PG 1

16 a 31/MAIO/2014 – Jornal Sindinova

SINDINOVA
J O R N A L

EDIÇÃO 012 | ANO 01

FÓRUM DE INSPIRAÇÕES
EM NOVA SERRANA

16 A 31/MAIO/2014

NR-12 É TEMA DE REUNIÃO EM BRASÍLIA
Presidente e vice do Sindinova participam do encontro

Evento será realizado no dia 27 de
maio, às 19h30, no Sindinova. A palestra será comandada pelo consultor do
Núcleo de Design, Marnei Carminatti,
que adiantará as tendências para o inverno 2015. A entrada é gratuita.
VEJA MAIS > PG 05

ENTREVISTA

Da esquerda para à direita o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o vice-presidente da CNI, Alexandre Furlan, e
o vice do Sindinova, Júnior César Silva; encontro contou com a particiapação da CNI, MTE e CNTT
VEJA MAIS > PG 03

ANIVERSÁRIO DA FIEMG

Arno Spier

Fundada há 22 anos pelo empresário Getúlio Bueno, a Mouser
produz, diariamente, cerca de 2
mil pares de calçados femininos. A
empresária e esposa do fundador,
Núbia Bueno, recebeu a equipe do
Jornal Sindinova e falou sobre a participação da Mouser na 14ª Edição
da Fenova, dentre outros assuntos.
VEJA MAIS > PG 08

Orquestra de Câmara Sesiminas e Skank agitaram Nova Serrana; cerca de 5 mil pessoas prestigiaram o evento
VEJA MAIS > PG 04

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

fenova.com.br

Realização:
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EDITORIAL

N

esta edição o Jornal Sindinova traz informações atualizadas sobre NR 12. O presidente
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, e o
vice, Júnior César Silva, participaram
de reunião no Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), em Brasília, no
dia 29 de abril, a convite da Confe-

deração Nacional da Indústria (CNI).
Na oportunidade foi apresentada a
defesa da proposta empresarial protocolada no MTE, no último dia 06
de fevereiro, referente à NR 12.
No dia 27 de maio, às 19h30, no
Sindinova, será realizado mais uma
edição do Fórum de Inspirações. A

palestra será comandada pelo consultor do Núcleo de Design, Marnei
Carminatti, que adiantará as tendências para o inverno 2015. A entrada
é gratuita.
Fechando a 12ª edição do Jornal
Sindinova, o depoimento de alguns
convidados que participaram do

show da Orquestra de Câmara Sesiminas e da banda Skank, realizado
no Centro de Convenções de Nova
Serrana, em comemoração aos 80
anos da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (FIEMG).
Uma ótima leitura!

TOME NOTA
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou, através de comunicado e em entendimento entre o Especialista em Segurança e Saúde no Trabalho
da CNI, Clovis Veloso de Queiroz Neto, e o Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
Rinaldo Marinho Costa Lima, que o dispositivo elétrico, antes necessário à máquina de costura para 24 volts, não haverá necessidade de ser instalado. De
acordo com a CNI, a medida sairá em 60 dias. Os ficais do MTE foram orientados em relação à mudança. O presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva,
comemorou a iniciativa.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
CURSO

DATA

INSTRUTOR

CARGA
HORÁRIA

INVESTIMENTO
ASSOCIADO

INVESTIMENTO
NÃO ASSOCIADO

PALESTRA VENDA MAIS
COMPETÊNCIAS PARA UM NOVO
PERFIL DE VENDAS

20/05/2014
19H30

ADM. MARCOS FÁBIO GOMES FERREIRA

-

R$ 15,00

R$ 25,00

“CURSO VENDA MAIS – O LADO
ESTRATÉGICO DA VENDA”

27 E 29/05/2014 - (3ª E
5ª) DE 18H30 ÀS 22H30

ADM. MARCOS FÁBIO GOMES FERREIRA

8H

2X R$ 100,00

2X R$ 130,00

DEPARTAMENTO PESSOAL

27/05 A 03/06/2014 (3ª, 4ª E 5ª)
DE 19H ÀS 22H

ROGÉRIO ANTÔNIO FERREIRA

18H

2X R$ 150,00

2X R$ 195,00

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

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

CRISTIANE ROMANO

12H

2X R$ 175,00

2X R$ 227,50

NEGOCIAÇÃO
TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS

24/06 A 02/07/2014 (3ª, 4ª E 5ª) DE 19H ÀS
22H

ANTÔNIO M. MARTINS JR

15H

2X R$ 150,00

2X R$ 195,00

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

DIRETORES DO SINDINOVA PARTICIPAM DE
REUNIÃO SOBRE A NR-12

Pedro Gomes e Júnior César relataram a situação do polo e informaram que 1200 empresas
da região foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego

