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VEJA MAIS > PG 04
Pedro Gomes da Silva tomou posse como diretor da entidade; o empresário Olavo Machado Júnior foi reeleito presidente para o quadriênio 2014/2018

POLO NO SICC MISSÃO EM SP

O Sebrae de Nova Serrana, em parceria com o 
Sindinova, promoverá uma missão para a Fran-
cal e a Inspiramais, eventos importantes no ca-
lendário da moda nacional. As feiras serão reali-
zadas em São Paulo, no mês de julho. A missão 
terá vagas limitadas. Os interessados devem 
confirmar a participação através de e-mail.

Empresas do polo calçadista de Nova Serrana 
participaram do Salão Internacional do Couro e 
do Calçado (SICC). A mostra foi realizada entre 
os dias 26 e 28 de maio, em Gramado (RS). Uma 
equipe do Sindinova esteve no evento para pro-
mover a 14ª Fenova, feira agendada para os dias 
12, 13 e 14 de agosto.

Cerca de 200 pessoas participaram da palestra 
“Venda Mais – competências para um novo per-
fil de vendas”, ministrada pelo administrador e 
consultor Marcos Fábio Gomes Ferreira. O even-
to foi realizado no dia 20 de maio, no Espaço 
Cultural Higino Martins – Espaço Sindinova, e 
contou o apoio do Sebrae.

VEJA MAIS > PG 05VEJA MAIS > PG 03VEJA MAIS > PG 02

VENDA MAIS

POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA TERÁ 
REPRESENTANTE JUNTO A FIEMG

PARTICIPE DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

1 2
CURSO: ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

DATA: 06 E 07/06/2014
            SEXTA DE 18H ÀS 22H
            SÁBADO DE 8H ÀS 18H

INSTRUTORA: CRISTIANE ROMANO

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

CAPACITAÇÃO

CURTAS

O Jornal Sindinova traz na edição 
13 as informações sobre a pos-
se da nova diretoria da Fiemg, 

ocorrida no último dia 15 de maio, du-
rante cerimônia realizada no Expomi-
nas, em Belo Horizonte. O presidente 
do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, 
foi eleito diretor da entidade para o 

Abrindo o programa de capacitação 
lançado pelo Sindinova, 39 pesso-
as, entre empresários, gestores e 

vendedores do polo calçadista de Nova 
Serrana participaram do curso “Leader 
Coach – Liderança em alta performance, 
realizado entre os dias 13 e 22 de maio, 
no sindicato. A instrutora Valéria Olivei-
ra, destaca que o principal objetivo do 
curso foi trazer para Nova Serrana um 
projeto inovador de liderança. “É um 
modelo realmente inovador, diferencia-
do, envolvente e transformador. O curso 
busca uma performance elevada e uma 
construção colaborativa”, destaca.

Na tradução, leader coach seria lí-
der treinador. “Destacamos o líder que 
treina e desenvolve junto à equipe. O 
que muda após o curso é o respeito à 

Ainda no Programa de Capacita-
ção, foi realizado no dia 20 de 
maio, no Espaço Cultural Higino 

Martins – Espaço Sindinova, a pales-
tra Venda Mais – competências para 
um novo perfil de vendas, com o ad-
ministrador e consultor Marcos Fábio 
Gomes Ferreira. Cerca de 200 pessoas 
participaram do evento.

De acordo com Marcos Fábio, a pa-
lestra não fala sobre técnicas de venda, 
mas faz uma provocação para quem 
trabalha na área. “É preciso entender 
primeiro do negócio para depois que-
rer entender o mercado em termo de 
vendas. Hoje em dia é muito comum 
a gente ver um equívoco da venda ser 

quadriênio 2014/2018. O empresário 
Olavo Machado Júnior foi reeleito pre-
sidente da Fiemg.

Visando trazer informações de inte-
resse dos associados, o Sindinova re-
alizou no dia 20 de maio, no Espaço 
Cultural Higino Martins – Espaço Sin-
dinova, a palestra “Venda Mais – com-

diversidade. Entender as diferenças da 
equipe e conseguir extrair de cada um 
o máximo do potencial. O curso atua 

tratada de forma isolada do negócio, 
ou seja: venda é venda, negócio é ne-
gócio. Quantas vezes a gente vê ven-
dedores praticando condições comer-
ciais que só favorecem a venda, mas 
não favorece o resultado do negócio”, 
afirma.

