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Febrac surpreende com visitações
e volume de negócios realizados
VEJA MAIS – PG 07

CURSOS

PÁG 02 E 03

Três cursos movimentam a agenda do mês de
setembro. O Sindinova está com vagas abertas
para o curso de oratória. Já o SEBRAE irá
realizar o Reload Divinópolis e o Bootcamp.

24ª FENOVA

PÁG 06

Chegou ao fim, no dia 15 de agosto, mais
uma edição da Feira de Calçados de Nova
Serrana (Fenova). 100 marcas tiveram a
oportunidade de mostrar ao mercado seus
últimos lançamentos para a coleção primavera-verão 2019/2020.

NR 12

PÁG 10

Já estão valendo as novas regras para a
Norma Regulamentadora 12. O consultor
jurídico do Sindinova, Dr. Gilson Pereira,
traz todas as informações sobre as
alterações na lei.
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Editorial

PRESIDENTE:

O mês de agosto foi muito especial
para o Sindinova e para todo o Polo Calçadista de Nova Serrana. Do dia 13 ao dia
15, realizamos a 24ª edição da Fenova,
evento que trouxe as últimas tendências
da moda primavera-verão 2019/2020. Já
nos dias 27 a 29, o Centro de Convenções
de Nova Serrana recebeu a 12ª edição da
Febrac (Feira de Máquinas e Componentes para Calçados).
Ambas as feiras nos deixaram com
a sensação de dever cumprido. Contamos com o apoio, empenho e confiança
dos colaboradores, colegas de diretoria
e, sobretudo, expositores e visitantes. Na

Fenova, pela primeira vez, conseguimos,
com o apoio da FIEMG, trazer 15 importadores. Trouxemos também um número
recorde de lojistas nacionais. Empresas
novatas tiveram a chance de expor também, pela primeira vez, e obtiveram um
retorno excelente.
Na Febrac, superamos o número de
expositores da edição anterior e fizemos
uma das melhores feiras dos últimos
anos. Fabricantes, prestadores de serviço, empresários e profissionais ligados à
cadeia produtiva do calçado prestigiaram
a feira. Vários negócios foram realizados
durante a exposição, o que deixou forne-

cedores e industriais bastante animados
e confiantes para um mercado cada vez
mais promissor. Isto nos deixa muito satisfeitos e nos enche de orgulho.
Para as próximas edições das feiras,
temos novas metas e desafios a serem
superados. Nosso compromisso é com a
promoção de negócios, geração de empregos, capacitação e atração de recursos.
Não mediremos esforços para que os nossos propósitos sejam alcançados. Nesta
edição do jornal, você irá conferir as informações principais sobre a 24ª Fenova
e a 12ª Febrac.
Boa leitura!
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SEBRAE realiza dois seminários em setembro

No dia 21, será realizada a segunda
edição do Reload na Estrada: seminário de
marketing digital. O evento ocorre em Divinópolis e irá reunir mais de 20 palestrantes
em três ambientes simultâneos.
Com a promessa de maior dinamismo,
o workshop irá juntar diversos especialistas
e temas do universo do marketing digital. O
SEBRAE apostará num ambiente moderno e
criativo pensado para facilitar a troca de experiências e a interação entre empreendedores, empresários, potenciais empresários
e profissionais de comunicação e marketing.
Alguns dos destaques desta edição é a
empresária e influenciadora digital, Bella
Falconi, o colunista da Época Negócios,
Renato Mendes, o head de relacionamento

da Arezzo, Cristiano Chaves, o analista de
marketing da Rock Content, César Machado, dentre outros.
Os associados ao Sindinova terão um
desconto especial para participar. Corra e
garanta já a sua vaga! Para obter o código
promocional, entre em contato com Fernanda, no telefone (37) 3226-8850. As inscrições podem ser feitas no QR Code abaixo.

BOOTCAMP

No final do mês, o SEBRAE irá realizar
o Bootcamp em Nova Serrana. O seminário,
apresentado pela instrutora Sheila Pompeia
Couto, será totalmente voltado ao empreendedorismo.
Serão três dias de capacitação com especialistas em negócios que irão aprofundar
nos assuntos que regem o mundo dos empreendimentos. O objetivo do curso é incentivar os alunos a colocar em práticas os seus
projetos ou desenvolver a sua empresa.
Segundo informações do SEBRAE, o
curso pretende apresentar conceitos e ferramentas que permitem aos participantes
desenvolver ideias e projetos, da criação até
a execução, empreendendo de forma inteli-

gente e segura.
O curso começa dia 30 de setembro e
vai até o dia 2 de outubro. As inscrições são
feitas on-line e podem ser acessadas pelo
QR Code abaixo.