O

presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de
Calçados de Nova Serrana (Sindinova), Pedro Gomes da Silva, e o
vice, Júnior César Silva, participaram
de reunião no Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), em Brasília, no dia
29 de abril, a convite da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Na oportunidade foi apresentada a defesa da
proposta empresarial protocolada no
MTE, no último dia 06 de fevereiro,
referente à NR-12.
Em seu discurso, Pedro Gomes
relatou aos membros da Comissão
Nacional Tripartite Temática (CNTT)
da NR-12 a atual situação da região,
que é composta basicamente de micro e pequenas empresas, a maioria
das indústrias com até 10 empregados. Ele informou que o MTE notificou 1200 empresas da região para
que, em 60 dias, as mesmas se adequassem a NR-12 vigente. “Os custos
para adequação de apenas três equi-

pamentos do universo de 53 máquinas existentes no polo calçadista foi
de aproximadamente R$ 67,6 milhões”, afirmou Pedro.
DELIBERAÇÕES
Segundo Júnior, ficou acertada na
reunião que, a partir deste momento,
todas as novas negociações referentes à NR-12 levarão em consideração
três textos: a norma vigente, o texto
rediscutido na CNTT (2011 a 2013) e
a proposta da Bancada Patronal. “O
MTE publicará, até o dia 12/05, uma
Instrução Normativa que permitirá as
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego concedendo novos prazos de adequação além dos contidos
na NR-12, dependendo das necessidades setoriais, com base no diagnóstico
e no plano de ação apresentados pelos
Sindicatos ou por empresas de forma
individualizada”, contou.
De acordo com o vice-presidente,

Relatório Empresarial da CNTT da NR 12
Local: MTE - Brasília/DF
Data: 29 e 30 de abril de 2014
Resumo Executivo
- A Bancada Patronal fez a apresentação e a defesa da
proposta empresarial protocolada no Ministério do Trabalho e Emprego no último dia 06 de fevereiro.
- Os Senhores Pedro Gomes da Silva, Presidente do
Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de
Nova Serrana e Júnior César Silva, 1º Vice-Presidente. Os
representantes da indústria de calçados de Nova Serrana/
MG relataram aos membros da CNTT da NR 12, a atual
Relatório Empresarial da CNTT da NR 12
Local: MTE - Brasília/DF
Data: 29 e 30 de abril de 2014
Primeiro Dia – 29 de abril:
Iniciou-se a reunião com a apresentação por parte da
Bancada Patronal da proposta empresarial protocolada
no Ministério do Trabalho e Emprego no último dia 06 de
fevereiro. A apresentação foi pautada no histórico da elaboração da proposta com demonstração do esforço das representações empresariais na construção de um texto que
garantisse a proteção aos trabalhadores, mas que ao mesmo tempo, fosse exequível na ótica das empresas. Ainda ao
longo da apresentação foram destacados os principais itens
de todos os tópicos das propostas do setor empresarial de
“Fabricantes e Importadores” e de “Usuários”.
As propostas de textos empresariais foram pautadas em
quatro premissas:
- Linha de corte temporal para máquinas usadas;
- Tratamento diferenciado para as Micro e Pequenas Empresas;
- Diferenciações de obrigações para Fabricantes e Usuários;
- Interdição de máquinas e equipamentos, mediante grave e
iminente risco devidamente comprovado, por laudo técnico circunstanciado e por ato do Superintendente Regional
do Trabalho e Emprego.
A Bancada Empresarial cedeu 20 minutos do tempo
destinado a ela na reunião para apresentação dos Senhores Pedro Gomes da Silva, Presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana e
Júnior César Silva, 1º Vice-Presidente. Os representantes
da indústria de calçados de Nova Serrana/MG relataram
aos membros da CNTT da NR 12, a atual situação da região, que é composta basicamente de micro e pequenas
empresas, compostas por até 10 empregados. Informaram
que o MTE notificou 1200 empresas da região para que
em 60 dias as mesmas se adequassem a NR 12 vigente. Os
custos para adequação de apenas três equipamentos do

Da esquerda para à direita o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, o vice-presidente da CNI, Alexandre Furlan,
e o vice do Sindinova, Júnior César Silva. Diretores apresentaram reividicações ao Ministério do Trabalho e Emprego

foi deliberado ainda que na próxima
reunião da CNTT (data a ser definida)
a pauta será o texto do corpo da NR-12
e a construção de uma proposta para
a diminuição de aspectos burocráticos
e algumas outras simplificações volta-

das as Micro e Pequenas Empresas. “A
Bancada Patronal solicitou que fossem
convidados o SEBRAE e a Secretária
da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República para a próxima
reunião”, concluiu.

situação da região, que é composta basicamente de micro
e pequenas empresas, compostas por até 10 empregados.
Informaram que o MTE notificou 1200 empresas da região para que em 60 dias as mesmas se adequassem a
NR 12 vigente. Os custos para adequação de apenas três
equipamentos do universo de 53 máquinas existentes no
polo calçadista foi de R$ 67,6 milhões.
Deliberações
- A partir deste momento todas as novas negociações
da NR 12, levarão em consideração três textos: a norma
vigente, o texto rediscutido na CNTT (2011 a 2013) e a
proposta da Bancada Patronal.
- O MTE irá publicar até o dia 12/05 uma Instrução
Normativa que permitirá as Superintendências Regionais

do Trabalho e Emprego conceder novos prazos de adequação além dos contidos na NR 12, dependendo das necessidades setoriais, com base no diagnóstico e plano de
ação apresentados pelos Sindicatos ou por empresas de
forma individualizada.
- Foi deliberado ainda que na próxima reunião da
CNTT (data ainda a ser definida) a pauta da reunião será
o texto do corpo da NR 12 e a construção de uma proposta para a diminuição de aspectos burocráticos e algumas
outras simplificações voltadas as Micro e Pequenas Empresas. A Bancada Patronal solicitou que fossem convidados o SEBRAE e a Secretária da Micro e Pequena Empresa
da Presidência da República para a próxima reunião.
Nada mais havendo, a reunião foi encerrada.

