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No dia 6 de dezembro, o Sindinova realizará 
o 18º Jantar de Confraternização, no Araguaia 
Campestre Clube. Na oportunidade, serão 
homenageadas personalidades e empresas 
que se destacaram no ano. Vote no site e ajude 
a escolher os agraciados!

O polo calçadista de Nova Serrana prevê, 
para este ano, um aumento de 6% em sua 
produção. Entre os motivos para essa previ-
são positiva estão um ambiente econômico 
do país mais favorável e o posicionamento 
dos próprios empresários locais.

O Sindinova promoveu um café para os 
profissionais de Recursos Humanos das 
empresas de Nova Serrana. Um grupo foi 
criado para dar continuidade aos assuntos 
abordados e ajudar a disseminar as 
informações dentro das fábricas.
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Rodadas de negócios no CPN
geraram mais de meio milhão
em vendas no mês de setembro

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO

ANDA COM A GENTE.
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MP da liberdade econômica é sancionada
O presidente Jair Bolsonaro sancio-

nou no dia 20 de setembro, em cerimônia 
no Palácio do Planalto, a MP da Liberdade 
Econômica, agora convertida em lei. A MP 
havia sido apresentada pelo governo para 
diminuir a burocracia e facilitar a abertu-
ra de empresas, principalmente de micro e 
pequeno porte, e já havia sido aprovada pelo 
Senado Federal no último dia 21 de agosto.

Entre as principais mudanças, a lei fle-
xibiliza regras trabalhistas, como dispensa 
de registro de ponto para empresas com até 
20 empregados, e elimina alvarás para ati-
vidades consideradas de baixo risco. O texto 
também separa o patrimônio dos sócios de 
empresas das dívidas de uma pessoa jurí-
dica e proíbe que bens de empresas de um 
mesmo grupo sejam usados para quitar dé-
bitos de uma empresa.

Em relação ao texto final aprovado 
pelo Congresso, houve quatro vetos presi-
denciais. Um deles, que foi negociado com 
o próprio Parlamento, eliminou o disposi-
tivo que permitia aprovação automática de 
licenças ambientais.

O governo vetou um item da MP, alte-

rado pelos parlamentares durante a trami-
tação, que flexibiliza testes de novos pro-
dutos ou serviços. Na justificativa do veto, 
o presidente argumentou que a redação, tal 
como veio do Legislativo, “permitiria o uso 

de cobaias humanas sem qualquer protoco-
lo de proteção, o que viola não só a Consti-
tuição mas os tratados internacionais para 
testes de novos produtos”.
Fonte: Agência Brasil
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VOTAÇÃO DOS HOMENAGEADOS : WWW.SINDINOVA.COM.BR
VOTAÇÃO ENCERRA DIA 30 DE OUTUBRO

Sindinova prepara 18º Jantar de Confraternização
Votação para escolha dos homenageados está disponível no site e vai até o dia 30 de outubro

No dia 6 de dezembro, o Sindinova re-
alizará o 18º Jantar de Confraternização, no 
Araguaia Campestre Clube. Na oportunida-
de, serão homenageadas personalidades e 
empresas que se destacaram no ano.

A votação para a escolha dos home-

nageados já está disponível no site (www.
sindinova.com.br) e é restrita aos associa-
dos. Até o dia 30 de outubro, os associados 
poderão votar em cinco das sete categorias:
• Lojista Destaque;
• Empresa Destaque;

• Fornecedor Destaque;
• Empresa Revelação;
• Mérito Industrial.

Os homenageados das categorias “Per-
sonalidade do Polo de Nova Serrana” e 
“Promotor do Desenvolvimento Social” se-

rão escolhidos pela diretoria do Sindinova.
Para informações sobre como votar, en-

tre em contato com o Sindinova no telefone 
(37) 3228-8500. As mesas do jantar também 
estão disponíveis para compra com Edimar 
Góis, por meio do telefone (37) 99941-4770.
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Curso de oratória é sucesso no Sindinova
Pela primeira vez, o Sindinova trouxe 

um dos cursos mais aguardados para quem 
trabalha com comunicação dentro das em-
presas. Nos dias 24 a 26 de setembro, o 
especialista em Programação Neurolin-
guística (PNL), Everton Saulo, apresentou 
as principais ferramentas para lidar com 
diferentes públicos. Na primeira turma, 18 
pessoas participaram do início ao fim.

Com uma abordagem que mistura teo-
ria e prática, os alunos puderam absorver o 
conteúdo de forma dinâmica, aprender es-
tratégias e experimentá-las no auditório. No 
curso, Saulo mostrou as técnicas de palco; 
controle emocional; construção de conteú-
do; didática de palestras; postura, voz e ex-
pressões e alteração de emoções do público.