 Ainda sobre o evento, o administra-
dor destaca que o objetivo da palestra 
é dar uma visão de negócios ao ven-
dedor, mostrando os novos comporta-
mentos que precisam ser repensados 
para conseguir êxito no mercado cada 
vez mais competitivo. “Hoje estamos na 
era do ‘clientar’, que significa entender 
realmente o ambiente do cliente para 
oferecê-lo um verdadeiro diagnóstico e 

petências para um novo perfil de ven-
das”, ministrada pelo administrador e 
consultor Marcos Fábio Gomes Ferrei-
ra. O evento contou com a presença de 
200 pessoas e foi elogiado pelos parti-
cipantes.

Diversas marcas do polo calçadista 
de Nova Serrana participaram do Salão 

neste respeito pela adversidade; enten-
der que o perfil do outro é diferente do 
seu. E que você pode sim liderar pes-

entregar a solução exata a ele”, destaca. 
A empresária Alécia de Cássia Fa-

gundes Fonseca já colocou em prática 
o aprendizado. “Gostei muito da pa-
lestra do Marcos Fábio. Ele enfatizou a 

forma correta que o vendedor deve agir 
no momento da venda, e ainda desta-
cou a diferença entre vendedor e aten-
dente. Aproveitei a deixa e reuni nossos 
vendedores para uma reunião” revela.

Internacional do Couro e do Calçado 
(SICC), realizado nos dias 26, 27 e 28 
de maio, em Gramado (RS). Segundo a 
organização, 350 expositores participa-
ram do evento. Confira na página 03 as 
empresas de Nova Serrana que represen-
taram o polo durante o SICC. 

Uma ótima leitura!

soas diferentes e ter um resultado co-
mum”, revela Valéria. 

Para o participante Alfredo Fernan-
do de Freitas, da Agência Supra, o curso 
foi um momento de aprendizado. “Au-
mentei o conhecimento profissional e 
pessoal. Achei uma boa metodologia à 
didática com a aplicação de testes para 
o nosso autoconhecimento. O curso 
me ajuda a definir melhor objetivos e 
metas do líder e da empresa”, destaca.

De acordo com a instrutora, con-
fira abaixo algumas características 
dos líderes:

• Inovação
• Colaboração
• Respeito
• Construção
• Transformação

CALÇADISTAS COMEMORAM DESONERAÇÃO PERMANENTE DA FOLHA
Os calçadistas brasileiros estão co-

memorando o anúncio de desoneração 
permanente da folha de pagamento da 
indústria. O benefício, que terminaria 
este ano, tem auxiliado o setor em um 
momento difícil tanto no mercado in-
terno como internacional. A avaliação 
é da Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados). 

Segundo o presidente-executivo da 
entidade, Heitor Klein, o quadro nega-
tivo, que aponta para uma queda de 
4,5% na produção de calçados no pri-
meiro trimestre deste ano no compara-
tivo com igual período de 2013, só não 
é pior devido a medida do Governo 
Federal, em vigor desde 2011. “A me-
dida é de extrema importância para a 

indústria calçadista que, intensiva em 
mão de obra, terá significativa redução 
de custos”, avalia o executivo. Atual-
mente o setor calçadista gera mais de 
340 mil postos de trabalho.

Além do segmento, mais de 50 se-
tores industriais são beneficiados com 
o anúncio. Segundo o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, a renúncia, em 

2014, deve chegar a mais de R$ 21,6 
bilhões. A medida permite que as em-
presas contempladas substituam o 
pagamento de 20% da folha de paga-
mentos como contribuição patronal à 
Previdência Social por 1% ou 2% - para 
a indústria calçadista a taxa é de 1% - 
do faturamento.

Fonte: Abicalçados

TURMA DE LEADER COACH APROVA CURSO
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NOVIDADES

O Salão Internacional do Couro 
e do Calçado (SICC), realizado 
nos dias 26, 27 e 28 de maio, 

em Gramado (RS), contou com a pre-
sença de diversas marcas do polo cal-
çadista de Nova Serrana. Segundo a or-
ganização, importadores de mais de 30 
países conheceram a produção calça-
dista brasileira. Ao todo, cerca de 350 
expositores, que juntos são respon-
sáveis por mais de 80% da produção 
nacional e representam 1,5 mil marcas 
de destaque no mercado nacional, par-
ticiparam do evento. Durante os três 
dias, cerca de 15 mil pessoas visitaram 
os stands.