universo de 53 máquinas existentes no polo calçadista, foi
de R$ 67,6 milhões.
Após as apresentações iniciaram as manifestações
quanto à proposta elaborada pela representação empresarial da indústria. Primeiramente foi apresentada a manifestação do Ministério Público do Trabalho (MPT), seguida
das manifestações do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), da Bancada de Trabalhadores e
por fim da Bancada de Governo.
Todas as manifestações foram contrárias à proposta
empresarial de texto para a NR 12, porém genéricas e não
fundamentadas. Ficou evidenciado nas manifestações que
muitos membros das Bancadas de Governo e de Trabalhadores, bem como, convidados do governo (MPT e SINAIT),
não haviam sequer lido a proposta objeto de críticas. Por
exemplo, o membro do MPT na reunião criticou de forma
veemente a proposta empresarial, mas, ao fim, admitiu não
ter lido o documento por não ser “de sua alçada”.
O Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Rinaldo Marinho, destacou a necessidade de se buscar avanços que facilitem o cumprimento da NR 12. O Diretor
manifestou a necessidade de que os trabalhos da CNTT
sejam retomados para reorganizar o conteúdo da norma e negociar a incorporação das propostas patronais.
Destacou que o MTE irá publicar nos próximos dias uma
Instrução Normativa que permitirá as Superintendências
Regionais do Trabalho e Emprego conceder novos prazos de adequação além dos contidos na NR 12, dependendo das necessidades setoriais, com base no diagnóstico e plano de ação apresentados pelos Sindicatos ou por
empresas de forma individualizada.
Ao final da reunião houve a manifestação do Senhor
Célio Antônio Gobetti, Diretor Comercial da empresa G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda., que
fez uma intervenção no sentido de solicitar ao Ministério
do Trabalho e Emprego a não flexibilização em demasia
da NR 12, pois prejudicaria as indústrias que realizaram in-

vestimentos para a fabricação de máquinas e equipamentos
conforme o texto vigente da norma.
Segundo Dia – 30 de abril:
A Coordenação da Bancada Patronal e a Direção do
DSST/MTE fizeram uma reunião em separado da CNTT,
para tentar ajustar posições que possibilitem o avanço das
negociações. O Diretor do DSST/MTE fez as seguintes proposições à representação empresarial:
- Participação na CNTT da NR 12 somente dos membros oficiais;
- Publicação de uma Instrução Normativa permitindo as
SRTE a possibilidade de acordar novos prazos para o cumprimento da NR 12 (Previsão 12/05/2014);
- Mudança no texto da NR 12 que impeça que alterações ocorridas nas NBR (ABNT) ou normas internacionais citadas no
texto vigente, sejam incorporadas de forma imediata (Aprovação prévia da CNTT e posteriormente pela CTPP/MTE);
- Possibilidade de renegociar itens já negociados no âmbito
da CNTT da NR 12;
- Compromisso do MTE de criar condições diferenciadas para as
MPE quanto às obrigações acessórias (diminuir a burocracia);
- Compromisso do Diretor do MTE em participar de todas
as reuniões da CNTT ou enviar alguém da sua confiança
para garantir que as proposições do MTE sejam garantidas
nas negociações.
Retomadas as negociações na CNTT, foi informado pelo
Diretor do DSST/MTE que a partir deste momento todas as
novas negociações da NR 12, levarão em consideração três
textos: a norma vigente, o texto rediscutido na CNTT (2011
a 2013) e a proposta da Bancada Patronal.
Foi deliberado ainda que na próxima reunião da CNTT
(data ainda a ser definida) a pauta da reunião será o texto
do corpo da NR 12 e a construção de uma proposta para a
diminuição de aspectos burocráticos e algumas outras simplificações voltadas as Micro e Pequenas Empresas. A Bancada Patronal solicitou que fossem convidados o SEBRAE e
a Secretária da Micro e Pequena Empresa da Presidência da
República para a próxima reunião.
Nada mais havendo, a reunião foi encerrada.
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ENTRETENIMENTO

ORQUESTRA DE CÂMARA SESIMINAS E SKANK
AGITAM NOVA SERRANA
Cerca de 5 mil pessoas prestigiaram a mistura musical entre o clássico e o pop rock

U

m show inesquecível marcou a
apresentação da Orquestra de
Câmara Sesiminas e da banda Skank, realizado no dia 10/05, no

Centro de Convenções de Nova Serrana, em comemoração aos 80 anos da
Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG). Segundo a

organização do evento, cerca de 5 mil
pessoas prestigiaram a mistura musical entre o clássico e o pop rock. Foi
mais uma apresentação de uma série

de espetáculos que percorrem as Regionais do Sistema Fiemg em todo o
estado. O evento foi realizado em parceria com o Sindinova.

Fotos: Arno Spier

CONFIRA NA SEQUÊNCIA O DEPOIMENTO DE ALGUNS CONVIDADOS:

Luiza Faria Lopes e André Felipe
Camilo Fonseca, empresários: depoimento da Luiza – Gostei muito do show
da Orquestra de Câmara Sesiminas e
da banda Skank. Foi uma mistura eclética entre dois gêneros musicais distintos. Ótima iniciativa da Fiemg e do
Sindinova em trazer o evento para Nova
Serrana. Várias pessoas falaram bem do
show.

Geraldo Helton Silva, empresário:
Muito bom o show da Orquestra de Câmara Sesiminas e da banda Skank. O
evento foi tranquilo, proporcionando
um ambiente familiar aos convidados.

Antônio Edilson da Silveira, empresário: Gostei do show: bem organizado,
ótimo o horário, o evento não atrasou
e sem tumulto. Muito importante à parceria entre a Fiemg e o Sindinova para
Nova Serrana. Estão todos de parabéns!