Mais informações com Fernanda no telefone (37) 3226-8850.
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Importadores visitaram o CPN

Durante a 24ª Fenova, os 15 importadores que vieram para a feira foram convidados a participar de uma reunião no
Sindinova. O intuito foi apresentar-lhes as
instalações do Sindicato, principalmente, as
salas de atendimento do Centro de Promoção de Negócios (CPN).
O encontro ocorreu na manhã da quarta-feira, 14 de agosto. Na ocasião, foram
exibidos os vídeos do Polo Calçadista de
Nova Serrana, da campanha Anda Comigo
e também uma apresentação desenvolvida
pela Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG) sobre os diversos
segmentos fabris do estado e seu apoio às
empresas.
O presidente do Sindinova, Ronaldo
Lacerda, deu as boas-vindas aos lojistas estrangeiros, falou sobre o trabalho realizado
em parceria com a FIEMG e o objetivo de
abrir as salas de atendimento do CPN para
as rodadas de negócios.
“Estamos muito felizes de recebê-los

aqui e dizer-lhes que foi tudo muito bem
preparado para este evento. Iniciamos, no
Sindinova, um núcleo de exportação juntamente com o Centro Internacional de Negócios (CIN). Estamos com muita expectativa
para este trabalho. No CPN, recebemos outros clientes do Brasil para fazer negócios e
agora será a casa de vocês também. Sejam
sempre bem-vindos aqui”, disse Lacerda.
COMPROMISSO

Para o vice-presidente do Sindinova,
Pedro Gomes, todo o processo da vinda dos
importadores para a feira e também para o
Sindicato era um sonho antigo. Gomes ressaltou ainda o compromisso do Sindicato
com os acordos firmados.
“Era um grande desejo e afinal chegou
esta ocasião. Vocês terão aqui, nesta casa,
todo o suporte necessário para fazer os seus
negócios no nosso Polo. A nossa estrutura
está à disposição dos nossos importadores e
também do mercado nacional que já faz uso

SELMA ASSIS

do nosso espaço para atender as empresas
associadas. Estaremos todos à disposição
de vocês para que os negócios realizados e
os negócios futuros tenham a chancela e a
garantia do Sindinova de que são negócios
duradouros”, enfatizou Gomes.
Segundo a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEMG, Rebecca Macedo, a parceria com o Sindinova
reafirma o empenho de impulsionar as indústrias mineiras no comércio exterior.
“Estamos aqui em uma aliança com o
Sindicato de calçados que é muito atuante,
expressivo e importante para nosso estado.
O Centro Internacional de Negócios tem a
missão de apoiar as empresas no processo
de internacionalização, prepará-las para que
fiquem prontas para exportar e fazer negócios no exterior”, declarou Macedo.
ESTRUTURA CPN

Após a breve reunião, os importadores realizaram uma visita por toda a sede

www.maxtr.com.br

do Sindinova. A importadora do Peru, Yuri
Inga, afirmou que nunca viu nada parecido
em nível de organização.
“Foi a primeira vez, de verdade, que eu
encontrei uma estrutura tão bem organizada e preparada para receber os importadores e os lojistas nacionais. Trabalhamos com
algo diferenciado em meu país, fazemos as
vendas por catálogo físico e on-line. Em
determinadas épocas do ano, precisamos
de modelos de calçados que são mais exclusivos, então, se utilizarmos este espaço,
conseguirei otimizar o tempo, fazer visitas
de acordo com minhas necessidades e demandas”, pontuou Inga.
Para o importador do Uruguai, Felipe Yaffé, o que mais o impressionou foi a comodidade e o espaço arejado das salas de atendimento.
“Uma estrutura muito boa. Muito iluminado, com tudo o que é necessário, além
de muito cômodo. Se as ofertas forem boas,
com certeza, faremos negócios aqui”, afirmou Yaffé.
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Calçados voltados para a moda verão
foram destaque na 24ª Fenova

Lojistas de todo o país movimentaram
o Centro de Convenções de Nova Serrana
nos três dias da feira. Nos estandes, lotados,
o que se viu foram muitas negociações e pedidos feitos na hora.
O espaço da Danper, marca de chinelos de Araújos, foi um dos mais visitados. Para o proprietário, Daniel Percilia,
o aquecimento do comércio e a coleção
voltada para o verão lhe garantiram boas
vendas.
“A feira foi ótima, muito positiva. Recebemos muitas visitações. A chegada do
verão melhora bem as vendas de nosso produto, que é aberto. Eu aposto que esta foi a
melhor feira dos últimos tempos”, diz confiante o empresário.
O gerente comercial da Minipé, Eduardo Félix, se surpreendeu com as visitas e
pedidos firmados. “A visitação foi excelente. A expectativa é muito boa e os resultados
melhor ainda”, declarou Félix.

LOJISTAS

Christyam de Lima

Christyam de Lima

Christyam de Lima

Christyam de Lima

O proprietário das lojas Millenium da
cidade de Barroso, Alessandro Paula, afirmou que em seus estabelecimentos não podem faltar calçados de Nova Serrana e que
qualidade e preço são os diferenciais.
“A cada ano que passa a feira nos surpreende, seja pela estrutura, seja pela qualidade dos produtos. Nós sempre estamos
aqui porque os calçados de Nova Serrana
não perdem em nada para nenhum outro.
Aqui temos preço, qualidade e nós queremos
levar os calçados para que Barroso ande junto com Nova Serrana”, ressaltou Alessandro.
Com nove lojas em Pelotas, no Rio
Grande do Sul, a Hercílio Calçados está há
113 anos no mercado. O dono da marca, Vitor
Colvara, já compra de empresas do polo há
30 anos. Segundo Colvara, a finalidade das
visitas à feira é sempre com intuito de negociações.
“Aqui é o polo do tênis e a gente vem

para negociar mesmo. Cada ano que passa
a feira fica melhor e as fábricas estão aprimorando seus produtos. Isso é excelente!”,
pontuou.
IMPORTADORES

O Sindinova juntamente com o Centro
Internacional de Negócios (CIN), da FIEMG,
levaram para a 24ª Fenova 15 importadores
de 11 países. A maioria dos importadores
eram da América do Sul. 60 empresas participaram do Projeto Exportador Fenova.
A importadora Nubiola Gallo Hurtado
veio da República Dominicana e falou sua
impressão sobre os calçados produzidos em
Nova Serrana.
“Tem muita criatividade, muitas variedades e muito boa qualidade. Vejo que há muito progresso quanto à produção de calçados.
Em meu país, gostamos de saltos altos para
festa e para trabalho, sapatos casuais, tênis
esportivo, de tudo um pouco”, disse Hurtado.