O Espaço Cultural Higino Martins 
– Espaço Sindinova, recebeu no 
dia 27 de maio mais uma edi-

ção do Fórum de Inspirações, que an-
tecipa as novidades do setor calçadista 
para o Inverno 2015. Além da palestra 
ministrada pelo consultor de designer, 
Victor Barbieratto, o público partici-
pou do showroom de materiais. Já no 

Para ampliar o contato dos expo-
sitores com o mercado internacional, 
a Merkator Feiras e Eventos, empresa 
promotora da feira, desenvolveu pelo 
quinto ano consecutivo o Projeto Com-
prador. “Mapeamos grandes comprado-
res nos mais variados países e mantive-
mos um contato permanente para que 
eles estivessem na feira. O resultado foi 
altamente positivo e, a maioria deles, 
estiveram no SICC”, disse o diretor da 
Merkator, Frederico Pletsch. 

14ª FENOVA

Material informativo referente à 14ª 

dia seguinte (28), uma oficina de cria-
ção foi ministrada por Marnei Carmi-
natti, consultor do Núcleo de Desing. 
O evento foi realizado pela Assintecal, 
com o apoio do Sindinova. 

De acordo com o consultor de de-
sign e tendências, Victor Barbieratto, 
a palestra pode minimizar os erros de 
uma nova coleção. “Sempre digo que 

edição da Fenova, que será realizada 
entre os dias 12 e 14 de agosto, no Cen-
tro de Convenções, em Nova Serrana, 
foi distribuído no SICC. Durante os três 
dias da mostra, uma equipe do Sindi-
nova esteve no salão promovendo a 
Fenova.

Um catálogo moderno e informati-
vo sobre a feira foi distribuído entres 
os particantes, que ainda receberam 
canetas e blocos de anotação. O mate-
rial foi disponibilizado aos lojistas que 
participaram do evento e as empresas 
do polo, que estiveram no SICC repre-
sentando Nova Serrana.

A Fenova será realizada em Nova 

o nosso trabalho de desenvolvimento 
de produtos é para minimizar os erros. 
A ideia é minimizar os riscos quando o 
empresário tem que investir em novos 
modelos, novas combinações de cores 
e em novas compras. E todo esse cir-
cuito é chamado Sistema Moda Brasil, 
que envolve diversas entidades como a 
Apex, a Abicalçados, a Adesti, a ABDI e 

Serrana, com o lançamento da coleção 
primavera/verão 2015. As empresas do 
polo calçadista de Nova Serrana já tra-
balham em ritmo acelerado para apre-
sentar aos lojistas do país, que estarão 
presentes durante o evento, todas as 
tendências para os calçados femininos, 
masculinos e infantis. 

SERVIÇOS:
14ª FENOVA
Data: 12 a 14 de agosto
Local: Centro de Convenções - Nova 
Serrana (MG)
Horário: 10 às 19h
www.fenova.com.br  

a Assintecal, que é a responsável pela 
palestra realizada em parceria com o 
Sindinova”, pontua.

Ao final da palestra, os participan-
tes ganharam um kit que contempla 
um pôster impresso de cada conceito 
do inverno 2015 + CD contendo dois 
arquivos, a publicação do Inverno 2015 
e o Catálogo de Produtos Verão 2015.

MARCAS DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA
PARTICIPAM DO SICC

FÓRUM DE INSPIRAÇÕES ANTECIPA TENDÊNCIAS PARA O 
INVERNO 2015

Sindinova recebe Fórum de Inspirações com o consultor de designer, Victor Barbieratto Oficina de criação com Marnei Carminatti

Letícia Morais participa do SICC Sport Fire participa do SICC

Massey participa do SICC Sindinova divulga a 14ª Fenova durante o SICC
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12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG

fenova.com.br

Apoio: Realização:

PRESIDENTE DO SINDINOVA TOMA POSSE
COMO DIRETOR DA FIEMG

Mandato terá a duração de 4 anos; Olavo Machado Júnior foi reeleito por unanimidade

O presidente do Sindinova e em-
presário do setor calçadista, 
Pedro Gomes da Silva, tomou 

posse como diretor da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), no último dia 15 de maio, 
durante cerimônia realizada no Ex-
pominas, em Belo Horizonte. O em-
presário Olavo Machado Júnior foi 
reeleito presidente da entidade para o 
quadriênio 2014/2018 com 128 votos. 
Pela primeira vez na história da Fiemg 
uma chapa única é eleita por unani-
midade pelos presentes. 