Da esquerda para à direita – Rosita
Martins Amaral, gerente administrativa e Cíntia Gabriela Martins, auxiliar
administrativo: depoimento da Rosita –
Aprovei o show e, principalmente, a organização do evento. Foi um show voltado
para a família. Que venha mais eventos
desta natureza para Nova Serrana. Quero elogiar a parceria entre o Sindinova e
a Fiemg que trouxeram esse show para a
nossa cidade.

Emerson Silva, 1º Diretor Administrativo:
Só temos a agradecer a FIEMG, entidade forte
e de grande representatividade para o desenvolvimento da indústria mineira, que com esse
espetáculo a nós proporcionado, não só nos presenteou, como também nos reafirmou a importância de nosso polo como parceiro, e mostrou
que somos, sim, importantes no desenvolvimento sócio- econômico de nossa região e de nosso
estado. Parabéns a toda direção da Fiemg, aos
organizadores deste evento e aos músicos pelo
espetáculo primoroso.

José Silva de Almeida (Seu Zezito), 2º
Diretor Administrativo: É um evento
muito importante para o Sindinova e
para Nova Serrana, pois alegra o espírito das pessoas e massageia o ego. Agradecemos a Fiemg pelo presente. Este
evento vem marcar profundamente o
progresso do nosso polo calçadista.

Maria Márcia Jardim Gripp, Médica:
Essa iniciativa da Fiemg, de comemorar
os 80 anos da entidade e prestigiar Nova
Serrana, foi um presente para a comunidade, que pôde acompanhar um ótimo
show do Skank com a Orquestra de Câmara Sesiminas. Só temos que agradecer
e torcer para que as próximas comemorações da Fiemg também aconteçam em
Nova Serrana.

José Maria Scaldini Garcia, Presidente
da Associação Profissional dos Contabilistas de Nova Serrana: A parceria
Fiemg e Sindinova, através dos seus brilhantes diretores e equipe de trabalho,
proporcionaram aos seus associados e aos
membros das entidades de classes uma
noite maravilhosa, com a apresentação da
Orquestra de Câmara Sesiminas e a banda
Skank. Parabéns a todos os participantes!

Átila Alves Costa, Gerente da Fiemg
Regional Centro-Oeste: É um evento
muito importante para nós, em comemoração aos 80 anos da Fiemg. É um
presente para a comunidade industrial
da região Centro-Oeste e que vem prestigiar a comunidade de Nova Serrana.

Ângelo Roncalli, ex-prefeito de São
Gonçalo do Pará: A Fiemg como sempre inovando, não só representando
muito bem os empresários, defendendo
os interesses das indústrias e dos trabalhadores, mas trazendo a oportunidade
de cultura e de arte de forma inovadora
e surpreendente.

Emerson de Oliveira Freitas, Suplente Sindinova: Com o apoio da Fiemg,
que completou 80 anos, e coroando a
entidade com este show, coroa também
o trabalho do Sindinova que está sempre buscando essa parceria e integração
com a Fiemg, que é uma entidade forte.

Elton Batista de Oliveira, presidente
da CDL/Nova Serrana: Excelente o
show da Orquestra de Câmara Sesiminas e da banda Skank. Ótima a participação dos convidados. Quero elogiar o
trabalho do Pedro e dos diretores do
Sindinova. Todos estão de parabéns!
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POLO

NR-12 É DEBATIDA EM SEMINÁRIO

C

omo parte das atividades promovidas no dia 28 de abril, Dia
Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho, a Secretaria
de Saúde da Federação dos Metalúrgicos de Minas Gerais em parceria com
a Central Única dos Trabalhadores de
Minas Gerais (CUT-MG) realizaram
seminário para discutir a Norma Regulamentadora nº 12 – NR-12, que regulamenta a segurança em máquinas e
equipamentos. Participaram do debate
o Delegado Sindical do Sinait em Minas Gerais, Henrique Fiorentino, e os
Auditores-Fiscais Marcos Botelho, Carlos Piancastelli e Ricardo Deusdará.
Discursaram no seminário, realizado na Escola Sindical 7 de Outubro, o
Auditor-Fiscal do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Marcos
Ribeiro Botelho, que integra a diretoria da Delegacia Sindical do Sinait em
Minas Gerais; o diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM),
Mauro Soares; e a mestre em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio
Ambiente, Marta de Freitas.

FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA
Marcos Botelho apresentou um
dado preocupante ao destacar a falta
de Auditores-Fiscais para fiscalizar o
cumprimento da NR-12 pelas empresas. “Para piorar ainda mais a situação dos Auditores-Fiscais do Trabalho,
poucos possuem qualificação para fiscalizar a NR-12”, apontou Botelho.
De acordo com ele, em todo o país
existem apenas 2,7 mil Auditores-Fiscais do Trabalho. “Além do baixo número de material humano, o órgão
sofre com o sucateamento, chegando
até mesmo a faltar gasolina para os
veículos realizarem as operações” denunciou o Auditor-Fiscal.
A falta de uma fiscalização efetiva
resulta em dados cada vez mais trágicos. Um dos exemplos está no setor
automotivo que decepa 120 mil dedos
por ano, segundo o palestrante.
Marcos Botelho levou uma constatação animadora para os participantes.
Na Magnesita, indústria de refratários
localizada em Contagem (MG), segundo ele, depois que a empresa se ade-