O peruano, Miguel Angel Valencia, disse que trabalha com vendas on-line e por
catálogos. Perguntado sobre a qualidade dos
calçados, Miguel foi enfático em dizer que
ficou impressionado com o que viu.
“Em relação à qualidade, estou impressionado. Vejo que tem uma diversidade, design e bastante moda. Vendemos por
catálogo e encontramos muita diversidade
aqui. Estamos fechando alguns pedidos com
as fábricas”, afirmou.
O expositor, Edvaldo Gonçalves, destacou a vinda dos importadores e dos 120 lojistas trazidos pelo Sindinova.
“A vinda dos 15 importadores e os 120
lojistas nacionais foi muito importante,
contribuiu bastante para o sucesso da feira.
Dentre os 15 importadores, já estamos com
pedidos em andamento para a Guatemala e
Peru. A média de calçados vendidos para esses importadores foi de 12 mil pares”, afirmou Gonçalves.
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24ª Fenova fecha com sucesso total

Chegou ao fim, no dia 15 de agosto,
mais uma edição da Feira de Calçados de
Nova Serrana (Fenova). 100 marcas tiveram
a oportunidade de mostrar ao mercado seus
últimos lançamentos para a coleção primavera-verão 2019/2020. 15 Importadores,
trazidos pelo Sindinova e FIEMG, e o grande volume de lojistas nacionais presentes
foram os diferenciais desta edição da Feira.
Para os expositores, o sucesso na Fenova se deve tanto pelo volume de vendas
quanto pelos contatos realizados com novos
clientes. Com o estande lotado nos três dias
de evento, a empresária Lucimar Aparecida,
proprietária da Luma Luz, não tem do que
reclamar.
“Para nossa marca foi excelente, fechamos bastantes pedidos. Como minha coleção é feminino aberto, voltada para o verão,
esta feira de agosto é muito boa. Também
recebemos a visita de quatro importadores
que gostaram bastante de nossos produtos
e pediram catálogos para futuras negociações”, afirmou Lucimar.
PRINCIPIANTES

Quem também aproveitou a ocasião
para marcar presença, pela primeira vez,

Christyam de Lima

Christyam de Lima

Christyam de Lima

Christyam de Lima

e divulgar sua linha de produtos foi a Linc
Calçados. Uma das donas da fábrica, Cristina Monteiro, ressaltou que a exposição
garantiu boas vendas e promoção da marca
para os clientes.
“Decidimos expor na Fenova porque
estamos trabalhando muito em cima da
marca e expor aqui é um dos primeiros
passos para expandir nossos negócios.
Nossas expectativas estavam boas e graças a Deus deu tudo certo. Nossas metas
foram batidas logo no segundo dia”, garantiu Monteiro.
Outra fabricante novata a expor na feira foi a Via Onze. Com calçados de injeção
direta e sola alta, a representante comercial
da empresa, Bruna Cristina, disse que os
produtos apresentados agradaram a clientela que buscou por qualidade e preço.
“Por ser a primeira vez, estamos muito
satisfeitos com o resultado. Nosso produto
atende o cliente que busca preço e qualidade e conseguimos atingir a expectativa que
tínhamos. Todos os três dias foram de vendas. Têm clientes que vêm, olham, pegam
contatos para, posteriormente, fazerem pedidos, mas estamos muito satisfeitos com
as vendas fechadas”, declarou.

APROXIMAÇÃO

Na cerimônia de abertura da feira,
ocorrida no dia 13 de agosto, várias autoridades marcaram presença. Dentre elas, o
recém-empossado presidente do Conselho
da Abicalçados, Caetano Bianco Neto. Caetano falou sobre sua participação na feira e
a aproximação com o Sindinova.
“Nós sempre tivemos um carinho muito grande por Nova Serrana. Marcamos esta
vinda para cá, justamente, para estreitar a
relação entre a Abicalçados e o Sindinova, e
aproveitar para conhecer a feira. Realmente,
estamos saindo daqui maravilhados, com
uma ótima impressão, e temos certeza que
temos muito a ganhar, tanto a Abicalçados
quanto o Sindinova com esta relação”, enfatizou Neto.
DIVULGAÇÃO