A Fiemg comemorou o Dia da In-
dústria na solenidade. Autoridades e 
personalidades foram homenageadas 
pelo presidente da entidade. O empre-
sário Antônio José Vieira, diretor-presi-
dente da Higident do Brasil, foi agracia-
do com o título de Industrial do Ano. 

A entidade entregou a 15 empre-
sários mineiros a medalha do Mérito 
Industrial 2014.

REPRESENTATIVIDADE

Eleito um dos diretores da Fiemg, 
o presidente do Sindinova, Pedro Go-
mes da Silva, falou da satisfação e da 
importância para Nova Serrana ter um 
representante na entidade. “Foi muito 

gratificante ser escolhido pelo presiden-
te Olavo [Machado Júnior] para compor 
a chapa, que foi eleita por unanimida-
de. Fique feliz de ter a oportunidade de 
representar o nosso polo calçadista na 
Fiemg. Tenho, porém, a consciência de 
que tudo isto aconteceu em função do 
prestígio do nosso polo calçadista e, 
consequentemente, a representativida-
de do nosso sindicato”, afirma.

DECRETO 46.508

Durante a solenidade, o governa-
dor de Minas Gerais, Alberto Pinto 
Coelho, anunciou a publicação do De-
creto 46.508, que permite às empresas 
mineiras a participação em licitações 
públicas do Estado ofertando preços 
sem incidência de ICMS. “Buscamos 
com isso a maior competitividade para 
elas”, comenta. 

Ele enfatizou no discurso a perda 
de participação da indústria no PIB 
nacional, processo classificado como 
precoce e indesejável. “Hoje, os cus-
tos no Brasil crescem mais do que a 
lucratividade. Temos muitos proble-
mas e nosso baixo crescimento não 
pode ser atribuído somente à econo-
mia externa. É tempo de mudar”, opi-
na o governador.

Autoridades e convidados participaram da solenidade de posse da diretoria; Dia da Indústria também foi comemorado
Da esquerda para direita o presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, e o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes da Silva; empresário do setor calçadista ficará no cargo de diretor da entidade até 2018

Presidente da Fiemg, Olavo Machado Júnior, discursa para os convidados presentes no Expominas, em Belo Horizonte

POLO
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ENTREVISTA

NEIDE RODRIGUES, PROPRIETÁRIA DA MARCA KITIKERO 

Mãe da Caroline e avó do pequeno Enzo, Neide Rodrigues fundou em 1999 a Kitikero, empresa localizada em 
Nova Serrana. Conheça a história de superação e de vitória da empresária.

Jornal Sindinova (JS) - Quando 
você começou a trabalhar no ramo 
calçadista?

Neide Rodrigues (NR) - Sou natural 
de Nova Serrana. Minha família sem-
pre trabalhou na área. Comecei bem 
jovem, na empresa de meu tio, o se-
nhor Benedito Viana Lacerda. Ele era 
proprietário da Marfran. Naquela épo-
ca fazia caixa, colocava ilhós e colava. 
Era um trabalho basicamente artesa-
nal. Aos 10 anos, comecei a pespontar. 
Costurava em pé, pois não tinha altura 
para trabalhar sentada.
JS - Quando foi fundada a Kitikero?

NR - Antes mesmo da criação da 
empresa, trabalhei na função de se-
cretária durante 15 anos com o meu 
primo, o Hélcio Moreira, proprietário 

da marca Sapequinha Júnior, e com 
a Maria Helena. Um dia ele se aproxi-
mou de mim e disse que tinha interes-
se de fundar uma fábrica em parceria 
comigo. Ele observava em mim um 
grande potencial. A Kitikero foi funda-
da em 1999. Após 5 anos, meu primo 
resolveu seguir o seu caminho. Então, 
a empresa ficou sob minha responsa-
bilidade. Sou muito grata ao Hélcio e a 
Maria Helena.
JS - Quantos funcionários possui, 
atualmente, a Kitikero?

NR - Temos, atualmente, 52 funcio-
nários colaborando conosco.
JS - Quantos pares são produzidos 
pela Kitikero? Quais modelos são 
fabricados?

NR - Produzimos 1200 pares ao dia. 

Nossa linha é composta por sapatênis, 
sandália e tênis jogger. Nossa produ-
ção vai do número 20 ao 32, ou seja, 
voltada ao público infantil.
JS - Qual o carro chefe da Kitikero?