quou à NR12, nenhum acidente com
prensa foi constatado. “É possível às
empresas se adequarem à NR-12 com
planejamento. Mesmo com a pressão
pela derrubada da Norma não podemos flexibilizar nenhum item do texto,
isso resultará em trabalhador desprotegido”, ressaltou o Auditor-Fiscal.
NÚMEROS
Marta de Freitas falou sobre os impactos sociais causados pelos acidentes de trabalho por falta da aplicação
da NR-12. Segundo ela, além do sofrimento físico, o trabalhador é abalado

pelo transtorno psicológico por perder
um membro do seu corpo.
De acordo com Marta, as empresas
deixam 15 mil trabalhadores mutilados
todo ano, muitos são afastados ou aposentados pelo INSS, gerando um custo
que é pago pelo próprio trabalhador
que contribui para a Previdência.
Em 2012 foram registrados 705,2
mil acidentes de trabalho, 74,25% dos
acidentes aconteceram com homens e
25,74% vitimaram mulheres. Desse total, 35,1% dos acidentes tiveram como
vítimas trabalhadores jovens com idade entre 20 e 29 anos.

CAPACITAÇÃO

NOVA SERRANA RECEBERÁ FÓRUM DE INSPIRAÇÕES

Palestra, comandada pelo consultor do Núcleo de Design, Marnei Carminatti, será dia 27 de maio no Sindinova
Será realizado no dia 27 de maio, às
19h30, mais uma edição do Fórum de
Inspirações. A palestra será comandada pelo consultor do Núcleo de Design,
Marnei Carminatti, que adiantará as
tendências para o inverno 2015. Todos
os profissionais do setor calçadista estão convidados para o evento que será
realizado no Sindicato Intermunicipal
das Indústrias de Calçados de Nova
Serrana (Sindinova).
Além do inverno 2015, os participantes também poderão visualizar durante a apresentação as confirmações
das tendências do verão 2015, contemplando as cores, formas e texturas decodificadas em materiais.
De acordo com o palestrante Marnei Carminatti, diante de um cenário
extremamente competitivo, o preview
do Fórum de Inspirações oferece uma
investigação com um olhar mais global. “São observados os movimentos
de consumo, design, moda e varejo,
com o objetivo de entender as vontades e expectativas dos consumidores
para o desenvolvimento de novos produtos”, avaliou.
Ao final da palestra, os participantes receberão 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.

Oficina de Criação.
A entrada é gratuita e estudantes ou
profissionais que não possuem CNPJ
deverão efetuar a inscrição no local do
evento ou através do e-mail design@
assintecal.org.br.
Já profissionais com CNPJ podem
efetuar a inscrição através do site do
Inspiramais - www.inspiramais.com.br.
CHUVA DE INSPIRAÇÕES
As inspirações para o inverno 2015
estão divididas em três conceitos: Suavidade, Metrópole e Solar, tendo a chuva como ponto de partida. Em um país
continental como o Brasil, em cada região ela é anunciada de formas diferentes, muitas vezes pelo instinto de aves
como o acauã e o íbis-escarlate (guará).

Em alguns lugares ela é garantia de
alimento e de alegria, como no sertão
nordestino. Lá, seus habitantes contemplam sua beleza e rezam agradecendo a
sua chegada. Por outro lado, nas grandes cidades, que nunca estão preparadas para recebê-la, é quase sempre vista
como sinônimo de castigo. A chuva,
que lava e renova, é o elemento que traz
as inspirações para a estação.
SOBRE O EVENTO
A realização do Fórum de Inspirações é da Associação Brasileira das
Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal),
Footwear Components by Brasil, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e do Centro das In-

dústrias de Curtumes do Brasil (CICB).
O Sindinova é apoiador do evento.
SERVIÇO:
Evento: Fórum de Inspirações inverno 2015 - palestra
Data: 27/05/2014
Horário do Showroom: das 18h30 às
19h30
Horário da palestra: 19h30
Palestrante: Marnei Carminatti
Oficina de criação: 28/05, das 8h às 12h
Local: Sindinova
Endereço: Rua Antônio Martins, 75,
Bairro Frei Paulo
Informações através do e-mail
design@assintecal.org.br ou pelo telefone (37) 3225-3730 (Assintecal Nova Serrana)

PROGRAMAÇÃO
O Fórum de Inspirações será realizado dia 27 de maio, a partir das
19h30. Um pouco antes do início da
palestra, às 18h30, os convidados poderão visitar o showroom de materiais
da Materioteca. Já no dia seguinte, 28
de maio, de 8h às 12h, será realizada a

Consultor do Núcleo de Design, Marnei Carminatti (foto) ministrará a palestra; evento será realizado no Sindinova, no dia 27 de maio, às 19h30, e a entrada é gratuita
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12 - 14 DE AGOSTO
DE 10 ÀS 19H
CENTRO DE CONVENÇÕES
DE NOVA SERRANA/MG
Av. Jessé Correia de Lacerda, 500
Bairro Amazonas

fenova.com.br

ANS - nº 319121

Apoio:

Realização:

QUEM TEM UNIMED
PODE SER ATENDIDO
EM TODO O PAÍS NOS

(37) 3229-5200

*

CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

unimeddivinopolis.coop.br
**

Cuidar de você. Esse é o plano.

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

Reserve seu espaço no
próximo Guia de Compras
Vendas: José Teixeira (37) 9971-2305 / 3228-8500
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ENTREVISTA

NÚBIA BUENO, PROPRIETÁRIA DA MARCA MOUSER

Fundada em 1992 pelo empresário Getúlio Bueno, a Mouser produz, diariamente, cerca de 2 mil pares de
calçados femininos. A empresária e esposa do fundador, Núbia Bueno, recebeu a equipe do Jornal Sindinova
para um bate-papo descontraído. Conheça mais uma história de muito trabalho e de sucesso nos negócios!
Quando a Mouser foi fundada?
Meu marido, o empresário Getúlio Bueno, aos 22 anos, trabalhava em
uma fábrica de Nova Serrana como
funcionário. Após o expediente, já em
sua casa, debaixo de duas telhas de
amianto, ele fabricava 12 pares de calçados femininos ao dia. Em 1992, ele
fundou a Mouser.

sa marca. Somos muito exigentes em
questão da qualidade. Tenho um lema:
o produto que eu fabrico tem que ter
todas as qualidades que eu procuro
quando vou a loja comprar um calçado
para mim. Então, posso afirmar que o
calçado que fabricamos tem a mesma
qualidade e conforto de qualquer produto de grande marca.

Quantos funcionários a Mouser
possui atualmente?
Temos, aproximadamente, 70 colaboradores. O trabalho de pesponto
e de bordado é terceirizado pela empresa.

De onde são os seus clientes?
Nossos clientes, cerca de 80%, são
grandes redes de lojas. Temos clientes em todo o território nacional. Por
enquanto, não pretendemos exportar
os nossos produtos. Não adianta aumentar a produção, correndo risco da
qualidade do produto cair. Preocupamos mais com a satisfação de nossos
clientes.

Quem desenvolve/cria os modelos?
Temos o nosso modelista que nos
ajuda a desenvolver os nossos modelos. É importante ressaltar que o nosso trabalho é feito em equipe. Quando
imaginamos uma peça, pensamos na
praticidade, no conforto e na beleza
dos modelos. Queremos que nossas
clientes sintam-se bem usando a nos-

Quantos pares são produzidos pela
Mouser? Quais modelos são fabricados?
Hoje produzimos aproximadamente 2 mil pares ao dia. Nossa linha é

composta por modinha e conforme a
estação do ano. Exemplo: botas, oxfords, sapatilhas, saltos, sandálias e
rasteirinhas.
Qual o carro chefe da Mouser?
A moda verão, em especial as sandálias. Gosto muito de ousar em cores
e modelos. A Mouser é conhecida e
muito elogiada pela sua linha de verão.
A Mouse participa de quais feiras
ao longo do ano? Vai participar da

14ª edição da Fenova?
Participamos da Fenova, Francal,
Couromoda e do Salão Internacional
do Couro e do Calçado (SICC), este último realizado em Gramado (RS).
Qual sua expectativa em relação a
14ª edição da Fenova?
Muito otimista em relação à feira. Durante a Fenova, nossa intenção
é nos relacionar bem com os nossos
clientes e parceiros e, principalmente,
divulgar ainda mais a nossa marca.

Núbia Bueno ao lado dos calçados produzidos pela Mouser; empresária participará da 14ª Edição da Fenova

CLT COMPLETOU 70 ANOS DE HISTÓRIA

A

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) completou 70 anos de
existência em 2013. A legislação
trabalhista mudou ao longo dos anos,
beneficiando patrões e, principalmente, os empregados.
Considerada por vários especialistas como obsoleta, muitos artigos
foram excluídos, como alguns que tratam da emissão da carteira de trabalho, da jornada de trabalho e das férias
anuais. Por outro lado, o texto preser-

va artigos curiosos, como o que proíbe
a empresa de pagar o funcionário com
bebida ou drogas.
Na opinião dos especialistas, o
caminho para o entendimento entre
patrão e empregado continua sendo
os sindicatos patronais e de funcionários (são mais de 15 mil no Brasil). São
criados 250 por ano, que sobrevivem
graças ao chamado imposto sindical,
cujo recolhimento é obrigatório para
assalariados e patrões. Estima-se que

no país existam mais de 300 mil dirigentes sindicais.
QUANDO FOI CRIADA A CLT?
A CLT é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do
trabalho e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
e sancionada pelo então presidente
Getúlio Vargas durante o período do
Estado Novo, entre 1937 e 1945, unifi-

cando toda legislação trabalhista então
existente no Brasil. A CLT foi fortemente inspirada na Carta del Lavoro do governo de Benito Mussolini na Itália.
Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e
coletivas do trabalho, nela previstas.
Foi assinada em pleno estádio de
São Januário, no Rio de Janeiro, que
estava lotado para a comemoração da
assinatura da CLT.
Fonte: wikipedia.org
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Conheça
o Galleria!

OPORTUNIDADE PARA
AMPLIAR OU ABRIR O SEU
NOVO NEGÓCIO?
www.galleriamg.com.br • 37 3691 7012 / 9926 3264
Divinópolis - MG

Compras | Lazer | Serviços

* 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

ADMINISTRAÇÃO - Colunista convidado desta edição: Willian Mesquita Gontijo
Contabilista, Pós- Graduado em Administração e Marketing
Contatos: 3226.3700 - adinova@uai.com.br