O Sindinova firmou parceria com a Federação das CDLs de Minas Gerais para a
divulgação da 24ª Fenova. Durante pouco
mais de um mês foram promovidas várias
campanhas entre as mais de 200 CDLs de
Minas Gerais. A CDL de Nova Serrana abraçou a causa e foi montado um estande para
suporte aos lojistas e também para os expo-

sitores na feira.
O presidente da CDL de Nova Serrana,
Jonas Valder Galvão, falou sobre a participação dos lojistas na feira.
“Vieram muitos para a feira, foi muito
produtivo e o resultado foi ótimo, não tem
melhor. Fora que fizemos um marketing
junto aos associados nossos que expuseram
na feira. A gente gostou tanto que vamos
também montar um estande na Febrac”,
disse Galvão.
BALANÇO

Para o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, a feira cumpriu seu compromisso de intermediar as negociações entre
fornecedores e clientes e, consequentemente, de efetivar as vendas.
“Estamos com a sensação de missão
cumprida. Antes da feira ficamos na expectativa. Tivemos a presença de muitos
lojistas, movimento todos os dias, foram
muitos pedidos, todos ficaram felizes
com as vendas. Isto que a gente precisa,
colocar o lojista em contato direto com
as fábricas, porque aí acontecem os negócios e todos ficam satisfeitos”, concluiu Lacerda.

i

Sim, nós temos ótimos produtos!

06/09/2019 A 06/10/2019 – JORNAL SINDINOVA

7

Febrac surpreende com visitações e volume de negócios
realizados

A Feira de Máquinas e Componentes
para Calçados (Febrac) encerrou sua 12ª
edição na quinta-feira, 29. Com intensa visitação nos três dias e comercializações efetivadas, fornecedores já consideram a feira
a melhor dos últimos anos.
Com sete expositoras na Febrac, a Leder
Representações, não tem do que reclamar. O
público que frequentou seus estandes realizou compras e animou os fabricantes de
maquinários.
“A Febrac foi além de nossa expectativa. Tivemos um movimento bem seletivo
com vendas de máquinas. Concretizamos,
pelo menos, 12 máquinas entre pesadas e
leves. Vendemos duas máquinas de fusionar, cinco prensas, uma de aplicar couraça,
uma de passar cola na sola, uma máquina
de refilar, uma de aplicar etiqueta, o balancinho veio vendido, uma de overloque e estamos com a possibilidade de vender mais”,
enfatizou o representante comercial, Júlio
César Moraes.
Para o proprietário da Componarte,
Almir Santos, que expõe pela segunda vez
na Febrac, participar da feira é mostrar os
lançamentos e reafirmar o relacionamento
com o Polo Calçadista.
“Quando expusemos em 2017, vimos
um potencial de Nova Serrana e, por reivindicação de alguns fabricantes, viemos
e trouxemos uma filial para cá. Hoje, Nova
Serrana é uma região que vem aflorando a
nível nacional, despertando, principalmente, os olhos de empresas que realmente tra-

balham com componentes, com tecnologia,
e que queiram estar juntos neste polo e crescer junto com esta região”, ressaltou Santos.
O presidente do Sindinova, Ronaldo
Lacerda, destacou a movimentação intensa
e as vendas dos produtos expostos.
“A Febrac surpreendeu a todos os expositores que aqui vieram. A feira se mostrou como ambiente de negócios muito favorável e cumpriu sua missão de mostrar
aos industriais as novidades de máquinas e
componentes. Vimos aqui muitos empresários industriais vindo num dia e voltando no
outro para terminar seus negócios, sinal de
que foi interessante. Na feira os interesses
se encontraram, negócios foram gerados e
nos surpreendeu em visitação e em fechamento de negócios”, pontou Lacerda.
INDUSTRIAIS

O industrial de Birigui, interior de São
Paulo, Isaque Rodrigues, veio para a Febrac
pela primeira vez. Na feira, o empresário
conferiu os lançamentos e aproveitou para
fechar negócios.
“A feira foi muito positiva no sentido
de variedades de estandes, várias empresas
e empresas grandes. Nós estamos buscando a injeção direta, então, o estande que
nos chamou muita atenção foi a Himaco e
também a Branyl, que faz hoje a linha de
tear. Nós já a conhecíamos e viemos aqui
concretizar um negócio com eles. Também
já deixamos um negócio engatilhado com a
Himaco”, afirmou Rodrigues.

A proprietária de uma fábrica de calçados femininos, Sidália Ferreira, conta que
buscou por componentes e fez contato com
novos fornecedores.
“Fiquei surpresa, tinha muita coisa bacana, muito fornecedor que a gente não conhecia, fornecedor que não conhecia Nova
Serrana e todos trazem uma proposta diferente e muita inovação. Vim a procura de
componentes e achei coisas muito diferenciadas”, destacou Ferreira.
VISITANTES

O visitante Thiago Silva gostou bastante dos produtos que viu e aponta que a feira
serve também para trazer aos empresários
uma nova visão das tecnologias aplicadas
para a fabricação dos calçados.
“A Febrac estava fantástica com as novidades de máquinas com muitas evoluções
e inovações. Isto é para abrir a nossa mente, abrir esta questão de que nós temos que
inovar dentro da nossa indústria. Esta feira
é importante porque traz inovações para a
gente conhecer métodos que pode mudar
totalmente a produção e todo o conjunto da
empresa”, frisou Silva.
O modelista, Leonardo Macedo, aproveitou para conferir todos os itens expostos
e pensar nas novas coleções na fábrica em
que trabalha.
“Achei muito interessante, teve muitas
novidades e estou muito satisfeito com o
que vi não só em componentes, mas também em máquinas que vão agregar muito