Segundo o instrutor, o motivo para a 
realização do curso é a percepção de que 
muitos profissionais têm uma grande difi-
culdade de falar com sua equipe, até mesmo 
em uma simples reunião de trabalho.

“Muitas empresas precisam de reuni-
ões periódicas, de alinhamento, de diretri-
zes, de metas e nós temos vários gerentes, 
gestores nas organizações que ainda têm 
uma timidez de ficar com cinco pessoas na 
sua frente”, disse. 

MÉTODOS
Ainda de acordo com Everton, no curso 

de oratória os participantes têm a oportuni-
dade de conhecer os métodos e serem capa-
zes de adquirir competências para agir com 
mais naturalidade diante de outras pessoas.

“Além de aprender ferramentas e téc-
nicas de comunicação para negociação, para 
vendas, para atendimento, para relaciona-
mento interpessoal, para saber como lidar 
com o público, você começa a ter mais se-
gurança para fazer suas reuniões, colocar 
suas metas, suas diretrizes, suas regras, 
normas de suas instituições para os seus 
colaboradores”, assegura Saulo. 

Outro ponto positivo, de acordo com o 
instrutor, é o aspecto humanizador do cur-

so. Com a aplicação das técnicas de neuro-
linguísticas, desenvolve-se a capacidade e 
habilidade comportamental para transmitir 
o conhecimento às outras pessoas.

“A pessoa que faz o curso de oratória 
consegue perceber mais o ser humano, en-
tender que existem alguns tipos diferentes 
na plateia que são os mesmos que aparecem 
no dia a dia no trabalho, na família, como 
cliente, e você aprende a lidar, a respeitar 
estas pessoas. As técnicas  de PNL ajudam 
você a se comunicar com o ser humano, in-
dependente se tem mil pessoas ou uma na 
sua frente, são as mesmas”, garante Saulo.

OPINIÕES
O curso é indicado para aqueles que 

dirigem um grupo de pessoas, principal-
mente, líderes e gestores organizacionais. A 
vendedora comercial, Lucimara Suelene de 
Oliveira, considera que as técnicas aprendi-
das serão muito válidas para suas relações 

comerciais bem como nas interpessoais.
“Super indico para todos. A cada curso 

que eu faço com ele (Saulo) eu me surpre-
endo mais, mas este de oratória veio para 
me completar, era o que eu precisava. Acre-
dito que vai melhorar em todas as questões 
de relacionamento, nas conversas, porque 
aqui aprendemos até a expressão corporal. 
Vai ser muito bom para minha vida e rela-
cionamentos”, avalia Oliveira.

Para o diretor de uma empresa de cal-
çados, Valter Luís da Silva, os motivos que 
o levou a se inscrever no curso foram as di-
ficuldades de se expressar. “Nas reuniões 
nas empresas, a gente precisa se comunicar 
melhor, ter uma noção do que precisa ser 
falado e como deve ser falado. Eu percebi 
que estava com dificuldade de me comuni-
car, tanto no dia a dia quanto na empresa 
com os funcionários. Eu já fiz dois cursos 
com o Saulo e acho as técnicas dele tanto 
para oratória quanto para vendas, tudo no 

segmento da PNL, muito interessante”, 
avaliou Silva.

Os três dias de aprendizado foram mui-
to úteis para o gerente geral de uma fábrica 
de calçados infantil, Sirley Rodrigues. Bas-
tante empolgado, o gerente afirmou que 
o treinamento de performance no palco 
o ajudou a conquistar a segurança de que 
precisava.

“É o local onde me deixava super an-
sioso. Na primeira vez estava muito insegu-
ro, na hora de falar em público, que eu vi as 
pessoas na minha frente. Agora, estou mui-
to satisfeito de ter conseguido subir e falar 
muitas coisas que antes eu não conseguia. 
Hoje, sou um outro Sirley. O Sirley que co-
meçou tinha medo de subir no palco e o que 
terminou teve a vontade de ficar no palco”,  
contou Rodrigues.

Devido ao grande sucesso, uma nova 
turma está agendada para os dias 8, 9 e 10 
de outubro. 

SELMA ASSIS
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Polo de calçados de Nova Serrana estima
crescer 6% neste ano

O polo calçadista de Nova Serrana, no 
Centro-Oeste mineiro, prevê, para este ano, 
um aumento de 6% em sua produção sobre 
os 105 milhões de pares fabricados em 2018. 
Entre os motivos para essa previsão posi-
tiva estão um ambiente econômico do País 
mais favorável do que o observado no ano 
passado e o posicionamento dos próprios 
empresários locais, que têm investido cada 
vez mais em qualidade e design e também 
no contato direto com os lojistas. O polo de 
Nova Serrana responde por 12% da produ-
ção de calçados nacional.