NR - São o tênis jogger e o sapatê-
nis. Ambos os produtos tem uma gran-
de aceitação do mercado. Temos vários 
clientes em todo o território nacional, 
principalmente no estado de São Paulo.
JS - A Kitikero exporta os seus pro-
dutos? Pretende exportar para al-
gum país em especial?

NR - Sim. Exportamos para a Ar-
gentina. No momento não pretende-
mos exportar para outros países. Gosto 
muito do mercado interno, mas nunca 
descartamos o mercado externo.
JS - Qual avaliação você faz da atu-

al diretoria do Sindinova?
NR - O Pedro (presidente) e os de-

mais diretores estão realizando um 
ótimo trabalho. Na minha opinião, al-
guns empresários deveriam participar 
ativamente do dia a dia do sindicato. 
Não adianta o Sindinova fazer a sua 
parte, se não fizermos a nossa.
JS - Levando em consideração a sua 
experiência profissional no setor cal-
çadista, quais às dicas você dá para 
quem está começando no ramo?

NR - Otimismo e muito trabalho 
são as palavras chaves para o su-
cesso. Outra dica é produzir poucas 
unidades. Devemos crescer em qua-
lidade, não em volume. Hoje menos 
é mais. É importante crescer com os 
pés no chão.

SINDINOVA E SEBRAE PROMOVEM MISSÃO
PARA FRANCAL E INSPIRAMAIS

INOVAMAIS AMPLIA ÁREA DE ATUAÇÃO

Em parceria com o Sindinova, o Se-
brae de Nova Serrana promoverá 
uma missão para a Francal e Inspi-

ramais. Os dois eventos importantes no 
calendário da moda nacional serão rea-
lizados em São Paulo, no mês de julho.

As vagas são limitadas a 24 inscritos 

O projeto Inovação e Tecnologia de 
Materiais (Inovamais) faz parte 
do Inspiramais e tem a finalida-

de de promover o desenvolvimento de 
materiais com alto valor tecnológico, 
dentro do contexto da inovação que 
também possui agregação em design.

Na edição do Inspiramais Inverno 
2015, que acontece nos dias 16 e 17 de 
julho, das 9 às 19 horas, no Centro de 
Convenções do Shopping Frei Caneca 
(rua Frei Caneca, 569), em São Paulo, 
o projeto será ampliado, agregando os 
segmentos de couro, calçado, compo-
nentes, têxtil e de confecção, com foco 
no segmento de artigos esportivos, 

e, o interessado em participar da missão, 
deverá solicitar o termo de adesão pelo 
email evanilson.costa@sebraemg.com.br 

Após o preenchimento, o documen-
to deverá ser encaminhado por email 
ou fax (37) 3225-3198.

Confira valores e condições:

que se destaca como propulsor da ino-
vação no sistema moda, por necessita-
rem ter uma alta performance.

O projeto está estruturado em três 
grandes eixos:

1 - Seminário de Inovação: rea-
lização de palestras com abordagem 
de temas relacionados à tecnologia, ao 
design/moda e à sustentabilidade apre-
sentadas por profissionais amplamente 
capacitados;

2 - Oficina de Inovação: realiza-
ção de workshop para apresentar o 
desenvolvimento tecnológico dos ma-
teriais que integram o eixo de exposi-
ção, com a finalidade de demonstrar a 

Valor: R$ 275,00 (dividido em 2x)
Vagas: 24 vagas
Saída: 16/07/2014 às 00h (Sindinova)
Retorno: 17/07/2014 às 17h
Hospedagem no Hotel Pergamon - 
(apartamentos duplos)

No pacote estão inclusos:

aplicabilidade prática;
3 - Exposição: espaço diferencia-

do com 9m² para cada estande no Sa-
lão de Design e Inovação de Materiais 
– Inspiramais, destinado à exposição 
dos insumos e materiais desenvolvidos 
a partir de pesquisas e estudos apoia-
dos em plataformas tecnológicas de 
design e sustentabilidade.

INSPIRAMAIS INVERNO 2015
O evento reunirá todas as novida-

des em materiais, tecidos, sintéticos, 
colas, saltos, enfeites, aviamentos e 
outros itens que estarão presentes em 
materiais do sistema moda. 