Selma Assis

para Nova Serrana. A gente que trabalha
com desenvolvimento não pode deixar de
olhar o que interfere diretamente no nosso
trabalho”, disse.
Macedo destacou também as máquinas e componentes que mais lhe chamou a
atenção.
“Achei a máquina de serigrafia bem diferenciada e também a máquina de zig, os
calce fácil. De componentes têm muito material novo e uma tendência bem atual como
o nobucado. Estão apostando em cores diferentes, tem muitos materiais interessantes”, apontou Macedo.
COQUETEL ABERTURA

Na noite de segunda-feira, 26, ocorreu o
coquetel de abertura da 12ª Febrac. O evento
contou com várias autoridades. Na oportunidade, o subsecretário de Desenvolvimento
Regional, Fernando Passalio de Avelar aproveitou para anunciar um novo plano de governo para a liberdade econômica.
“Minas Gerais está preparada para lançar a declaração mineira dos direitos da liberdade econômica. Em breve vocês receberão notícias do programa Minas Livre para
Crescer. Um programa inovador no estado,
com base na MP de liberdade econômica,
que vai ainda mais tornar o ambiente de
negócios do estado mais fértil, mais produtivo, e aí que a gente possa, realmente,
usar uma das vocações que o país tem que
é de empreender, gerar riqueza”, afirmou
Fernando.
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Lojista Premiado fez quinze ganhadores
durante a 24ª Fenova
Campanha também gratificou vendedores pelo bom atendimento
Após o sucesso na edição anterior,
a campanha Lojista Premiado voltou na
24ª Fenova. Desta vez, foram sorteados 15
smartphones Samsung A10 para os lojistas
e três para vendedores que prestaram um
bom atendimento na feira.
Para participar dos sorteios, alguns
critérios foram estabelecidos: a cada 300

pares de calçados comprados, o lojista
preencheria um cupom. Caso sorteado, o
ganhador deveria estar presente para receber o brinde.
E, no intuito de reconhecer a boa receptividade e qualidade dos serviços prestados,
o Sindinova lançou também a premiação
para o vendedor. O requisito era a indicação

1º DIA

feita pelo lojista para o melhor atendimento
do dia. Neste caso, ambos ganhavam: lojista
e vendedor indicado.
INDICAÇÕES VALEM PRÊMIOS

Para atrair mais lojistas nacionais na
Fenova, foi promovida uma campanha entre os vendedores das empresas exposito-

ras. A indicação de mais de cinco lojistas,
desde que obedecessem aos critérios estabelecidos, garantia ao indicante concorrer a
um celular no último dia da feira. Todas as
marcas participaram e a ganhadora foi Renata Amaral da Randall.
Confira abaixo os premiados na 24ª Fenova.

2º DIA

3º DIA

Isael Borges - Shopping dos Calçados

José Dorval - Cinderela Calçados

Alessandra Ferreira - Bega Modas

Daniella de Castro - Loja Dani Borges

Arthur - Loja Magazine

Edlaine Vasconcelos - ML Rodrigues

Kelly Santos - Lojas Avenida

Lojista Luís Cláudio e vendedora Karol
Sales

Jurandir Alves - Calçados e Cia

Micheline Barbosa - vendedora

Elias - Loja Varral

Vendedora Libéria Silva e o Lojista Sérgio
Oliveira

Nadjalaine Drebes - Loja No Comércio

Robson Cardoso - Loja RC dos Santos

Renata Amaral - vendedora indicou lojistas

Simone Reis - Casa do Calçado

Manoel Ribeiro - MR Vasconcelos

Sindinova, CDL, SEBRAE e Vítor Máquinas sorteiam
brindes na 12ª Febrac
Durante a 12ª edição da Febrac, o Sindinova, a CDL de Nova Serrana, o SEBRAE e
a empresa expositora Vítor Máquinas sortearam diversos brindes para os industriais e
visitantes da feira.
Por indicação do industrial que visitou a feira, o Sindinova premiou, com um
smartphone Samsung A10, por dia, o expositor que ofereceu a novidade mais atrativa

ou teve o melhor atendimento. Os ganhadores foram os seguintes fornecedores:
• Júlio César Moraes da Leder Representações;
• Carol Haddad da Metal Vale;
• Bruce Lee da Astra Sistemas.
Para todos que estiveram na feira, passaram no estande e preencheram o cupom,
a CDL de Nova Serrana sorteou três vales-compra no valor de R$ 500,00 cada um.

Júlio César Moraes da Leder Representa- Carol Haddad da Metal Vale
ções

Bruce Lee da Astra Sistemas

Confira abaixo os ganhadores.
• Júlio Eustáquio Pontes; (ausente)
• Christiane Loureiro Azevedo;
• Bruno Rodrigo. (ausente)
O Sebrae sorteou nos dois primeiros
dias da feira vagas para o curso de Bootcamp. O seminário tem como foco o empreendedorismo. Abaixo os dados dos premiados:

Christiane Loureiro Azevedo

Isabel Elias

• Verônica - final do telefone 6101; (ausente)
• Isabel Elias – final do telefone 8004.
E, no último dia da feira, a empresa Vítor Máquinas sorteou, respectivamente, um
software de tratamento de ponto para 50
colaboradores e um relógio de ponto eletrônico. Confira os sortudos:
• Tifany Calçados; (ausente)
• Astra Sistemas e Informática.

