16 A 30/JUNHO/2014 – Jornal Sindinova

SINDINOVA
J O R N A L

EDIÇÃO 014 | ANO 01

PG 1

16 A 30/JUNHO/2014

PROPOSTA A REVISÃO QUE REGULAMENTA
FISCALIZAÇÃO DA NR-12
Medida visa à padronização do trabalho
realizado pelos fiscais, evitando que a
norma seja interpretada de maneira diferenciada pelos profissionais do Ministério
do Trabalho. O presidente do Sindinova,
Pedro Gomes da Silva, e o vice, Junior César Silva, participaram de um seminário
na Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), cujo tema foi a Revisão
das Normas Regulamentadoras em Segurança e Saúde no Trabalho.
VEJA MAIS > PG 03

INTENSIFICADA DIVULGAÇÃO
DA 14ª FENOVA

ANIVERSÁRIO DA
POLÍCIA MILITAR

ENTREVISTA: BOTINAS
PERDIGÃO

Faltam menos de 60 dias para o início da 14ª edição da Fenova, que será realizada entre os dias
12 e 14 de agosto, no Centro de Convenções de
Nova Serrana. O Sindinova, idealizador da feira,
intensifica o trabalho de divulgação através de
anúncios em revistas e jornais segmentados do
setor calçadista, além do trabalho de telemarketing.

O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, recebeu uma placa do comandante da 28ª
Companhia de Polícia Militar Independente, Tenente Coronel Paulo Sérgio da Silva, em reconhecimento pelo relevante apoio e colaboração junto à PM e a sociedade nova-serranense. O evento
foi realizado em comemoração ao aniversário da
Polícia Militar de Minas Gerais.

Antônio Aparecido Ferreira, proprietário das
Botinas Perdigão, é o entrevistado desta edição.
O empresário está no mercado calçadista há 23
anos e conta atualmente com o apoio de 40 colaboradores. Segundo Ferreira, a fábrica produz
800 pares de botinas ao dia. Natural de Santo
Antônio do Monte, a empresa é associada ao Sindinova há 10 anos.

VEJA MAIS > PG 04

VEJA MAIS > PG 04

VEJA MAIS > PG 05

PARTICIPE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
CURSO: NEGOCIAÇÃO - TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS
DATA: 24/06 A 02/07/2014
(3ª, 4ª E 5ª) DE 19H ÀS 22H
INSTRUTOR: ANTÔNIO M. MATINS JR
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EDITORIAL

A

edição 14 traz informações sobre
a portaria Nº 431, expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que visa instituir um grupo
de trabalho que terá como meta propor a revisão da regulamentação do
Procedimento Especial de Fiscalização
(PEF). A portaria publicada tem como
objetivo à padronização do trabalho

realizado pelos fiscais, evitando que a
norma seja interpretada de maneira diferenciada pelos profissionais do MTE.
O Sindinova realizou nos dias 6 e
7 de junho, o curso Oratória e Comunicação Estratégica. O curso foi ministrado pela fonoaudióloga organizacional e clínica, Cristiane Romano.
Com o intuito de apoiar e incenti-

var os projetos sociais desenvolvidos
no polo calçadista de Nova Serrana, o
Sindinova colabora com a divulgação
do projeto Reinventando o Ensino Médio, do Governo do Estado, que prevê
a doação de equipamentos de informática que não estão sendo utilizados
pelas empresas da cidade. A iniciativa,
liderada pelo professor de Tecnologia

SINDINOVA REALIZA CURSO DE ORATÓRIA
E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

P

ensando no aperfeiçoamento
dos associados, empresários e
demais profissionais do polo calçadista de Nova Serrana, o Sindinova
realizou nos dias 6 e 7 de junho, o
curso Oratória e Comunicação Estratégica. A iniciativa visa conscientizar,
desenvolver e levar a pessoa a comunicar com desenvoltura com os colegas de trabalho, vida pessoal, em uma
entrevista de emprego e, até mesmo,
na mídia.
Segundo a instrutora e fonoaudió-

loga organizacional e clínica, Cristiane
Romano, o curso possibilita os participantes vender o seu “peixe”. “A pessoa conseguirá realizar seu marketing
pessoal de forma adequada e correta”,
afirma.
DINÂMICA
O treinamento utiliza de técnicas
comportamentais, fonoaudiológicas
(recurso verbais, vocais e não verbais), Coaching Communication (fo-

cado em metas para o resultado em
comunicação) e de técnicas de teatro.
“Existe também a técnica da filmagem
(feedback). Vou compondo a apresentação e as habilidades comunicativas
do participante de forma gradativa.
Isso possibilita que ele visualize o que
precisa melhorar e, diante disso, vou
passando as dicas. A cada filmagem ele
vai apresentando uma melhora significativa. São técnicas eficazes resultando, assim, em uma comunicação clara,
objetiva e direta”, avalia.

TREINAMENTO DALE CARNEGIE
Como líderes eficazes desenvolvem colaboradores engajados?