- O traslado Nova Serrana / São Paulo 
/ Nova Serrana
- Hospedagem (01 noite) com café da manhã

Saiba mais sobre a Francal pelo site: 
www.feirafrancal.com.br/2014/

Saiba mais sobre o Inspiramais - in-
verno 2015: www.inspiramais.com.br/

Além da exposição de materiais – 
voltada a empresários, designers e de-
mais profissionais da cadeia produtiva 
da moda – o Inspiramais conta ainda 
com uma série de projetos que auxi-
liam diretamente na consolidação de 
um design com identidade brasileira. 
Mix Mix by Brasil, +Estampa, Ino-
vamais, Fórum de Inspirações, Pre-
view do Couro, Referências Brasileiras, 
Projeto Comprador, Projeto Imagem, 
Oficina de Criação, Rodadas de Negó-
cios e Missões Empresariais são alguns 
destes projetos.
Outras informações:
design@assintecal.org.br.

QUALIFICAÇÃO
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37. 3226.0004
Av. Cel Pacífico P. Fonseca, 631
Fausto P. Fonseca 
Nova Serrana
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QUEM TEM UNIMED
PODE SER ATENDIDO

*

EM TODO O PAÍS NOS
**CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Cuidar de você. Esse é o plano.

unimeddivinopolis.coop.br

(37) 3229-5200 
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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!

CLASSIFICADOS

• Máquina de costura Ivomaq - 

2 agulhas - eletrônica 204RTCA 

MITT4400 – 2013 / Informações: 

3226-1830 – Fábio Alexandre Ma-

chado  

• Máquina de Viez Taking Ref. 

TK335LB - 2014 / Informações: 

3226-1830 – Fábio Alexandre Ma-

chado  

• Máquina de Costura Ivomaq - 

2 agulhas - eletrônica 204RTCA 

MITT4400 – 2012 / Informações: 

3226-1830 – Fábio Alexandre Ma-

chado

• Forno reativador vertical - Tecno-

maq - 2004 / Informações: 3226-

1830 – Fábio Alexandre Machado

VENDE-SE
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* Licenciamento Ambiental  * Consultoria ambiental

* Projetos de combate a incendio * Curso de brigadistas

* Medição de terrenos e topograf ia em geral

AV. DOM CABRAL, 209 SALA 212 - BAIRRO JARDIM DOS LAGOS  - NOVA SERRANA - MG 
Tel. (37) 3225-0404

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

CURSO INSTRUTORA: Cristiane Romano
CARGA HORÁRIA: 12h
DATA: 06 e 07/06/2014 (sexta e sábado)
Informações: (37) 3228-8500
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MÁQUINAS DE COSTURA ANTIGAS SÃO RESTAURADAS
EM NOVA SERRANA

Everaldo Coelho Reis possui no acervo cerca de 80 peças em perfeito estado
de conservação e funcionamento

Natural de Resende Costa, cidade 
localizada próxima a São João 
Del Rei e Tiradentes, Everaldo 

Coelho Reis (64) trabalhou no setor 
calçadista dos 13 aos 58 anos. Ele 
aprendeu o oficio com seu pai, o sapa-
teiro João Augusto Reis. Naquela épo-
ca, os calçados eram fabricados por 
encomenda, como botinas, sandálias e 
tamancos. Em 1978, aos 28 anos, mu-
dou-se para Nova Serrana. Segundo 
Everaldo, no final dos anos 70, o muni-
cípio possuía 5.800 habitantes e tinha 
como prefeito o saudoso Benjamim 
Martins do Espírito Santo.

Casado há 40 anos com Maria Mer-
cês, pai de dois filhos e avô de dois ne-
tos, após muito trabalho e dedicação 
ao setor calçadista ele conseguiu, em 
2008, a merecida aposentadoria. Vi-
sando ocupar o tempo ocioso e após 
perceber que as máquinas de costura 
antigas estavam sendo extintas, Eve-
raldo resolveu restaurar e colecionar o 
maquinário, uma forma encontrada 
por ele para resgatar e preservar a his-
tória. “Todo trabalho é realizado em 
uma pequena oficina montada em mi-
nha casa. Tenho este hobby como uma 
terapia ocupacional. Conto com o 
apoio e incentivo da minha família”, 
comenta.

Com aproximadamente 80 peças 
no acervo, Everaldo revelou que algu-
mas das relíquias restauradas foram 
encontradas no lixo ou em ferros-ve-
lhos. “Meus amigos encontram as má-
quinas de costura em suas viagens e 
acabam trazendo para mim. Infeliz-
mente, tem pessoas que não dão valor 
em objetos antigos e acredita ser lixo”, 
lamenta.

ACERVO

Autodidata e cuidadoso com seu 
acervo, Everaldo nunca frequentou um 
curso técnico voltado ao conserto do 
maquinário. “Estudei até a 4ª série. 
Aprendi a profissão pesquisando e es-
tudando”, diz.