Astra Sistemas e Informática
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12ª FEBRAC apresentou maquinários
com tecnologia de ponta
Christyam de Lima

Fornecedores de todo o país trouxeram
para a 12ª edição da Febrac os mais modernos equipamentos e artefatos com tecnologia de última geração. Foram, ao todo, 95
expositores dentre máquinas e componentes que compõem o universo dos calçados.
Depois de anos sem expor, a Himaco
Injetoras, de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, voltou a exibir seus produtos na
Febrac. A máquina de injeção direta para cabedal atraiu inúmeros visitantes ao estande.
“A grande novidade é a injeção da matéria-prima micro expandida que deixa o
calçado bem mais leve do que no PVC compacto. E, a mesma máquina, pode ser feita
intrusão ou injeção tanto do micro expandido, PVC compacto, TR e até TPU”, explica a
gerente comercial Sandra Trennepohl.

A Tucano Equipamentos atende Nova
Serrana há 25 anos e, especialmente para a
feira, trouxe sua última novidade: a máquina rotativa para Plastisol. Segundo o diretor
da empresa, Edmar Batista, o mecanismo
visa diminuir o espaço físico e aumentar,
consideravelmente, a produção.
“A máquina é lançamento nacional aqui
em Nova Serrana. O equipamento trabalha
de forma rotativa com os flashes automáticos, o giro automático e a impressão manual
fazendo aplicação nos calçados com vários
tamanhos diferentes”, esclarece Batista.
Já a Futurize mostrou na feira a máquina de corte laser com reconhecimento
automático de imagem. O responsável pelo
setor de vendas da empresa, Paulo Costa,
falou sobre o seu funcionamento.

Christyam de Lima

“A máquina está fazendo o maior sucesso na feira e vai ajudar os industriais a
produzir um calçado cada vez melhor. A
nossa empresa é a fabricante nacional deste
equipamento”, enfatizou Costa.
MATERIAIS DIFERENCIADOS

Com 56 anos de mercado, a fabricante
de cilindros e roscas para injetoras, extrusoras e sopradoras, LGMT, participou pela
segunda vez da Febrac. O diretor da empresa, Luciano Mioto, contou como foi entrar
no mercado de Nova Serrana.
“Nós chegamos em Nova Serrana e
éramos completamente desconhecidos na
região. Participamos da edição de 2017 e
começamos a fazer um trabalho de divulgação. Tivemos um retorno muito positivo e

isso nos incentivou a participar novamente.
Na feira, tivemos uma visitação muito intensa de pessoas novas que estão vindo por
indicação”, afirmou Mioto.
O empresário disse também que seus
equipamentos são feitos com aço especial e
que a durabilidade é o diferencial da empresa.
“Com este conjunto, o fabricante ganha em produtividade, em não ter os refugos gerados eventualmente, tem uma qualidade de plastificação e homogeinização
constante. A qualidade do calçado vai melhorar muito e, consequentemente, a vida
útil desse conjunto. Devido aos materiais e
aos tratamentos térmicos aplicados, ele vai
se prolongar muito mais do que o material
padrão que tem sido usado na região que é o
aço comum”, finalizou Mioto.

Empresas de componentes representaram
mais de 60% na Febrac
Selma Assis

A Febrac contou com 95 expositores
nesta edição, sendo a maioria da região
sul do país. Desses, 60 são fornecedores de
componentes para calçados. Somente a Assintecal trouxe 20 empresas deste segmento para a feira.
No estande coletivo, a Focal Estamparia destacou a sua linha composta por
lona ecológica. “É um produto totalmente
sustentável, composto 33% de algodão reciclado, 30% de fio pet e 30% de poliéster.
Em nossa linha de raciocínio voltada para
o meio ambiente é um produto ecologicamente correto e, nós trabalhamos com
diversos tipos de acabamento para atender tanto o mercado calçadista feminino,
infantil e masculino”, enfatizou o diretor
comercial, Rafael Guasti.
A OTB, que também expôs junto ao estande da Assintecal, trouxe uma caneta para

demarcação de materiais. O diretor executivo da empresa, Adriano Bragagnolo, explicou sobre o seu funcionamento.
“Dentro do processo de produção, nós
colocamos pequenos dispositivos de iluminação em alguns pontos específicos do material. Isso irá trazer para as empresas uma
redução de custos assegurada e uma eficiência muito diferenciada com bastante desempenho para qualquer tipo de material”,
disse Bragagnolo.
A York Plásticos levou para a Febrac
sua mais nova composição em textura para
calçados, bolsas e acessórios. A coordenadora de vendas, Adeliana Oliveira contou
que empresa atende a todos os segmentos
de calçados e que, em Nova Serrana, há uma
representante da marca para atender melhor os seus clientes.
“No momento, estamos com algumas

Selma Assis

novidades como a gravação em snake e a
atena. É interessante esta aplicação tanto
para os calçados quanto para o segmento de
bolsas e diversos outros materiais diversificados para o público que precisa de tudo um
pouco”, explicou Oliveira.
O Daniel Pereira, proprietário da Ferreira Componentes mostrou peças de várias
cores e composição. “Estamos apresentando produtos de alta qualidade com 100%
poliéster, de elastano, com várias dublagens
e palmilhas de várias espessuras e materiais”, destacou Pereira.
PRODUTO ESPECIAL