O

Sindinova promove dia 1º de
julho o treinamento Dale Carnegie. De acordo com o responsável, Rafael Conte, o curso é direcionado a profissionais que desejam
ser bem sucedidos nos negócios e que
precisam desenvolver a capacidade de
se comunicar e vender suas ideias de
forma a conquistar e inspirar pessoas.
“Além dessas habilidades, esses profissionais desenvolvem o hábito de lidar
com o estresse e os problemas de forma adequada, sem o sofrimento das
preocupações, ansiedade excessiva e
frustrações. O resultado são equipes
produtivas, cooperativas e entusiasmadas”, explica.
OPINIÃO
Proprietário da Líder Injetados,
Geraldo Luiz aprovou o treinamento.
“Parte do meu projeto Carnegie foi delegar atribuições específicas ao talento
das pessoas. Em 4 semanas, as ligações
para a gerência sobre entregas de pedidos diminuíram em 48,5%, o que
proporcionou uma baixa no número
de reclamações sobre entregas e posições de pedidos em produção em 23%,
em relação ao mês anterior. Isso con-

da Informação (TI), Vicente de Paula
Sousa, tem como objetivo a criação
de um laboratório de informática para
ensinar os alunos da Escola Estadual
Maria Zeli Diniz Fonseca a parte técnica e prática de hardwares (peças dos
computadores).
Uma ótima leitura!
Expediente:
JORNAL SINDINOVA
Presidente:
Pedro Gomes da Silva
1º Vice–Presidente:
Junior César Silva
2º Vice–Presidente:
Ronaldo Andrade Lacerda
1º Diretor Administrativo:
Emerson Silva
2º Diretor Administrativo:
José Silva de Almeida
1º Diretor Financeiro:
Júnior Camilo Fernandes
2ª Diretora Financeira:
Ana Paula Coelho de Freitas
Diretor de Relações Sociais:
Jair Bueno de Souza
Diretor de Marketing:
Antônio de Deus Soares
Diretora de Capacitação,
RH e Gestão:
Geralda Mônica Brandão Soares
Diretor de Tecnologia e Processos:
Jarbas Pinto Martins
Diretor de Promoções e Eventos:
Antônio Simões Pessoas
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
Suplentes:
Emerson de Oliveira Freitas; Hilton
Saldanha de Lacerda
e Kátia Maíra Azevedo
Delegado Junto ao Conselho de
Representantes da Fiemg:
Ramon Alves Amaral
Esta publicação é produzida pelo
Sindinova – Sindicato Intermunicipal
das Indústrias de Calçados de Nova
Serrana.
Rua Antônio Martins, 75, Bairro Frei
Paulo – Nova Serrana-MG
Telefone: (37) 3228-8500

Treinamento realizado em 2010; curso é direcionado a profissionais que desejam ser bem sucedidos nos negócios

tribuiu também para aumentar a eficiência dos colaboradores devido a uma
maior disponibilidade da gerência em
acompanhar de perto os seus subordinados. Estou sempre praticando o que
aprendo”, comenta.
Segundo o proprietário da Domac e
presidente da CDL Nova Serrana, Elton
Batista de Oliveira, o projeto Carnegie
engajou os vendedores. “Passamos a
resolver todos os problemas que cada

um tem em sua área. Com isso, estamos aumentando nossas vendas em
9% na área de vergalhão e 12% nos
produtos de miudezas”, relata.
Informações sobre o curso: (37)
3228-8500 ou pelo e-mail cursos@
sindinova.com.br e com Rafael Conte da Dale Carnegie pelo telefone (37) 9161-2201 ou pelo e-mail
rafael.conte@dalecarnegiemg.com.br

Contato Comercial: José Teixeira (37)
3228-8510
Contato Comunicação: Júlia Medeiros
(37) 3228-8502
Sugestões de notícias:
comunicacao@sindinova.com.br
Publicação: Quinzenal
Tiragem: mil exemplares
Jornalistas Responsáveis:
Júlia Medeiros - RP 17795 / MG
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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NR-12

O

NR-12 É DEBATIDA EM REUNIÃO NA FIESP

presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, e o vice, Junior
César Silva, participaram em
maio de um seminário na Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp).
Em pauta, a necessidade de alterações nas Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, tais como a
NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos), a NR-15 (atividades e operações insalubres), NR-18
(condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), NR-24
(condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho) e NR-13 (caldeiras,
vasos de pressão e tubulações).
O especialista em Segurança e Saúde do Trabalho da CNI, Clóvis Veloso
de Queiroz Neto, que coordena a Bancada Patronal na Comissão Tripartite
Paritária Temática do Ministério do
Trabalho, participou também da reunião, onde colheu sugestões dos setores e conheceu os itens que precisam
ser mudados nas normas para atender
as micro e pequenas indústrias.
Na palestra, Queiroz apresentou
um panorama do impacto da implantação da NR-12, que entrou em vigor
a partir de 2011. “O número de notificações às indústrias cresceu em 2013,