De acordo com o presidente do Sindica-
to Intermunicipal das Indústrias de Calça-
dos de Nova Serrana (Sindinova), Ronaldo 
Andrade Lacerda, a expectativa inicial era 
de crescimento de 10% na produção neste 
ano, mas como no primeiro semestre não 
houve incremento, mas, sim, estabilidade, 
a projeção foi reduzida para 6%.

“O que ainda é muito bom, conside-
rando, por exemplo, a própria taxa de cres-
cimento prevista para o Brasil”, compara. 
A mediana das projeções do mercado para 
o crescimento da economia em 2019 é de 
0,81%.

Em sua avaliação, enquanto no segun-
do semestre do ano passado havia muitas 

incertezas quanto aos rumos da economia, 
sobretudo em virtude das eleições presi-
denciais, no segundo semestre deste ano 
há um ambiente econômico mais favorá-
vel. “As taxas de juros caíram novamente”, 
exemplifica, fazendo referência ao anúncio 
feito na quarta-feira (18) pelo Banco Cen-
tral de queda da Selic de 6% para 5,5%.

Mas além da conjuntura econômica, 
Lacerda destaca o posicionamento do em-
presariado local. “O Sindinova procura tra-
balhar a promoção comercial dos fabrican-
tes”, indica.

Segundo ele, a participação em grandes 
feiras do setor, promovidas em São Paulo e 
em Nova Serrana, contribui para essa venda 
direta com os lojistas do Brasil e de outros 
países, principalmente nos meses de lança-
mento de produtos. “É uma oportunidade 
de os empresários compreenderem melhor 
as necessidades do cliente e estar em linha 
com o mercado”, justifica.

Cerca de 90% da produção de Nova 
Serrana é destinada ao mercado interno, 
sobretudo para as regiões Sudeste (com 
predominância de São Paulo e Minas), Sul e 
Nordeste. No mercado externo, a produção 
do município tem maior presença nos paí-
ses do Mercosul e demais países da América 

do Sul.
Cadeia produtiva – A cadeia produtiva 

de Nova Serrana reúne hoje cerca de 1.200 
empresas, entre fabricantes, fornecedores 
e prestadores de serviços, que são respon-
sáveis pela geração de 20 mil empregos di-
retos e 22 mil indiretos. A expectativa é de 
novas contratações nos meses de setembro, 
outubro e novembro, para atender à cres-
cente demanda dos lojistas para o Natal.

 “Geralmente nossa produção é mais 
alta nos meses de março e abril para aten-
der aos clientes, que precisam abastecer 
suas lojas para os eventos do Dia das Mães 
e Dia dos Namorados, em maio e junho. Em 
meados do ano, quando o comércio tem 
vendas mais aquecidas, nossa produção di-
minui e é retomada agora, entre setembro e 
novembro”, explica.

Empregos – Por esse motivo, Nova 
Serrana, que é um dos municípios com uma 
das maiores taxas de contratação do Estado, 
costuma apresentar saldos de empregos até 
negativos em meados do ano.

Em junho, por exemplo, o saldo de 
empregos ficou negativo em 691 postos 
de trabalho, o que representou queda de 
1,55% frente ao mesmo mês de 2018. Mas, 
em julho, o saldo já foi positivo em 204 va-

gas, alta de 0,77% frente a igual intervalo 
do ano passado. Para o vice-presidente do 
Sindinova, Pedro Gomes, a queda mensal 
apurada em junho “é resultado da crise”, 
justifica.

Na avaliação de Ronaldo Lacerda, um 
fator que também contribui para a retoma-
da e crescimento da produção e dos níveis 
de emprego já nesse segundo semestre é o 
perfil das empresas do município.

“São pequenas empresas e por isso têm 
condições de mudança rápida de postura”, 
analisa, prevendo abertura de novas vagas 
nos próximos meses. A maior parte da pro-
dução de calçados de Nova Serrana é fei-
ta por microempresas (68,4%); pequenas 
(17,8%) e médias (3,2%).

Para Lacerda, a liberação do PIS e FGTS 
que já começou a ser feita no País, pode 
ajudar a incrementar as vendas no comércio 
varejista e na indústria. “Tudo ajuda”. No 
entanto, ele observa que para haver reto-
mada de crescimento e geração de empre-
go e consumo é preciso mais do que isso: 
“obras estruturantes dos governos é que 
dão o start na economia, como a construção 
civil, por exemplo, geradora de emprego e 
que pode acionar a mola do consumo”.
Fonte: Diário do Comércio

ARQUIVO SINDINOVA
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Sindinova realiza encontro com RH das empresas 
para alertar sobre violência e comportamentos 
autolesivos
Um grupo foi criado para dar continuidade aos assuntos abordados e ajudar a disseminar
as informações dentro das fábricas

O Sindinova promoveu, no dia 19 de se-
tembro, um café para os responsáveis pela 
área de Recursos Humanos das empresas de 
Nova Serrana. Na oportunidade, foi criado 
de um grupo com os participantes da reu-
nião para discutir e propor ações efetivas 
nas empresas. Cerca de 80 pessoas compa-
receram ao evento.