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA: FAZER A DIFERENÇA

U

m dos grandes desafios do
marketing é a diferenciação. Em
todos os segmentos, a cada dia
se torna mais importante surpreender
os clientes, oferecer mais que as pessoas
esperam e ir além do que os concorrentes proporcionam. Mas, como a organização pode conseguir um diferencial
que seja durável e de difícil imitação
pelas outras empresas? Como criar um
plus (algo a mais) e levar as pessoas a
darem mais valor ao produto e serviços
oferecidos, chegando à fidelização?
A resposta a esse questionamento pode estar na qualidade dos contatos que oferecem aos clientes e
nas estratégias de relacionamento
estabelecidas, que nunca podem ser
apenas o que já está constituída e
praticada pelo mercado.
É necessário ter atenção ao mix
variado de produtos, funcionamento
dentro do horário tradicional e preços
equivalentes à concorrência. Isso não
passa de empenho básico que as empresas precisam fazer para continuar
estáveis no mercado. Seja qual for o tamanho, o segmento ou o perfil do público-alvo deve sempre oferecer opções

que deixem clara a atuação da empresa
acima dos padrões conhecidos.
Oferecer diferenciação exige que
se conheça de perto os clientes e
busque estudar o perfil, identificando o que eles consideram ser de valor. Muitos empresários creem que
a luta pela preferência se resolve
com preços. Em alguns segmentos
de mercado, o preço é realmente
decisivo, mas, em muitos outros ele
é apenas um dos diversos itens considerados na decisão. É importante
identificar o que eles entendem ser
mais conveniente naquilo que compram e enfatizar essa questão.
Em marketing, não se vence somente com força de vontade. É preciso definir estratégias e seguir a senda
da diferenciação. Todos os produtos
ou serviços devem ser apresentados
de forma diferenciada, sob o ponto
de vista de seu público-alvo. Pode-se
criar diferenciação em diversos itens
do marketing tais como:
Nos produtos: através da mudança
de suas características, do seu desempenho, da sua durabilidade, da capacidade de reparo, da melhoria de seu es-

tilo e pode-se se dar um novo design.
Nos serviços: melhorar os sistemas
de entregas, de instalação, oferecendo
maior confiabilidade e assistência pós-compra.
No pessoal: aumentando a competência, cortesia, credibilidade, responsabilidade e capacidade especial de
comunicação e atendimento.

Na imagem da empresa: dando
ênfase aos símbolos nas diversas mídias e criando uma atmosfera favorável
em tudo que se relaciona a empresa.
Todo esforço na busca de distinção
se mostra muito compensador. Como
sua empresa está encarando essa questão? Ela esta vencendo o desafio da diferença.

ADMINISTRAÇÃO - Colunista convidado desta edição: Diogo Reis
Bacharel em Administração pela PUC MINAS e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Atualmente é consultor
e instrutor do Sebrae Minas nas áreas de Finanças e Marketing para micro e pequenas empresas.
diogo.reis@sebraemg.com.br
(37) 3216-3981

O CUSTO INVISÍVEL: DEPRECIAÇÃO

N

ormalmente relacionamos os
gastos da empresa com os pagamentos realizados rotineiramente, tais como fornecedores, energia, água, aluguel, funcionário e etc.
Existe, porém, um gasto “fantasma”
que não entra na conta da maioria dos
empresários: a DEPRECIAÇÃO. E para
que este fantasma não te assombre vamos conhecê-lo melhor.
A palavra pode até soar estranha,
mas esconde um conceito muito simples. A depreciação é perda de valor de
um bem (máquinas, veículos, móveis,
utensílios) ao longo do tempo. Esta
perda de valor pode ser decorrente de
vários fatores, sendo os mais comuns:
o desgaste excessivo devido à intensa
utilização, a obsolescência (surgimento

de novos equipamentos mais atrativos,
mais rápidos, mais econômicos, mais
práticos ou mais modernos) e também
variação do preço no mercado.
E o que está perda interfere no
seu dia-a-dia? Se o seu desejo é que a
empresa se perpetue, os bens que ela
utiliza devem ser renovados. Nada é
eterno, tudo um dia precisará ser substituído por algo semelhante.
Na prática, imagine que um furgão
adquirido 0 Km por R$ 40 mil é utilizado diariamente para fazer entregas.
Entende-se que um veículo utilizado
para trabalho sofre um esforço maior
que um veículo de passeio, portanto,
a frequência com que precisa ser trocado é encurtada. Caso ele seja trocado após 3 anos ainda terá um valor de

venda considerável, de por exemplo R$
30 mil. Neste cenário R$ 10 mil serão
gastos para repor um veículo que já
existia. É um gasto considerável para
empresas de pequeno porte!
Então, qual seria a solução? Este
gasto não vai desaparecer, mas podemos torná-lo menos traumático. Utilizando o exemplo anterior, suponha
juntar em pequenas parcelas de R$ 278
durante 36 meses (3 anos) para alcançar o valor aproximado de R$ 10 mil.
Muito mais leve, não é mesmo? A dica
é prever a desvalorização do bem e dividi-la pelo tempo de utilização.
Há casos em que a desvalorização
de um bem é tão grande que pode não
valer a pena adquiri-lo. No segmento de
estética, por exemplo, um equipamento

adquirido novo por R$ 200 mil perde
metade do seu valor logo no primeiro
ano devido à grande inovação no setor.
Hoje em dia é comum alugar equipamentos por dias ou até horas, o que tem
se mostrado uma ótima solução.
Lembre-se que no Brasil, em termos
contábeis, o cálculo da depreciação deverá obedecer aos critérios determinados
pelo governo, através da Secretaria da Receita Federal, e é aplicada pela contabilidade. No entanto, nada impede que você
utilize a forma gerencial explicada acima.
Agora que já sabe que existe um
custo “invisível” rondando por aí, não
tome sustos! Faça as contas e comece
a reservar um pequeno valor mensal
para renovar a sua empresa e estar
sempre um passo à frente!
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FEMININO

CONHEÇA A PERSONALIDADE DE UMA MULHER ATRAVÉS
DOS SAPATOS QUE USA

Q

uantas vezes já escutamos a
seguinte frase: “este sapato é a
sua cara!”. Há estudos recentes
que indicam que é possível conhecer
um pouco da personalidade de uma
pessoa através dos calçados que usa.
Como já sabemos, as mulheres
gostam de muitos estilos de sapatos.
A escolha é feita, em geral, através do
humor proveniente do dia em questão.
Porém, o resultado da pesquisa também poderá apontar uma personalidade que mescla muitos estilos!
Para ajudar você a se conhecer melhor ou conhecer as mulheres, separamos algumas indicações abaixo.
Descubra!