Foto: Hélcio Nagamine/Fiesp

250% em relação ao ano de 2010. Só
nos primeiros meses deste ano tivemos
mais de 6.700 notificações, um número maior do que o registrado em todo
o ano de 2010”, relata.
O número de empresas autuadas
também cresceu. “Houve aumento de
mais de 400% em 2013 em relação a
2010”, conta Queiroz. Outro dado preocupante foi o crescimento das interdições.
AUDITORES FISCAIS
O motivo, de acordo com Queiroz,
não foi apenas o número de auditores
capacitados, mas a visão da fiscalização do Ministério do Trabalho, que
passou a interpretar que qualquer item
em não conformidade é de grave risco.
“Além da norma em si, outro problema
é o sentimento dos auditores fiscais em
relação à norma. Infelizmente, quanto
a isso não conseguimos mudar, pois é
papel do Ministério do Trabalho”, lamenta.
Clóvis enumerou os quatro pontos
principais das propostas de mudanças
à norma NR-12 defendidas pela parte
patronal: mudar a linha de corte temporal para adequação; distinguir as
obrigações de fabricantes/importado-

Reunião debate fiscalização da NR-12; presidente e vice do Sindinova participarm do encontro realizado em São Paulo

res e dos usuários; ter tratamento diferenciado para as micro e pequenas
indústrias; e que as interdições sejam
feitas somente mediante grave e eminente risco e que esse seja devidamente comprovado por laudo técnico.
De acordo com o representante da
CNI, é interesse dos empresários garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, mas as adequações e prazos
impostos pelas NRs não têm levado em
conta aspectos técnicos e econômicos
das empresas, muitas vezes inviabi-

lizando a continuidade das mesmas
e colocando em risco o emprego em
vários setores. Ele destacou a campanha “NR-12. Uma Questão de Bom
Senso. Revisão Já!”, disponível no blog
Relações do Trabalho (www.relacoesdotrabalho.com.br), que reúne todos
os argumentos para a necessidade de
mudança no texto da norma.
Texto de Dulce Moraes, Agência Indusnet Fiesp
Fonte: fiesp.com.br

GRUPO DE TRABALHO PODERÁ SER CRIADO PARA REVER
FISCALIZAÇÃO DA NR-12

A

direção do Sindinova recebeu
dia 5 de junho, e-mail do Especialista em Segurança e Saúde
no Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Clovis Veloso
de Queiroz Neto, que traz informações
referentes à NR-12.
De acordo com a portaria Nº 431,
expedida pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), a normativa visa
instituir um grupo de trabalho que
terá como meta propor a revisão da regulamentação do Procedimento Especial de Fiscalização (PEF), previsto no
art. 627A da Consolidação das Leis do
Trabalho e nos artigos 27 a 29 do Regulamento da Inspeção do Trabalho,
aprovado pelo Decreto 4.552, de 27 de

dezembro de 2002.
A portaria publicada visa à padronização do trabalho realizado pelos
fiscais, evitando que a norma seja interpretada de maneira diferenciada pelos fiscais do MTE.
A seguir, na íntegra, a portaria Nº
431 emitida pelo MTE.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO
PORTARIA Nº 431,
DE 4 DE JUNHO DE 2014
(DOU de 05/06/2014 Seção I Pág. 109)
Cria grupo de Trabalho para propor
a revisão da regulamentação sobre o

Procedimento Especial de Fiscalização.
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO
TRABALHO, no uso das atribuições legais, resolve:
Art. 1º. Instituir Grupo de Trabalho
com o objetivo de propor a revisão da
regulamentação do Procedimento Especial de Fiscalização - PEF, previsto
no art. 627A da Consolidação das leis
do Trabalho e nos arts. 27 a 29 do Regulamento da Inspeção do Trabalho,
aprovado pelo Decreto 4.552, de 27 de
dezembro de 2002.
Art. 2º. O Grupo de Trabalho será
constituído de três representantes da
Secretaria de Inspeção do Trabalho e
quatro representantes das Superinten-

dências Regionais do Trabalho e Emprego, escolhidos entre os auditores
fiscais do trabalho ocupantes dos cargos de chefe de inspeção do trabalho,
segurança e saúde no trabalho ou fiscalização do trabalho.
Art. 3º O Grupo de Trabalho será
coordenado por representante da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
Art. 4º O relatório final do Grupo,
acompanhado da proposta de revisão
da regulamentação do PEF deve ser
apresentado no prazo de 60 dias a contar da publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

SINDINOVA APOIA PROJETO DE DOAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

A

Professor de Tecnologia da Informação, Vicente Sousa, ao lado dos alunos da Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca

Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca, localizada ao lado
do Fórum de Nova Serrana, está
implantando o projeto Reinventando o
Ensino Médio, do Governo do Estado,
voltado aos alunos do 2º Grau.
Uma das disciplinas é a Tecnologia
da Informação (TI), que visa montar
no colégio um laboratório de informática para ensinar aos alunos a parte
técnica e prática de hardwares (peças
dos computadores).
Segundo o professor de TI, Vicente de Paula Sousa, o Paulinho, a escola lançou a campanha de doação de
equipamentos de informática que não
estão sendo utilizados pelas empresas

da cidade. “Foi uma forma criativa encontrada pela direção do colégio para
arrecadarmos e ampliarmos o nosso
laboratório de informática”, relata.
DOAÇÃO DE MATERIAIS
Os interessados em doar os equipamentos de informática poderão entrar
em contato com o Paulinho através dos
telefones (37) 3226-8193 ou 9109-0053.
Segundo a direção, o colégio tem
166 alunos matriculados, com idade
entre 15 e 17 anos, que participarão da
iniciativa.
Sindinova: apoiando e incentivando os projetos sociais!