O intuito foi sensibilizar estes profis-
sionais para, então, conscientizar os fun-
cionários a identificarem estas condutas 
em suas famílias. O procedimento visou 
orientar as pessoas a prevenir estas práticas 
e também buscar ajuda em casos já confir-
mados com as entidades responsáveis pelos 
atendimentos.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, deu as boas-vindas, explicou o ob-
jetivo da reunião e pediu ajuda aos presen-
tes para levar maior qualidade de vida aos 
trabalhadores.

“Nós temos alguns problemas que vêm 
acontecendo na cidade e queremos deixar 
vocês a par deles. São problemas que ocor-
rem dentro das famílias. É importante nós 
termos a noção do que está ocorrendo e 
nivelar estas informações. Tendo esta no-
ção, nós podemos dar um apoio às pessoas 
e precisamos da ajuda de vocês para con-
seguir fazer um trabalho melhor dentro 
de nossas fábricas e direcionar de maneira 
correta para o atendimento”, ressaltou La-
cerda.

A diretora e responsável pelo grupo de 
RH no Sindinova, Helena Maria de Souza, 
falou dos trabalhos realizados no Sindicato 
e a necessidade de se formar um grupo para 
discutir e propor ações efetivas dentro das 
empresas.

“Nós temos feito o trabalho de ouvir as 
demandas de vocês, porque é enriquecedor 
e em cima das demandas é que a gente bus-
ca capacitação, soluções para estes proble-
mas. Um dos maiores desafios é a gestão de 
pessoas que nós temos dentro das fábricas. 
Nós estamos aqui de braços abertos para o 
que vocês precisarem e tenho certeza de que 
será muito produtivo e enriquecedor para 
todos nós”, disse Souza.

O agente comercial do Sindinova, 
Edimar Góis, convidou o público para inte-
grarem o grupo de RH do Sindicato e falou 
da importância dos membros disseminar as 
informações nas indústrias.

“Vocês representam aqui 20 mil em-
pregos diretos e 22 mil empregos indire-
tos. Nós estamos vendo situações que estão 
acontecendo aqui no Polo que a gente não 
conhecia antes. Então, para vocês estarem 
atentos e saberem orientar os casos que têm 
lá (nas empresas), é necessário ouvir e jun-
tos buscarmos alternativas, soluções para 
repassar isso”, atentou Gois.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Abrindo as apresentações, a delegada 

da Polícia Civil, Dra. Angelita Viviane de Oli-
veira, abordou sobre a Lei Maria da Penha, 
citou exemplos reais e mostrou os índices 
registrados na cidade.

“Quando cheguei a Nova Serrana me 
deparei com mais de mil inquéritos de vio-

lência doméstica. São instalados, em média, 
30 procedimentos por mês. Temos de 1 a 4 
medidas protetivas por dia. Nós temos que 
ter consciência que temos que ajudar estas 
mulheres vítimas e a denúncia é de suma 
importância. A Polícia Civil está de portas 
abertas e nós precisamos de todos vocês”, 
disse Oliveira.

COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS
Na sequência, a secretária da saúde, 

Gláucia Sbampato, falou sobre o projeto 
“Sim, vale a pena viver”, elaborado após 
serem observados 150 casos de crianças/
adolescentes praticantes de violência auto-
provocada em 13 escolas no município.

O projeto, inaugurado também nesta 
quinta-feira, trata-se de um importante 
espaço para acolhimento e tratamento de 
crianças e adolescentes com comportamen-
to autolesivo. Uma equipe multidisciplinar 
do Núcleo Psicossocial Infanto-Juvenil, 
formada por psicólogos, assistente social e 
psiquiatra ambulatorial, irão atender estes 
adolescentes no Centro Cultural.

“O objetivo maior de hoje aqui é sensi-
bilizar e explicar para as pessoas, de fato, o 
que é este mal que tem acometido as pes-
soas. Detectamos escolas com adolescentes 
querendo fazer suicídios coletivos. O projeto 
vem acolher e encaminhar, dentro da rede de 
saúde, esses adolescentes que foram detec-
tados praticando automutilação, com ideias 

de autoextermínio”, esclareceu Sbampato. 
Gláucia enfatizou também a parceria 

com o RH para transmitir as informações e 
saber reconhecer os indícios do problema.

“É extremamente importante para eles 
(profissionais de RH) levarem para dentro 
das empresas e conversarem com os pais o 
que é a automutilação, o que é o autoexter-
mínio, quais sinais que estes adolescentes 
apresentam e aí já vai, aos poucos, dissemi-
nando esta ideia, sensibilizando estas pes-
soas”, esclareceu Sbampato.

PREVENