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ENTREVISTA

O sócio-diretor da empresa Rassa
Indústria de Calçados e Comércio
Ltda – proprietário da marca Marina Mello, Juarez Pinto Martins é o
nosso entrevistado especial.
VEJA MAIS > PG 03

ATRAIR E RETER
PROFISSIONAIS
Na coluna especial, a consultora e instrutora de RH, Zuleika Santos, dá dicas
para as empresas que desejam atrair e
reter profissionais competentes.
VEJA MAIS > PG 03

TALENTOS E
OPORTUNIDADES
Aproveite o início de ano e cadastre as
vagas de emprego disponíveis na sua
empresa. Saiba como atualizar o nosso
banco de dados e ampliar a divulgação
das vagas. Acesse o site do Sindinova,
clique em “Talentos e Oportunidades” e
mantenha suas vagas atualizadas
VEJA MAIS > PG 07

DIVULGAÇÃO DA FENOVA
Uma equipe do Sindinova esteve na Couromoda, em São Paulo, para promover a 13ª edição da Fenova. O estande do Sindinova recebeu a visita de lojistas, expositores e parceiros.
VEJA MAIS > PG 06

ENAI
O 8º Encontro Nacional da Indústria
(Enai) foi realizado no dia 11 de dezembro, em Brasília. A edição foi promovida pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Confira os temas debatidos durante o encontro.
VEJA MAIS > PG 02
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EDITORIAL

Estamos de volta! Após uma breve
pausa, o Jornal Sindinova volta a circular em 2014. Com as energias renovadas e muita disposição, esperamos
que esse novo ano seja repleto de boas
notícias e muita informação. E é com
essa proposta que esta edição chega
hoje até você, leitor.
Você confere uma cobertura espe-

cial sobre a 41ª edição da Couromoda,
realizada em São Paulo e os temas debatidos durante o 8º Encontro Nacional da Indústria, em Brasília. E tem
muito mais!
Não deixe de ler nosso comunicado
sobre a parceria firmada com o escritório “Martins Freitas Advogados Associados” e na página 07, você confere

a importância de manter o banco de
dados do “Talentos e Oportunidades”
atualizado. Não perca tempo e divulgue agora mesmo as vagas disponíveis
na sua empresa.
A próxima edição da Fenova está
muito próxima e os preparativos finais
estão a mil por hora para receber nossos expositores e lojistas de todo Bra-

sil. Lembre-que que temos um encontro marcado entre os dias 18 e 20 de
fevereiro, no Expominas em Belo Horizonte. A 13ª edição da Fenova terá a
presença de mais de 250 marcas. Considerada a maior feira de calçados de
Minas Gerais, a Fenova apresentará a
coleção outono-inverno 2014.
Boa leitura!

8º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA

C

om a presença da presidente da
República, Dilma Rousseff, foi realizado no dia 11 de dezembro, em
Brasília, o 8º Encontro Nacional da Indústria (ENAI). A edição foi promovida
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O presidente do Sindinova,
senhor Pedro Gomes da Silva participou do encontro que teve como tema
“O Brasil e os desafios da Economia
Global”. O presidente da Fiemg Regional Centro Oeste, Afonso Gonzaga e demais representes da entidade, também
participaram do encontro em Brasília.
Realizado durante dois dias, o Enai
discutiu os obstáculos que o país pre-

cisa superar para ganhar competitividade no cenário internacional.
Durante o 8º ENAI aconteceram sete
painéis de debates com temas ligados à
competitividade da indústria brasileira.
O primeiro deles, que tratou dos desafios
da competitividade brasileira no mercado mundial, teve a participação do empresário Paulo Roberto Pupo, diretor da
Fiep e coordenador do Conselho Setorial
da Indústria da Madeira da entidade.
Outros temas foram debatidos, como
o excesso de burocracia como um dos
principais entraves para o desenvolvimento do setor produtivo do país e falta
de trabalhadores qualificados.

AGENDA DE CURSOS FEVEREIRO
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

Técnicas de Produção em Calçados com base
no Sistema Toyota

03 a 07 de fevereiro
(2ª a 6ª feira)
19h às 22h

Salvatores Puglia
Salvatores Puglia – Senai / RS

15h

R$ 150,00

R$ 225,00

Administração e negociação em compras

08, 15 e 22 de fevereiro
(aos sábados)
08h às 13h30

Fábio Lima Ferreira
Graduado em administração pela UFMG e MBA
em finanças pelo IBMEC

16h

2x R$ 125,00

2x R$ 162,50

17 a 21 de fevereiro
(2ª a 6ª feira)
19h às 22h

Paulo Dias de Almeida
Profissional graduado em Administração de
Empresas pela PUC Minas; MBA em Gestão
Industrial, pela Fundação Getúlio Vargas e
mestrando em Administração. Atua há oito
anos como consultor industrial. 28 de experiência em indústrias.