SAPATOS ABERTOS: PERSONALIDADE INTROVERTIDA
Os sapatos abertos frontalmente revelam pessoas de personalidade mais
introvertida, que possuem características como companheirismo, normalmente são calmas e serenas.

SCARPIN: PERSONALIDADE INTELIGENTE
Os sapatos de bico fino revelam o
perfil das mulheres inteligentes, das
mulheres de negócios, que demonstram ser ou almejar profissões e cargos de grande poder.

SANDÁLIAS ABERTAS: PERSONALIDADE ENÉRGICA
As sandálias abertas revelam a personalidade da mulher que está bem
consigo mesma e com a vida, mulheres
que prezam pela liberdade e inconscientemente revelam o desejo de estar

SAPATOS DE COURO: PERSONALIDADE LIBERAL
Os sapatos de couro estão associados a apontar personalidades mais ousadas, mulheres que possuem atitude e
fazem o que acham que é o certo. Normalmente trata-se de mulheres sensuais que demonstram ser mais flexíveis
e abertas para conquistas.

atraente, pois os sapatos mais abertos
revelam maior parte do corpo.
SANDÁLIAS TRANÇADAS: PERSONALIDADE SEXY
As sandálias com tiras amarradas
em torno dos pés até a altura do tornozelo são consideradas sensuais e
atraentes. Se destacando em relação
aos demais modelos de sapatos, quando ousadia e jogo de sedução estão em
questão.
BOTAS: PERSONALIDADE FIRME
As botas revelam uma personalidade mais firme e provocante. São
mulheres seguras que transmitem sensualidade e poder com uma simples
caminhada.
MOCASSIM: PERSONALIDADE ALTERNATIVA
Os sapatos mocassim representam
muito bem as mulheres mais alternativas que são muito ocupadas com di-

versas tarefas durante o dia; para estas
mulheres o dia tem mais de 24 horas.
Geralmente são mulheres práticas e independentes.
SAPATILHAS: PERSONALIDADE
DOCE
As sapatilhas revelam mulheres
mais femininas, sendo símbolo de delicadeza e doçura. Geralmente apontam
mulheres que possuem a sensibilidade
em destaque.
CHANEL: PERSONALIDADE CONSERVADORA
O sapato chanel revela mulheres
com personalidade mais conservadora. Onde todos os gestos são contidos
e implícitos. Normalmente trata-se de
mulheres que adeptas aos bons costumes e a tradição.
Fonte: www.disantinni.com.br

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O INVERNO 2014

O

inverno de 2014 vem com misturas bem interessantes. Do
clássico ao punk, os sapatos
destacam-se por misturar estilos e
criar combinações inusitadas.
Abaixo alguns itens chave da estação:
1 – BOTAS
A Bota como sempre é o calçado
oficial do inverno. Para este ano, destacam-se três estilos principais:
Ankle Boots - Aqueles calçados
que fazem um mix de sandálias abertas com botas fechadas, que voltam
nesta estação com um estilo mais pesado: com um pouco de plataforma,
salto grosso e bico levemente fino.
Chelsea boots - São aquelas botas com elástico na lateral. Apareceram
neste inverno repaginadas, com um ar
mais urbano, com tendência a ser o
must have da estação.
Botas estilo folk – São as botas de

cano curto, com muitas fivelas e apliques.
2 – SANDÁLIAS
Para este inverno o que se destacaram foram as sandálias com tiras
finas e delicadas na parte superior,
mas com salto grossos ou finos.
Outro detalhe interessante foram os
recortes, que destacaram em muito
os modelos.
3 – DETALHES
Fivelas – os sapatos, de uma forma
geral, nesta temporada, vêm cheios de
fivelas.
Abertura no calcanhar – foi destaque nos desfiles internacionais e tem
tudo para virar tendência.
Salto - Neste inverno destacaram
se os saltos grossos, mas o salto fino
não chegou a perder seu espaço.

4 – ANIMAL PRINT
Inverno sem animal print não é
inverno. Não é um dos maiores destaques desta vez, mas é e sempre será
um curinga: chique e moderno.
5- PRETO E BRANCO
Uma das cores, ou melhor, combinações de cores que mais se destacaram nesse inverno é o tradicional
P&B (Preto e Branco). Ele aparece em
mistura de couros, mas também em
estampas como: pied de poule, zebras,
póas, entre outros.
6- CORES
Em relação às cores, além do P&B,
outras também se destacaram neste inverno como:
- Vermelho
- Nude

- Metalizados
Essas são algumas das tendências
para os calçados nesta estação, mas
as possibilidades são infinitas. Cada
estilista faz uso dessas inspirações de
maneira única, criando coleções com
inúmeras possibilidades para o lojista.
Agora cabe ao cliente fazer um filtro de
tudo e buscar montar sua coleção com
seu estilo e de acordo com seu público.
Tarefa difícil, mas muito prazerosa.
Fonte: meninait.com
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