PG 4

16 A 30/JUNHO/2014 – Jornal Sindinova

POLO

PMMG COMEMORA ANIVERSÁRIO EM NOVA SERRANA
Presidente do Sindinova é homenageado na solenidade

O

presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, recebeu uma placa do comandante da 28ª Companhia de Polícia Militar Independente,
Tenente Coronel Paulo Sérgio da Silva,
durante solenidade realizada dia 10 de
junho, em Nova Serrana. O evento comemorou os 239 anos da Polícia Militar

de Minas Gerais. A homenagem visa reconhecer o relevante apoio e colaboração
do empresário do ramo calçadista junto
à PM e a sociedade nova-serranense.
Pedro Gomes agradeceu a homenagem recebida pelos militares. “Estou
muito feliz e honrado. Obrigado ao Tenente Coronel Paulo Sérgio da Silva e

Da esq. para dir.: Henrique Soares, Pedro Gomes da Silva. Ten. Cel. Paulo Sérgio, Elton de Oliveira, Jarbas Martins e Valter Lacerda

aos demais policiais de Nova Serrana
pelo reconhecimento”, diz.
PARCERIA
Em entrevista ao Jornal Sindinova,
Tenente Coronel Paulo Sérgio disse que
os homenageados são parceiros da cor-

poração. “São pessoas com visão e responsabilidade social. Todos colaboram
de forma espontânea com a PM”, conta.
O comandante da 28ª Companhia
elogiou a relação harmoniosa entre o
Sindinova e os militares da fração. “Esperamos que essa parceria, que já é antiga, continue forte”, afirma.

Composição da mesa durante solenidade em comemoração ao aniversário de 239 anos da PM realizado em Nova Serrana

INTENSIFICADA DIVULGAÇÃO DA 14ª FENOVA

O

Sindinova, idealizador e realizador da Fenova, intensifica o
trabalho de divulgação da feira,
que chega a sua 14ª edição e será realizada entre os dias 12 e 14 de agosto,
em Nova Serrana.
Considerada a maior feira de calçados de Minas Gerais e uma das mais
importantes do país, a 14ª Fenova
apresentará aos lojistas as novidades
da coleção primavera/verão 2014. Cerca de 200 marcas estarão presentes no
evento com a exposição de calçados
femininos, masculinos e infantis.
As ações para divulgação da 14ª
Fenova foram intensificadas a partir
de junho, com anúncios em revistas e
jornais segmentados voltados ao setor
calçadista, como Exclusivo, Lançamentos, Risa e Salt. O trabalho de telemarketing também foi iniciado e a expectativa é de que 15 mil lojistas sejam
convidados para a Fenova.
VOCÊ ENTRE OS MELHORES
Ainda há espaço para comercialização de estandes. Os interessados em
garantir presença na 14ª Fenova podem
fazer contato com Edimar Gois pelo
(37) 3228-8500 / (37) 9973-4784 ou no
email: edimarsindinova@gmail.com

Telemarketing da 14ª Fenova convidará 15 mil lojistas; evento será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Convenções de Nova Serrana

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

BANCO CENTRAL LANÇA APLICATIVO PARA RECONHECER
DINHEIRO FALSIFICADO

O

Banco Central lançou dia 11,
o aplicativo Dinheiro Brasileiro, que qualquer pessoa pode
baixar no celular e ensina como reconhecer uma cédula falsificada. Com o
programa, é possível saber, na hora, se
a nota é falsa ou verdadeira.
O funcionamento do aplicativo é
simples. A própria câmera do celular
ou do tablet reconhece a nota. O sistema não analisa se a nota é verdadeira

ou falsa, mas exibe todos os itens de
segurança que precisam ser verificados, como a marca d’água e o fio de
segurança. Na cédula de R$ 50, por
exemplo, a onça muda de cor. A informação também aparece por escrito,
em português, inglês e espanhol e vale
para todas as notas das duas famílias
do real: a nova e a antiga.
O aplicativo “Dinheiro Brasileiro”
está disponível no itunes e google store.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO FINEP 2014
Estão abertas as inscrições para a
edição 2014 do Prêmio Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Neste
ano, serão distribuídos de R$ 100 mil
a R$ 500 mil para os primeiros colocados regionais e nacionais de cada
categoria, totalizando cerca de R$ 8
milhões em prêmios. As inscrições vão
até o dia 7 de agosto e as cerimônias de
entrega do Prêmio acontecem no fim
do ano.
Em sua 17ª edição, o Prêmio Finep,
que conta com o apoio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
e do jornal O Globo, contemplará oito
categorias no total, sendo seis regionais e nacionais e duas exclusivamente
nacionais. Os primeiros colocados regionais, em cada categoria, competem
também na final nacional.
CATEGORIAS:
Regionais e Nacionais