15h

2x R$ 125,00

2x R$ 162,50

20/02 a 20/06
(5ª e 6ª)
19h às 22h

Pierre Pedroso Lopes
Professor Universitário com 13 anos de carreira
acadêmica com passagens por SENAI, CEFET, e diversas Universidades do estado lecionando cursos
na área de calçados. Atua como Designer de Calçados desde 1995 em empresas de praticamente todos
segmentos, desde femininos de moda a esportivos.

90h

4x R$ 300,00

4x R$ 390,00

Custos e Formação de Preços Industriais –
“Apuração de Custos e Formação de Preço
de venda”

Desenho e projeto de calçados
(manual e computador)

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

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS:
O Sindinova firmou parceria com o Martins
Freitas Advogados Associados para que seus associados tenham garantido, por meio de uma ação
judicial, o direito à restituição das contribuições
previdenciárias (INSS) que foram pagas indevidamente sobre as parcelas indenizatórias, tais como
aviso prévio indenizado, um terço de férias, férias gozadas e auxílio doença pago nos primeiros

quinze dias.
Os valores a serem restituídos estão prescrevendo, o que torna necessário o ajuizamento da
ação o mais rápido possível. Para o ajuizamento
da ação será necessário apenas assinar a procuração e o contrato (nos termos firmado com o
Sindinova) e providenciar uma cópia simples do
contrato social e da última alteração contratual.

Expediente:
JORNAL SINDINOVA
Esta publicação é produzida pelo Sindinova – Sindicato Intermunicipal das
Indústrias de Calçados de Nova Serrana.
Presidente: Pedro Gomes da Silva
Rua Antonio Martins, 75, Bairro Frei Paulo – Nova Serrana-MG
Telefone: (37) 3228-8500

Não é preciso apurar os valores recolhidos indevidamente para entrar com esta ação. O escritório de advocacia informa que entrará em contato
para esclarecimento e somente empresas no lucro
presumido ou real estão aptas a aderir a esta ação
conjunta.
Contato da filial em Divinópolis: (37) 3214 -3635
site oficial: www.martinsfreitas.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: 1 mil exemplares
Diagramação e Projeto Gráfico: Mauro Henrique - maurohenrique@icloud.com
Jornalista Responsável: Júlia Medeiros - RP 17795 / MG
Impressão: Jornal Agora – Divinópolis

“O Sindinova não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pelas empresas anunciantes deste periódico”
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ENTREVISTA

O entrevistado da semana, Juarez Pinto Martins foi agraciado com o troféu de “Mérito Industrial” na última
edição do Jantar de Confraternização, realizado pelo Sindinova. São 31 anos dedicados a fabricação de
calçados. Sendo 22 destes, ao lado do irmão Jarbas. Apenas com a marca Marina Mello são 20 anos.
Confira agora uma entrevista com o sócio-diretor da empresa Rassa Indústria de Calçados e Comércio Ltda –
proprietário da marca Marina Mello.
JS – Como foi a escolha do nome
“Marina Mello”?
A escolha do nome “Marina Mello” foi
uma tendência de mercado, já que na
década de 90 surgiram muitas marcas
compostas por dois nomes femininos.
A aposta no nome foi feita e registrada
a patente.
JS – Qual a produção diária da empresa?
Atingimos uma produção diária de tênis
casual feminino de 1.200 pares. E fazemos questão de manter esse número já
algum tempo.
JS – Por quê?
Para a empresa Marina Mello a qualidade do produto é essencial e prioriza-

mos isso. Nossa preocupação está em
agregar valor à marca. Por isso esse
número é mantido.
JS – Sua família está envolvida no seu
trabalho? Comente um pouco como é
ter a família ao seu lado na empresa.
Minha esposa Conceição é hoje a responsável por toda a parte de criação das
coleções. E meus filhos também trabalham comigo. Poder aliar minha experiência com as ideias novas dos meus
filhos, renova o trabalho que desenvolvemos a frente da Marina Mello.
JS – Qual o desafio enfrentado para
anunciar na Revista Vogue?
Durante uma conversa com a minha esposa, em 20008, ela sugeriu que a Mari-

na Mello anunciasse na Vogue. Quando
entrei em contato com a editora, ouvi
que Nova Serrana não tinha produtos
para Vogue. Fui insistente, mandei um
tênis para a responsável pela área comercial da revista e foi quando ela disse
sim para a marca Marina Mello. Considero que os anúncios na Vogue abriram muitas portas para a Marina Mello.
Atualmente mantemos a estratégia de
anunciar em grandes revistas, como

“Elle”, “Caras” e magazines especializados do setor calçadista.
JS – Em sua opinião, qual o patamar que Nova Serrana alcançou?
Acho que Nova Serrana desenvolveu
muito. A cidade cresceu muito e chegou certo momento em que estabilizou. Acredito numa produção menor,
mas com melhor qualidade e valor
agregado ao produto.

EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA - Colunista convidado desta edição: Zuleika Melo
Consultora e Instrutora de Recursos Humanos, Empreendedorismo e Liderança para micro e pequenas empresas no Sebrae-MG. Experiência de 16 anos
na área de Gestão de Pessoas. Graduada em Psicologia pela FUMEC-MG, especialização em Pedagogia Empresarial e MBA em Gestão de Pessoas.
zuleika.melo@sebraemg.com.br
(37) 3226-8850 ou (31) 3253-4731

N

É POSSÍVEL ATRAIR E RETER PROFISSIONAIS
COMPETENTES NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS?

ão há como pensar em resultados sem o envolvimento das
pessoas! Portanto, atrair e manter profissionais competentes é fundamental e de extrema importância
também no ambiente das micros e pequenas empresas. Hoje, essa não é uma
preocupação só das grandes empresas.
As organizações de pequeno porte possuem duas características que
auxiliam na implantação do processo
de gestão de pessoas: a proximidade
dos funcionários com a admistração
da empresa e a facilidade de agir com
mais rapidez diante de qualquer situação. Em função dessas características,
que são vantagens competitivas, é pos-

sível desenvolver ações com o objetivo
de atrair e manter profissionais na empresa. São elas:
Seleção de Pessoas: identificar no
mercado, profissionais que estejam alinhados à missão e valores da empresa,
ou seja: trazer para a organização pessoas que se identifiquem com o negócio. Para que isso ocorra e seja eficaz,
é preciso definir o perfil desejdo com a
descrição das tarefas / responsabilidades e as competências comportamentais necessárias para o desempenho da
função.
Treinamento e Capacitação: criar
espaço para o aprendizado constante,
oportunizando também o conheci-

mento sistêmico do negócio, seus objetivos e metas. E o mais importante, traduzir todo este aprendizado em ação.
Salário e Benefícios: avaliar salário
e benefícios praticados no mercado e
compará-los aos praticados na empresa.
Avaliação de Desempenho: definir metas e objetivos claros e avaliar
os resultados sempre, reconhecendo o
desempenho individual e da equipe.
Comunicação: utilizar o “feedback” como uma ferramenta de gestão.
Esta ação permite ao funcionário perceber seus pontos fortes e identificar
aqueles que necessitam de melhorias.
Com uma comunicação transparente
o ambiente tende a ser de harmonia,

confiança e respeito.
Inovação: promover um ambiente
que facilite a inovação e a criatividade.
Envolver as pessoas na busca pela melhoria e qualidade dos processos internos, produtos e serviços. Isso faz com
que o funcionário se torne um parceiro
da empresa.
Ambiente Físico: disponibilizar
materiais, equipamentos e recursos
tecnológicos necessários à execução
do trabalho. Garantir um ambiente de
trabalho seguro.
Investir nas pessoas é o grande diferencial competitivo das empresas e é
o que garante o sucesso das organizações modernas!

PG 4

28/Janeiro/2014 – Jornal Sindinova

PG 5

28/Janeiro/2014 – Jornal Sindinova

13ª FENOVA: RAVELLE GARANTE PRESENÇA NA FEIRA
PELA PRIMEIRA VEZ
Fundada em 2005, este será o primeiro ano que a Ravelle participará
da Feira de Calçados de Nova Serrana
– Fenova. Na sua 13ª edição, pelo segundo ano consecutivo a Fenova será
realizada no Expominas, em Belo Horizonte, entre os dias 18 e 20 de Fevereiro de 2014.
Com 270 colaboradores e uma produção de 1.050 pares ao dia, a Ravel-

le Calçados está localizada em Santa
Quitéria, no estado do Ceará e produz
calçado feminino.
Para a exposição na Fenova, o fundador e diretor-proprietário, Antônio
Morschel, afirma que a coleção será diferenciada. “Vamos expor rasteirinhas,
meia-pata, anabela, salto alto e médio.
São calçados refinados, com destaque
para os produtos com pedraria e os

saltos cromados. Nossa aposta é essa
e a expectativa é fazer bons negócios
com os atacadistas e redes de lojas”,
revela senhor Antônio.
A Fenova antecipará tudo o que
será tendência no outono-inverno
2014, com a exposição de calçados femininos, masculinos e infantis, além
de acessórios, como bolsas, cintos e
carteiras.