A gerente comercial da Quimicolla,
Tammy Laus, falou sobre a participação na
feira e a aceitação dos clientes em relação
aos produtos produzidos pela empresa.
“A Febrac é uma excelente oportuni-

dade, principalmente, para nós que somos
de outro estado. Tivemos uma visitação
muito boa e os clientes estão, realmente,
abraçando a Quimicolla aqui em Nova Serrana. Somos muito gratos por isso e queremos fazer bons negócios, crescer, valorizar
o polo, que hoje nos valoriza também”,
disse Laus.
Sobre o lançamento da cola Primer
PP, a gerente enfatizou que o produto
acarretou bastante procura entre os calçadistas.
“Como é uma novidade e lançamos este
produto, então, o pessoal está buscando
muito. A concorrência não conseguiu desenvolver nada ainda para colagem de palha
e rafias. O nosso produto foi desenvolvido,
especificamente, para isso com foco nesta
moda, que hoje é uma tendência de mercado”, enfatizou Tammy.
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Novas regras para a NR 12 já estão valendo
Como é do conhecimento da maioria
dos empresários e dos trabalhadores, as
obrigações de fazer e não fazer relacionadas à preservação da saúde, da integridade
física, e a prevenir acidentes e doença do
trabalho na operação de máquinas e equipamentos perigosos, são as dispostas nas
normas regulamentadoras, especialmente
os requisitos descritos na Norma Regulamentadora 12 (NR12).
Depois de atualizações pontuais, realizadas desde a grande reforma da norma em
2010, o poder Executivo publicou, no mês de
julho, a portaria 916 do Ministério da Economia, Secretária Especial de Previdência e
Trabalho, a nova NR-12, chamada pelo Governo de modernização. A norma publicada
objetiva a simplificação da aquisição de máquinas novas, principalmente, as importadas, além de outras facilitações.
A norma continua complexa. Ao todo,
são doze anexos que complementam a parte geral, dispõe sobre situação específica e
exemplificam ou define termos. Esta classificação também é nova, foi instituída pela
portaria 787/2018, que trata das regras de

aplicação e interpretação de normas, e a
classificação dos anexos consta na portaria
que publicou a nova NR-12.
Alguns segmentos de mercado e uns
tipos de máquinas receberam um tratamento diferenciado, seja pela complexidade
ou pela periculosidade das máquinas. Destaca-se aqui, que os empresários calçadistas, além da obrigatoriedade de atender aos
requisitos gerais constantes na parte geral
da norma, também deverão atender aos
requisitos específicos constantes no respectivo anexo. Outros anexos também são
importantes para o segmento de calçados,
tais como o anexo I, no caso de utilização
de dispositivos optoeletrônicos nas proteções; anexo II para o cálculo das distâncias
de instalação das proteções da zona de perigo das máquinas e, o anexo IV o glossário,
que são os termos e definições utilizados na
norma.
As novidades são bem vindas e interessam a todos os segmentos. Na nova versão
da norma, existem regras distintas para
máquinas novas e usadas, microempresas,
empresas de pequeno porte e demais em-

presas, fabricantes e usuários.
Antes que assumam suas funções na
empresa, todos os trabalhadores envolvidos
na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser capacitados. Todas estas
operações, de acordo com a norma, somente devem ser realizadas por trabalhadores
habilitados ou qualificados ou capacitados,
autorizados para este fim.
Pelo fato de o treinamento constar na
norma como requisito de segurança, o empresário não pode deixar de realizá-lo para
os empregados, sob pena de ser autuado
pelo órgão competente. A ausência de comprovação da capacitação dos empregados é
considerada infração à legislação trabalhista, sendo punida com multa, cujo valor é
variável e, pode ultrapassar a seis mil reais
nos casos de reincidência, embaraço, reincidência, artifício e simulação.
Outras atualizações importantes estão
descritas na parte geral da norma, alguns
requisitos apenas são esclarecedores, mas
outros flexibilizam a sua aplicação, simplifica e reduz o custo dos projetos de segu-

rança das máquinas. É bom conferir.
Investir em segurança pode até representar inicialmente uma dificuldade e um
obstáculo para o empregador, entretanto,
com a adoção das medidas protetoras, as
empresas podem maximizar seus lucros: “o
ambiente de trabalho seguro traz tranquilidade para todos, melhora a produtividade e
possibilita ao empresário investir no crescimento do negócio, livre de preocupações”
(o autor).
Vale informar ainda que os trabalhos
com a utilização de equipamentos perigosos e toda aplicação que apresente risco de
acidente devem estar devidamente protegidos. A maquinaria rudimentar, o aumento
de produção e a falta de pessoal treinado
para operar os equipamentos compõem
uma fórmula perfeita para a ocorrência de
acidentes.
Empresário, fique atento e legalize a
sua empresa, proteja o trabalhador e fique
tranquilo, sem multas por descumprimento
e sem prejuízos.
“Tudo vai bem enquanto está bem”.
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Direito de sonhar
É hora de liberdade econômica, de geração de negócios e empregos. O Congresso
Nacional retoma suas atividades nesta semana com o desafio de seguir o caminho
da construção de um novo Brasil, um país
moderno, capaz de atrair investimentos e
abrigar empresas prontas para competir
nos quatro cantos do planeta. Está na mesa
de cada um dos parlamentares a possibilidade de iniciarmos, de forma consistente,
essa trajetória: a Medida Provisória 881 – a
MP da Liberdade Econômica.
Essa Medida agrega um conjunto de
iniciativas que configuram uma reforma,
verdadeira e absolutamente necessária,
do Estado hipertrofiado que temos hoje –
maior do que a própria sociedade e que,
ao invés de servi-la, serve-se dela. A meta
central é reduzir a força asfixiante do poder
público no controle e na fiscalização da economia, sendo possível, dessa forma, incentivar e apoiar o empreendedorismo.
Objetiva-se também instalar no país
um ambiente de negócios sadio, que estimule a atração de investimentos, a consequente criação de empresas e a expansão
das atuais, com capacidade de competir em
condições isonômicas com concorrentes
dos maiores e mais importantes mercados