O

mesmo valor referente ao título de sua
categoria. Ou seja, quem ganhar as
fases regional e nacional na categoria
média empresa, por exemplo, receberá
R$ 500 mil, sendo R$ 250 mil referente
ao título regional, mais R$ 250 mil referente à conquista nacional.
- Etapa nacional: Grande Empresa – (1º) R$ 500 mil, (2º) R$ 250 mil,
(3º) R$ 100 mil; e Tecnologia Assistiva
– (1º) R$ 200 mil, (2º) R$ 150 mil, (3º)
R$ 100 mil.
Micro e Pequena Empresa
Média Empresa
Instituição de Ciência e Tecnologia
Tecnologia Social
Inventor Inovador
Inovação Sustentável
Nacionais
Grande Empresa
Tecnologia Assistiva
Todos os detalhes estão no regulamento do Prêmio. (www.finep.gov.br)

Os ganhadores receberão, além de
troféu, os seguintes valores, em espécie:
- Etapa regional: Micro e Pequena
Empresa - R$ 200 mil; Média Empresa - R$ 250 mil; Instituição de Ciência
e Tecnologia - R$ 200 mil; Tecnologia
Social - R$ 200 mil; Inventor Inovador
- R$ 100 mil; e Inovação Sustentável R$ 150 mil. O vencedor regional que
também conquistar a premiação nacional receberá, de forma adicional, o

PRÊMIO FINEP
O Prêmio Finep é o mais importante instrumento de estímulo e reconhecimento à inovação no País. Desde
1998, já premiou empresas, instituições e pessoas físicas, sendo responsável pela projeção dos contemplados
não apenas no Brasil, como no exterior. Em 2013, houve 570 inscrições.
Fonte: finep.gov.br

COURO: EXPORTAÇÕES EM MAIO MOSTRAM
CRESCIMENTO DO COURO ACABADO

Brasil exportou, no mês de
maio, um total de US$ 258,8
milhões em couros e peles, de
acordo com informações da Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Trata-se de cresci-

mento de 12,9% em relação ao mesmo
mês do ano passado. O acumulado do
ano registra um total de US$ 1,219 bilhão em exportação de couros e peles,
ou seja, 22,8% a mais do que em 2013
no mesmo período.
O setor de inteligência comercial do

Centro das Indústrias de Curtumes do
Brasil (CICB) fez uma avaliação sobre
os dados divulgados pelo MDIC, constatando um prognóstico positivo para
o couro do Brasil, em especial em sua
forma acabada, com maior valor agregado. “Foi o maior valor já exportado

de couro acabado (US$ 142 milhões),
com aumento de 14,6% sobre maio de
2013”, informa o presidente executivo
do CICB, José Fernando Bello.
Acesse o relatório das exportações
de couros e peles: http://bit.ly/1qALdb7

GPS EM PAR DE TÊNIS PODE GUIAR PEDESTRES ATÉ SEU DESTINO

O

Massachusetts Institute of Technology (MIT) desenvolveu
um par de tênis inteligente que
pode guiar pedestres até a um determinado destino sendo orientados por
um sinal de GPS, que vem de um smartphone por conexão bluetooth.
Chamados de SuperShoes, eles contam com motores em suas palmilhas
que vibram para indicar em qual direção o usuário deve seguir.
O princípio é simples. Se você está
em um cruzamento, por exemplo, e
precisa ir para a direita, o motor que
está debaixo do seu pé direito irá vibrar. Uma vez programada uma rota,
você não precisa mais ficar com o celular na mão.
Como a tecnologia está nas palmilhas, que contêm uma microcontroladora, bluetooth de consumo reduzido
e uma bateria, qualquer tênis ou sapa-

to pode se tornar “inteligentes”.
A ideia do projeto é facilitar a vida
de quem anda a pé e precisa estar
constantemente de olho no celular
para consultar o caminho.
O aplicativo dedicado aos tênis
pode se integrar a calendários e listas
de tarefas do smartphone.
Uma vantagem da integração com
as atividades planejadas para o seu dia
é que os SuperShoes podem analisar o
tempo disponível até a hora de chegar
ao trabalho e sugerir caminhos diferentes para explorar a cidade e, talvez,
ser mais saudável optando por uma caminhada mais longa.
É possível também cadastrar os tipos de lugares que você prefere ir para
receber recomendações no smartphone quando você estiver perto de algum
estabelecimento apropriado.
Fonte: exame.abril.com.br
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ENTREVISTA

ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA, PROPRIETÁRIO
DA EMPRESA BOTINAS PERDIGÃO
Natural de Santo Antônio do Monte e no mercado calçadista há 23 anos,o empresário Antônio Aparecido
Ferreira dedicou boa parte de sua vida a produção de botinas.

ANS - nº 319121

Jornal Sindinova (JS) – Quando começou a trabalhar no setor calçadista?
Antônio Aparecido Ferreira (APF) –
Comecei ainda criança. Era ajudante de
uma fábrica de botinas localizada em
Perdigão.
JS – Sempre trabalhou nesta área?
APF – Não. Em 1986 mudei para
Belo Horizonte. Entre 86 e 87 trabalhei
como representante comercial de uma
empresa que comercializava máquinas
e móveis para escritório, supermercado e farmácia. Em 1988 retornei para
Perdigão. Durante três anos (88, 89 e
90) trabalhei com vendas de pedras semipreciosas. Vendia as pedras, principalmente, em cidades turísticas.
JS – Quando resolveu voltar a trabalhar no setor calçadista?
APF – No dia 15/10/1990, o Dionísio Brandão e eu resolvemos abrir uma
fábrica de botinas em sociedade. Nossa
parceria durou cerca de 2 anos. No final
de 92 resolvemos desfazer a sociedade.
JS – A Botinas Perdigão possui quantos funcionários? Quantas botinas
são produzidas ao dia?