FAÇA NEGÓCIOS NA MAIOR FEIRA
DE CALÇADOS DE MINAS GERAIS
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DIVULGAÇÃO FENOVA

DIVULGAÇÃO DA FENOVA DURANTE A 41ª COUROMODA
Com o objetivo de ampliar a divulgação da Fenova, o Sindinova manteve
durante a 41ª edição da Feira Internacional de Calçados, artefatos de couro
e acessórios de moda – Couromoda
um estande. Localizado na Avenida 2
/ 77, o estande recebeu lojistas, expositores e parceiros que desejavam mais
informações sobre a 13ª Fenova.

No espaço do Sindinova, uma equipe disponibilizou materiais informativos referentes à 13ª Fenova, que será
realizada pelo segundo ano consecutivo em Belo Horizonte, no Expominas,
entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Lojistas que passaram pelo local receberam
o folder da Fenova, com o logo dos expositores confirmados.

De acordo com o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o
estande do Sindicato foi um ponto de
encontro importante durante o evento. “Muitos lojistas estiveram no nosso estande e confirmaram presença na
Fenova. Já outros expositores aproveitaram para reservar um lugar na 13ª
Fenova. Também recebemos a visita de

muitos amigos e parceiros”, comenta.
Considerada a maior feira de calçados
de Minas Gerais, a Fenova reúne expositores de calçados femininos e masculinos, infantis, além de acessórios, como
bolsas e cintos. Durante os três dias da
Fenova, mais de 250 marcas estarão reunidas no Expominas para o lançamento
da coleção outono-inverno 2014.

COUROMODA: ENDEREÇO NOVO EM 2015

A

direção da Couromoda divulgou
que em janeiro de 2015 a feira
será realizada em um novo espaço: o complexo de Exposições Expo
Center Norte, na capital paulista.
A mudança tem como principal
objetivo oferecer aos expositores, lojistas, importadores e demais visitantes profissionais muito mais conforto,
serviços de qualidade, acesso facilitado e o melhor ambiente para desen-

volver negócios.
Denominado de Couromoda Mais,
o projeto da feira no novo pavilhão
traz várias novidades e foi apresentado aos expositores em primeira mão
durante jantar de confraternização da
feira. Na oportunidade, o presidente
da Couromoda, Francisco Santos, destacou os avanços representados pela
mudança e os benefícios que poderão
ser sentidos já na próxima edição da

feira, que acontecerá de 11 a 14 de janeiro de 2015, de domingo a quarta-feira.
Considerado o mais moderno e
versátil centro de exposições e convenções de São Paulo e da América
Latina, o Expo Center Norte tem cinco
pavilhões interligados e com entradas
independentes, amplo hall de entrada,
credenciamento ampliado, ar condicionado central de última geração,

banda larga wi-fi, área de alimentação
em todos os pavilhões, estacionamento e pontos de táxi próximos, mais
de 30 conjuntos de sanitários novos
e modernos, além de 21 salas localizadas no 1º e 2º andares do centro de
convenções, que podem ser transformadas em área de exposição ou receber convenções, congressos e eventos
simultâneos à feira.
Fonte / Reprodução: site Couromoda
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TALENTOS E OPORTUNIDADES
Divulgue sua vaga

“Talentos e Oportunidades” é
um sistema de banco de empregos,
com foco em solução para empresas
que desejam receber currículos para
suas vagas disponíveis e gerenciar
os processos seletivos de maneira
prática e de forma gratuita.
Basta acessar o banco de Talentos e Oportunidades pelo site do
Sindinova (www.sindinova.com.br)
e cadastrar as vagas disponíveis em
sua empresa. O sistema fará uma

busca e enviará para o e-mail cadastrado até três currículos com o
perfil solicitado.
O serviço é exclusivo para empresas associadas ao Sindinova.
Faça agora mesmo a divulgação
das vagas disponíveis na sua empresa. Acesse www.sindinova.com.br
Caso o associado necessite novamente da senha de acesso ao site, poderá fazer o pedido através do e-mail:
comunicacao@sindinova.com.br

Está procurando emprego?

es.
d
a
d
i
n
portu
O
Acesse www.sindinova.c
e
s
o
t
n
e
l
a
T
o
a
om.br e conheç
Um sistema de
banco de empregos totalmente gratuito.
É muito sim
ado
z
ples! Basta cad
i
l
a
u
t
a
e
r
astrar seu currículo e mantê-lo semp
para con
correr às v
agas disponív
eis no sistema.
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