor
de Inteligência Comercial do Centro das
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB).
As exportações de junho deste ano
representam um crescimento de 23,8%
em comparação com o mesmo período de 2013. Em relação a maio, o mês
de junho mostrou uma queda de 5,3%
em valores exportados. No acumulado
do ano, a alta já chega a 23% sobre o
primeiro semestre de 2013.

A participação do item couro nas
exportações brasileiras ficou em 1,3%.
Com um superávit de US$ 2,365 bi-

lhões em junho, o saldo acumulado da
balança comercial brasileira teve o déficit reduzido para US$ 2,490 bilhões.

Informações: (51) 9313-3649
Fonte: Centro das Indústrias de
Curtumes do Brasil

COMPETITIVIDADE PASSA POR REFORMA TRIBUTÁRIA

U

ma boa notícia de Brasília chegou aos calçadistas. O governo
federal anunciou a perenização
da desoneração da folha de pagamento,
medida que existia desde 2011 e venceria no próximo dia 31 de dezembro.
O recurso permite a substituição do
pagamento de 20% sobre a folha de
pagamento por 1% do faturamento na
indústria de calçados. O fato de a atividade calçadista ser intensiva em mão de
obra – hoje, emprega bem acima de 340
mil pessoas diretamente – torna o benefício fundamental para a manutenção

da competitividade em tempos turbulentos para o setor. Com a desoneração
anunciada, será garantida uma maior
margem para investimentos, condição
essencial para a concorrência em mercados cada vez mais sofisticados em
termos de produto, mas especialmente
mais competitivos no preço.
Competir com o calçado asiático
em um País onde a carga tributária representa 35% do Produto Interno Bruto (PIB) é praticamente impossível.
Na China, por exemplo, além de
praticamente inexistir uma legislação

trabalhista, a carga tributária gira em
torno de 23% do PIB, muito abaixo da
praticada no Brasil. Soma-se a este fato
o alto subsídio do governo chinês para
a indústria e temos aí um concorrente gigante, praticamente impossível de
vencer, a não ser pela agregação de valor através da inovação e design, o que
só é possível através da diminuição do
Custo Brasil. O movimento do governo federal é motivo de comemoração,
mas deve ter continuidade, através da
renovação de mecanismos importantes como o Reintegra, que devolvia 3%

do valor total exportado para as empresas. Além do movimento de desoneração, se faz urgente uma reforma
tributária que simplifique os processos
de tributação, o que representa um
grande custo para a indústria nacional.
Gastos com processos que poderiam
ser simplificados ensejam ações por
parte das empresas na manutenção de
equipes especializadas ou até para responder por pontos dúbios do sistema.
Texto e Fonte: Heitor Klein / Jornal do Comércio

CRESCE O INTERESSE DE VENDAS PARA PAÍSES DO
ORIENTE MÉDIO
Entre janeiro e maio deste ano, a exportação de calçados para a região cresceu 26,3%

O

desejo das empresas nacionais
de exportar seus produtos para
os países do Oriente Médio não
para de crescer. O grande potencial de
consumo e a busca por bens de maior
valor agregado são os dois principais
fatores de atração para este mercado.
Entre os setores que reforçam esse
discurso e que elegeram para os próximos anos nações árabes como alvo
estão o de calçados e o de têxteis. A indústria de alimentos também enxerga
a região com bons olhos.
No primeiro trimestre de 2014, a exportação de alimentos para o Oriente
Médio atingiu um índice recorde. Apesar de crescer apenas 1,61% em volume ante o mesmo período de 2013, as
vendas para a região somaram quase
quatro milhões de toneladas. “O setor
de alimentos é o mais beneficiado atualmente pelo comércio entre Brasil e
Oriente Médio”, diz o CEO e diretor-geral da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Michel Alaby, em entrevista ao
Diário do Comércio e Indústria (DCI).
De acordo com ele, os itens que
mais atraem a atenção dos árabes são
carnes de frango processadas e pratos
congelados. A demanda explica o interesse da gigante BRF em ampliar sua

atuação no local.
No ano passado, a companhia lançou a pedra fundamental da sua primeira fábrica construída fora do Brasil,
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos. Foram investidos US$ 120 milhões para erguer a unidade. No local
serão produzidos empanados, pizzas,
hambúrgueres, industrializados e marinados, segundo a empresa.
O Oriente Médio já responde por
32% das exportações da BRF e deve
ampliar esse índice ao longo dos próximos anos. “É possível estender a
nossa liderança e a nossa presença
neste mercado halal”, disse o diretor-presidente da BRF, Cláudio Galeazzi,
durante a conferência de resultados
do primeiro trimestre de 2014. Halal é
uma certificação que atesta que os alimentos são produzidos de acordo com
a lei islâmica.
“A estratégia desenhada para o
mercado externo estabelece como
prioridade aumentar cada vez mais as
vendas de itens de maior valor agregado”, finalizou.
CALÇADOS
O segmento calçadista também vol-

tou suas atenções ao mercado árabe.
Dos sete países definidos como alvo
para o próximo biênio um é o Emirados Árabes Unidos. “Começamos a
olhar com mais atenção para o Oriente
Médio há cinco anos, quando detectamos oportunidades, principalmente,
em relação às sandálias”, afirma o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein. De acordo com
o executivo, os negócios entre essas regiões continuarão crescendo em 2014.
Entre janeiro e maio deste ano, a
exportação de calçados para o Oriente
Médio cresceu 26,3%, em valor ante o
mesmo período de 2013, atingindo R$
32,5 milhões. Por outro lado, o volume
de pares vendidos aumentou 42,5%
ante o acumulado nos primeiros cinco meses do ano passado, chegando à
casa dos 3,86 milhões de pares.
A brasileira Target, responsável
pela exportação dos calçados da marca
Piccadilly, projeta uma alta de 35% nas
embarcações para o Oriente Médio em
2014. “Nós já exportamos para os países árabes há 14 anos. É um mercado
aberto para tudo e o imposto é baixo”,
afirma o representante de exportações
da Piccadilly e diretor da Target, Feli-

ppe Tiago Fleck.
Ele ainda acrescenta que o fato de
alguns países árabes, como o Catar,
atraírem cada vez mais um contingente maior de turistas ampliará o consumo na região.
Fonte: Abicalçados/ DCI
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