AFS – Temos 40 colaboradores.
Nossos funcionários são, em sua maioria, de Perdigão. Há 3 anos produzimos
800 pares de botinas ao dia. Meu filho
e meu afilhado está produzindo uma
linha de botinas infantil e feminino.
JS – Suas botinas são exportadas?
Seus produtos são comercializados
em quais estados?
AFS – Não exportamos no momento. Nossas botinas são comercializadas
em todo o país. Minas Gerais é o estado que mais compra os nossos produtos.
JS – Qual o diferencial de seus produtos?
AFS – Procuramos fazer uma botina durável, bonita e confortável. Usamos materiais de primeira qualidade.
JS – A empresa participa de alguma
feira ao longo do ano?
AFS – Já participamos da Fenova e
da Francal, em São Paulo.
JS – É associado do Sindinova há
quanto tempo? Você aprova o trabalho do sindicato?
AFS – Sou associado há 10 anos.
Na minha opinião, a atual diretoria

QUEM TEM UNIMED
PODE SER ATENDIDO
EM TODO O PAÍS NOS

(37) 3229-5200

*

CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

do Sindinova vem realizando um bom
trabalho.
JS – O caminho de qualquer ser
humano é cheio de altos e baixos.
Quais dicas você dá para quem está
começando a trabalhar no setor
calçadista?
AFS – Foram muitas vitórias ao
logo da caminhada. Realmente não é
fácil. Em primeiro lugar a pessoa deve

unimeddivinopolis.coop.br
**

* De acordo com as cláusulas contratuais pactuadas, na rede credenciada Unimed. ** Conforme definições da ANS.

Cuidar de você. Esse é o plano.

gostar do que faz e sempre fazer bem
feito. Em segundo lugar devemos ter
muita persistência e coragem para
vencer os obstáculos.
JS – Qual sua mensagem final?
AFS – Devemos ter muita paciência,
pois será um ano complicado. Se não
tivermos retorno satisfatório nos próximos 2 anos, com certeza teremos a merecida recompensa no futuro próximo.
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CLASSIFICADOS

VENDE-SE

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!

• 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 Comércio Ltda
• Forno reativador vertical - Tecnomaq
- 2004 / Informações: 3226-1830 –
MTR Indústria e Comércio Ltda

• Mesa de modelagem. Contato: 32288500
• Compressor industrial alta pressão
Chiaperini 250 litros - pressão 175lbf 25 pés³/min, pouco tempo de uso. Informações: (37) 9139-6090 - Estéphany

* 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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OPINIÃO
Marcos Fábio Gomes Ferreira
Administrador de empresas e mestre em administração profissional com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas;
Professor empreendedor pela Babson College em Boston/USA (2010), onde também se qualificou em Inovação & Empreendedorismo (2012);
Sócio-Diretor e fundador da FORMATAR Consultoria empresarial, empresa líder no seu segmento no Centro-Oeste de Minas Gerais e consultor
organizacional com vasta experiência em gestão de negócios.

COMO VOCÊ VENDE SUA EMPRESA PARA O SEU FILHO?

N

ão sou uma pessoa apaixonada por futebol e nem entendo
muita coisa sobre este universo.
Entretanto, tenho muitos amigos apaixonados por esse esporte. Mas, o que
isso tem a ver com o tema?
Pois bem, vou usar o exemplo do
futebol para explicar. Um de meus
amigos, cujo filho acabou de vir ao
mundo, já postou fotos e mais fotos em
seu perfil do facebook de seu herdeiro
vestindo a camisa do seu time de coração. A criança, que mal sabe o que é
uma letra do alfabeto, já começa desde
cedo a ser influenciada a gostar de um
determinado time de futebol. Ou seja,
independente do time ser um grande
vencedor ou não, o grande orgulho do
pai é fazer do seu time, o time do seu
filho.
Falando agora do universo empresarial, já há algum tempo que a nova
geração de pais deixou de obrigar os

filhos a seguir a sua profissão. Até aí
tudo bem. Respeitar o gosto e a vocação dos filhos é uma coisa, mas, isso
não impede de você fazer uma boa
venda da imagem de sua empresa para
os seus filhos. Infelizmente, porém, o
que é muito comum hoje no seio da
família empresária, é um comportamento contrário ao que o pai apaixonado pelo seu time faz com o filho: ao
invés de vender uma boa imagem da
sua empresa para os filhos, o conselho
é totalmente o inverso: “vai estudar
para ser um médico, um engenheiro,
um advogado ou outra coisa qualquer,
pois, ser dono de empresa é um calvário!” É só estresse! Funcionários descomprometidos; cliente cada vez mais
exigente; impostos; leis ambientais...
Só problema e dor de cabeça!
É, no mínimo, estranho! Por mais
que o time perca ou decepcione, o pai
ainda continua a elogiar o time do co-