De acordo com o aposentado, seu 
acervo é composto por máquinas de 
costura fabricadas no Brasil, Estados 
Unidos, Europa e Ásia. “A mais antiga 
das peças é uma Industrial de Celeiro 
da marca Khoker, produzida nos Esta-
dos Unidos, em 1888. A mais recente é 
uma Elgin, fabricada em 1982, no Bra-
sil. Todas estão em perfeito estado de 
conservação e funcionando”, destaca.

Perguntado qual máquina de costu-
ra deu mais trabalho para restaurar, 
Everaldo disse que foi uma Anker 

Werk, produzida na Rússia. “Já a peça 
que tenho mais carinho é uma Singer, 
de 1928, fabricada nos Estados Unidos. 
Ela foi comprada, mas nunca foi usada 
pelo antigo dono”.

EXPOSIÇÕES

Everaldo participou da Febrac e da 
inauguração de um supermercado de 
Nova Serrana. Segundo o aposentado, 
além dele outras três pessoas colecio-
nam máquinas de costura antigas no 
Brasil. “Tem um colega de Belo Hori-

zonte, um de Perdigão e outro do Para-
ná. Sempre trocamos informações”, 
conta.

Orgulhoso com o serviço prestado 
e com a preservação da memória das 
costureiras e dos trabalhadores pionei-
ros do setor calçadista de Nova Serra-
na, Everaldo pretende restaurar as relí-
quias durante muitos anos. “Preservar 
o passado é dá oportunidade de co-
nhecimento as gerações futuras. Sou 
muito feliz e grato, pois meu trabalho 
foi reconhecido por todas as classes so-
ciais do município”, finaliza.

Everaldo Coelho Reis (foto) ao lado de parte de seu acervo; o maquinário foi fabricado no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. O aposentado, que  conta com o apoio da família e dos amigos, já participou de exposições no município

Máquinas de costura são restauradas em sua oficina localizada em sua casa; trabalho artesanal é reconhecido pela comunidade

MEMÓRIA
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ESCALAS E CONSUMO DE MATÉRIA PRIMA

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75 - SALA 01 (DENTRO DO SINDINOVA)
Tel. (37) 3226-0641 - 9112-0809
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A versatilidade de produção de 
nossas empresas, para mim, 
sempre foi uma virtude vital 

para a indústria de Nova Serrana. Vejo 
em nossos empresários uma capacida-
de enorme de se superarem a inúmeras 
mudanças conjunturais que o mercado 
de calçados passou, como queda das 
importações, invasão dos produtos 
chineses e outras tantas. 

Mas, acredito que com cada desafio, 
vem à superação, que se tornou nossa 
marca e hoje carregamos no DNA de 
nossas empresas.

Nossas indústrias calçadistas estão 
acostumadas a quebrar paradigmas, 
superar modelos e reinventar o que já 
foi criado de forma mais eficiente. 

E, esta constante evolução também 
acontece com o poder público por meio 
das políticas tributárias, que tem como 
sua função gerirem recursos financeiros 

Já pensou: poder ser sócio do ban-
co em que você paga suas contas, 
movimenta seus investimentos e 

realiza suas operações financeiras? E 
mais: como sócio, poder opinar sobre 
as decisões e participar dos resultados 
da instituição? Pois é, nos bancos con-
vencionais isso não é possível, mas nas 
Cooperativas de Crédito, sim.

Elas parecem bancos, mas não são. 
Oferecem os mesmos serviços com pre-
ços mais baixos e uma série de vanta-
gens e ainda possibilitam que os clien-
tes se tornem associados, com poder de 
decisão e participação nos resultados.

É que Cooperativas de Crédito são 
instituições financeiras formadas pela 
associação de pessoas e têm como 
objetivo prestar serviços bancários 
aos seus associados. Do pagamento 
de contas e impostos, passando pela 
abertura e movimentação de contas 
correntes e poupança até empréstimos 
e ouros serviços como cobrança, con-
sórcios e seguros, tudo o que um ban-

NOVO OLHAR PARA NOSSAS EMPRESAS

DE CLIENTE A DONO: QUEM É O ASSOCIADO
NA COOPERATIVA DE CRÉDITO?

Rogério Antônio Ferreira - Bacharelado na  Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis

Capacitado pelo Contabilizando o Sucesso - Bom Despacho 

Professor de cursos técnicos no Sindinova

Proprietário e responsável pela empresa Rogério Contabilidade 

Consultor contábil interno em empresas

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.

necessários para os objetivos da admi-
nistração pública aumentando, assim, o 
rigor do controle fiscal a cada dia.

Hoje temos como assunto a aber-
tura para a fiscalização do processo 
produtivo das indústrias, imposto para 
as indústrias do Lucro Presumido e do 
Lucro Real, ficando isentas apenas as 
do regime Simples Nacional a partir 
de 1º de janeiro de 2015, pelo bloco 
K Livro de Controle da Produção e do 
Estoque no SPED FISCAL, que deve 
ser acompanhado com atenção. Já que 
obriga as empresas a AUMENTAREM 
SEUS REGISTROS passando a infor-
mar para a fiscalização detalhes sobre 
o processo produtivo e a movimenta-
ção completa de cada item do estoque, 
possibilitando o cruzamento quanti-
tativo de saldos apurados eletronica-
mente pelo SPED com os informados 
pelas indústrias, através do inventário. 

co oferece, uma cooperativa de crédi-
to também pode oferecer. Por não ter 
finalidade lucrativa, tem condições de 
prestar serviços com mais simplicida-
de e vantagens aos associados.

Embora se pareçam com bancos, as 
cooperativas diferem principalmente 
pela forma como lidam com o associa-
do. Quem usa os serviços da coopera-

Eventuais diferenças entre os sal-
dos, se não justificadas, poderão con-
figurar sonegação fiscal.

Assim, o poder público visa acabar 
de vez por todas com práticas como 
nota fiscal calçada, subfaturada ou 
meia nota, além de manipulação de es-
toque registrado no inventário.

Atendendo ao Bloco K estaremos 
preenchendo o Livro Registro de Con-
trole da Produção e do Estoque com to-
dos os dados de nossas fichas técnicas 
dos produtos, das perdas do processo 
produtivo, dos mapas de produção e 
das quantidades produzidas, inclusive 
das industrializações terceirizadas. To-
das essas informações servirão de base 
para o fisco apurar os custos dos pro-
dutos vendidos.

O percentual de perdas constantes 
nas fichas técnicas pode variar não 
correspondendo as percas reais devi-

tiva não é considerado cliente, mas um 
sócio mesmo, que tem direito a voto e 
que pode participar efetivamente na to-
mada das decisões e dos rumos da orga-
nização. Cada associado é, então, como 
um dono de uma parte do negócio.

Diferente do que ocorre nos ban-
cos, o foco é na pessoa e não no ca-
pital. Todos os associados, indiferente 

do a fatores humanos e tecnológicos. 
Além da dificuldade de informar per-
das eventuais por transportes, falhas 
no processo e consumo acima do pa-
drão por retrabalho e reprocesso etc.

Alguns empresários em atividade 
podem se lembrar da época que preci-
ficavam calçados com base no preço do 
metro do couro. Agora, atuam num ce-
nário onde o próprio fisco tem informa-
ções suficientes para aplicar uma conta-
bilidade de custos sobre sua empresa.

Então, o caminho mais fácil passa 
a ser, desde já, desenvolver e implan-
tar sistema para atender a legislação 
tributária e evitar toda e qualquer in-
consistência nas suas informações. É 
necessário enorme comprometimento 
interno, mudanças de cultura, como 
também apoio da produção, controla-
doria, recursos humanos e tecnologia 
de informação.

do número de cotas que possuem ou 
dos valores que movimentam, têm os 
mesmos direitos. As decisões compar-
tilhadas entre os cooperados é reflexo 
de uma cultura voltada a democracia e 
um incentivo a participação de todos.

Numa sociedade marcada pelo indi-
vidualismo e pela concorrência acirra-
da, as cooperativas vêm de encontro aos 
anseios de um número cada vez maior 
de pessoas, empresas e organizações 
que já perceberam que cooperar é me-
lhor que competir. Mais de 10 milhões 
de brasileiros, hoje, fazem parte de uma 
grande teia cooperativista que reúne 
mais de 6 mil cooperativas país afora.

E engana-se quem pensa que essa 
coisa de cooperativa é modismo ou 
uma novidade passageira. Com mais 
de 100 anos de história, as cooperati-
vas vêm mostrando novos caminhos 
para a sociedade e tendem a crescer e 
se fortalecer cada vez mais, já que se 
apoiam na máxima de que a união faz 
a força. E alguém duvida disso? 

OPINIÃO
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