mundiais. É tudo do que precisam a economia e muito especialmente a indústria
brasileira, para voltar a produzir e, assim,
devolver a esperança e gerar oportunidade
para os mais de 13 milhões de desempregados existentes no Brasil. Em essência, a
MP 881 institui a liberdade econômica, valoriza a livre iniciativa, propicia a retomada
do crescimento e, como disse o presidente
Jair Bolsonaro, “tira o Estado do cangote de
quem quer produzir”.
O que se busca, de forma clara, com
essa MP é a redução da desnecessária intervenção do Estado na economia, ampliando a
presunção da boa-fé, a liberdade no exercício de atividades econômicas e a segurança
jurídica dos contratos. O poder público deve
ser parceiro dos brasileiros na retomada do
desenvolvimento, apoiando aqueles que investem no país, e não o contrário. Mais do
que nunca, é fundamental combatermos o
abuso do poder regulatório, o paternalismo,
a burocracia dispensável e a irracionalidade
administrativa.
Hoje, é aterradora a realidade brasileira em rankings mundiais de liberdade econômica. Estamos na 150ª posição das 180
nações presentes no “Economic Freedom
Score” (em português, Índice de Liberda-

de Econômica), criado pelo The Wall Street
Journal, em parceria com a Heritage Foundation, para avaliar o grau de liberdade
econômica dos países sob quatro aspectos:
Estado de Direito, Tamanho do Governo,
Eficiência Regulatória e Mercados Abertos.
Quanto mais próximo de 100 pontos, mais
livre é o país. Na edição de 2019, o Brasil
alcançou 51,9 pontos, o que nos coloca na
categoria dos países majoritariamente não
livres (de 50 a 59,9 pontos). Lamentavelmente, ficamos com pontuação inferior à
média do continente americano (59,6 pontos) e à média mundial (60,8 pontos).
De forma precisa, a MP 881 ataca justamente os calos que mais nos apertam –
todos medidos pelo “Economic Freedom
Score”, como Integridade do Governo (em
que o Brasil alcança somente 28,1 pontos
no ranking), Eficácia Judicial (51,7 pontos)
e Liberdade de Negócios (57,9 pontos). A
Medida Provisória, em essência, busca eliminar o baixo grau de liberdade econômica
que trava o crescimento no país.
Os números se agravam quando o foco
é a competitividade do país, consequência
direta da pouca liberdade econômica que
desestimula investimentos. No Anuário de
Competitividade Mundial 2019, assinado
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pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão e pela Fundação Dom
Cabral, em um ranking de 63 países, o Brasil ocupa a 59ª posição – ou seja, é um dos
cinco países menos competitivos do mundo. No Global Competitiveness Report, estudo desenvolvido pelo Fórum Econômico
Mundial para ranquear o nível de competitividade dos países, o Brasil exibiu um
desempenho muito fraco, alcançando, em
2018, a 72ª posição geral entre 140 nações
analisadas.
No Brasil, o poder sufocante do Estado está em todos os lugares e em todos os
setores da economia: no campo tributário,
na legislação ambiental, no setor da energia, na burocracia excessiva e absurda e
– apesar da importante reforma realizada
em 2017 – nas relações trabalhistas. Nossa
carga tributária se destaca entre as maiores
do mundo; nossa previdência social, até que
a reforma entre em vigor, é um atentado às
finanças públicas; nossa legislação eleitoral
é caótica e casuística; nossas taxas de juros, felizmente em queda, ainda são altas.
Tudo isso é consequência do maior de todos
os problemas do país: o tamanho do Estado
brasileiro. E é esse, exatamente, o alvo da
MP 881.
Urgente, a MP da Liberdade Econômica
merece especial atenção dos deputados federais e senadores. Nossos parlamentares
têm pela frente a oportunidade de aprovar
uma Medida crucial para a retomada do
crescimento econômico do país com taxas
elevadas e duradouras. Em verdade, têm
pela frente uma chance de ouro de criar
uma revolucionária cultura empreendedora
no Brasil, capaz de fomentar novas ideias e
empresas, gerando empregos. É a oportunidade de escolher um novo futuro para todos, devolvendo aos milhões de brasileiros
o direito de sonhar.
“Nossos parlamentares têm pela frente
uma chance de ouro de criar uma revolucionária cultura empreendedora no Brasil.”
Fonte: FIEMG
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