ração, sempre apresentando argumentos que sustente a sua paixão. Já a empresa, que sustenta a família e que irá
sustentar o estudo dos filhos, é execrada, massacrada e eleita como um caminho a não ser seguido. Apesar disso
não ser a regra, esse comportamento é
extremamente comum, principalmente, no universo da pequena empresa.
O que eu quero lhes dizer, é que
somos tão bons para vender uma imagem negativa de nosso negócio para
os filhos que, desde o berço, os desencorajamos a seguir no nosso negócio.
Porém, nos esquecemos de que o filho
sucessor poderia vir para o negócio
desde cedo, com uma nova cabeça,
aplicando o que aprendeu na faculdade
e fazendo diferente. O casamento entre a experiência do pai e a juventude
e conhecimento do filho poderia gerar
uma dupla fantástica a ponto de eliminar os problemas que o pai, sozinho,

não conseguiu resolver. Ao invés disso,
o filho é educado a começar um negócio do zero, tendo que aprender fora
um algo totalmente novo.
Querem saber o resultado disso?
Famílias donas de boas empresas, mas,
sem sucessores!
E quando os pais vierem a se afastar
do negócio, o que fazer? Fechar? Deixar
que o filho assuma, mesmo sem entender nada? Deixar na mão do funcionário mais antigo? Ou, vender a empresa?
Não penso que devemos obrigar os
filhos a seguirem o negócio dos pais,
mas também não penso que devemos
desencorajá-los. Quantos pais educam
os filhos para torcer pra outro time?
Então, porque fazemos isso com a empresa da família? Achar que a realidade
dos outros negócios (ou profissões) é
melhor que a da nossa empresa, nada
mais é que a síndrome da grama do
vizinho?

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

O

que demonstra a força é a sua
capacidade de fazer as coisas
acontecerem, de inovar e criar
novos caminhos para si mesmo. É fundamental superar o papel de apenas
observar o mercado e se adequar às
realidades que se apresentam.
As organizações precisam reconhecer as variáveis do mercado que estão
a sua volta e fazer inovações constantes no seu negócio. Elas necessitam se
acostumar a trabalhar com estratégias
bem definidas e dar ênfase na criação
constante de vantagens exclusivas em
comparação com seus concorrentes.
Ter uma condição operacional su-

ESTRATÉGIA SEMPRE
perior pode não significar o caminho
do futuro. Nesse caso, outras empresas tendem atingir esse mesmo nível
de qualidade e dividir a atenção dos
clientes que, inclusive, têm novas necessidades e desejos. O mercado hoje,
mais do que nunca, está a exigir a definição constante de estratégias claras,
ousadas e direcionadas, fundamentadas para criar diferenciação e colocar
a empresa em destaque na mente das
pessoas.
Para criar a distinção, as empresas
devem buscar mercados-alvo bem definidos e identificar claramente as reais
necessidades desse público. Sob o pon-

to de vista dos clientes, a empresa deve
transmitir algo que seja percebido e
desejado por eles. Vale lembrar que as
organizações não oferecem somente
produtos ou serviços, mas principalmente “valor” para as pessoas.
Ao oferecer algo que seja considerado “valor” do ponto de vista dos clientes, as organizações passam a ser um
difícil alvo para os seus concorrentes.
Todas as empresas podem se diferenciar na mente de seus clientes e criar
barreiras poderosas para as outras que
queiram disputar esse mercado.
O negócio e ser diferente. É ter característica no negócio da empresa que

seja de difícil imitação. É não depender
de uma competição que da ênfase no
preço (preço não é tudo) das mercadorias ou serviços, mas, sim, de uma
competência própria, que atenda um
grupo bem definido de clientes.
Tudo o que for desenvolvido deve
ser direcionado para ter um resultado final a sua satisfação. Os olhos
de todos os empresários devem estar voltados para o mercado. É lá o
seu “campo de batalha”. É junto dos
clientes e concorrentes que se tem a
real noção para onde caminhar. Em
marketing, é a estratégia advinda do
planejamento.
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NOVIDADES
GUICHÊ ÚNICO PARA EXPORTAR

O Governo Federal lançou o Programa Portal Único de Comércio Exterior, que vai unificar todos os sistemas dos órgãos envolvidos nos processos de exportação e importação no país e simplificar as operações de compra e venda de bens. A meta final do programa é reduzir o prazo de exportação de 13 para oito
dias e o prazo de importação de 17 para dez dias. Em todos os países em que foi adotado, o chamado guichê único (single window) foi uma ação de médio e
longo prazo. No Brasil, o Portal Único também será adotado por etapas, mas estará plenamente funcional já em 2017, daqui a três anos.

INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou um programa para
estimular investimentos em inovação e aumentar a competitividade das companhias de menor porte.
Com dotação orçamentária de R$ 500 milhões, o Programa BNDES de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa Inovadora (BNDES MPME Inovadora) já está operando, e sua vigência (prazo para que
os pedidos de financiamento deem entrada no Banco) segue até 31 de dezembro de 2015.

O QUE É INOVAÇÃO?
Fonte: Exame
novar é encontrar soluções para pequenos ou grandes problemas. Não
significa necessariamente “inventar
a roda” ou ter uma ideia que cinco milhões de dólares a cada semana. Significa quebrar padrões. Encontrar novas
maneiras de fazer algo que já é feito a
muito tempo, sempre do mesmo jeito.
É resolver problemas ou se antecipar
a eles. É cuidar para que as organizações permaneçam competitivas, os negócios permaneçam vivos e o planeta
mais sustentável.
A meu ver, estamos em um momento de transformação. Antes, inovação
nas empresas era algo voltado para
fora, para a criação de novos produtos
ou serviços. Hoje é parte integrante

I

das organizações e ganhou um novo
significado. Inovar é um modo de operar, de pensar e de estar no mundo.
Claro que ainda há um longo caminho a percorrer. A primeira motivação
ainda, em muitos casos, é ditada pela
pressão do mercado. E não sou eu que
estou dizendo isso. Segundo a ABDI,
Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial, a decisão de inovar no segundo trimestre de 2013 esteve fortemente associada a três fatores: pressões
adicionais de custo (68,2%), exigências
dos clientes (66,1%) e busca por maior
participação no mercado (60%).
Por onde começar?
Para criar uma cultura de inovação,
o primeiro passo é identificar o que
isso representa para a organização e

que resultados são esperados.
A semente desse movimento deve
nascer na alta direção, que deve apoiar
mudanças, participar ativamente do
processo e reconhecer adequadamente
aqueles que promoverem atitudes inovadoras. Só assim, esse novo “modo de
estar e operar das organizações” criará
raízes.
Outra forma de propiciar o despertar dessa cultura é promover cursos,
palestras e dinâmicas que prepararem,
motivem e deem suporte aos colaboradores. A criação de comitês e campanhas de incentivo a ideias/projetos que
possam gerar economias ou otimizar
processos também são ótimas ferramentas.
Enfim, para que uma cultura de

inovação de fato se consolide, é importante que haja tolerância a erros e margem de manobra frente aos riscos inerentes ao processo. Se a cada tentativa
o time for penalizado, todo o investimento na disseminação dessa cultura
cai por terra. O risco calculado deve
ser acompanhado e estimulado para
que o processo não se interrompa.
Grandes rupturas requerem tentativas, erros, liberdade de tempo e espaço.
A pergunta que deixo para você, independente da cadeira que ocupa atualmente, é: você está pronto?
“Inovação é fazermos melhor o que
fazemos hoje, de forma que se torne obsoleto.” - Akio Morita, co-fundador da
Sony Corporation

AMPLIAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
PASSA A VALER EM JULHO
Nova legislação amplia para nove meses o período máximo de contratação.

O

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ampliou o prazo
de duração do contrato de trabalho temporário para até nove meses.
A medida, que vale a partir de 1º de
julho, pretende dar mais consistência a
essa modalidade de contratação. A portaria nº 789 foi publicada no dia 3 de
junho no “Diário Oficial da União”.
Atualmente, o limite é de seis meses. De acordo com a nova portaria, os
contratos de trabalho temporário poderão durar até nove meses desde que
as circunstâncias e motivos da empresa justifiquem a opção. Ela vale exclusivamente na hipótese de substituição
de pessoal regular e permanente.
A nova norma diz que as empresas
devem pedir autorização para a contratação superior a três meses no site
do Ministério do Trabalho e Emprego,
com antecedência mínima de cinco
dias do início do contrato. No caso de
prorrogação, o pedido deve ser feito
cinco dias antes do término previsto
inicialmente no contrato.
Um empregador poderá, por exemplo, contratar um temporário por três
meses (conforme prevê a lei 6.019/89)
e pedir prorrogações, conforme a necessidade, até que o contrato atinja o
limite máximo dos nove meses.
O QUE É TRABALHO TEMPORÁRIO?

Trabalho temporário é aquele prestado por uma pessoa física, por meio
de uma empresa interposta, para atender a uma “necessidade transitória de
substituição de seu pessoal regular e
permanente” ou a um “acréscimo extraordinário de serviços”, de acordo
com José Daniel Gatti Vergna e Rodrigo Milano Alberto, advogados especializados em direito do trabalho do
escritório Mesquita Barros Advogados.
Segundo os advogados, na primeira hipótese, seria possível contratar um trabalhador temporário para
ocupar a posição de uma empregada
grávida que se afasta do trabalho por
causa da licença-maternidade. Com a
nova portaria, portanto, esse trabalhador poderá ser contratado por até
nove meses.
A segunda hipótese (“acréscimo
extraordinário de serviços”) trata de
contratações que ocorrem, por exemplo, nas semanas que antecedem ou
sucedem ao Natal, quando as empresas
precisam de maior número de mão de
obra para atender à crescente demanda
do período. Nessas situações, a regra
permanece a mesma que antes da nova
portaria, ou seja, somente será possível ampliar em três meses o termo do
contrato, observando-se os três meses
inicialmente permitidos pela lei.
Reprodução: G1
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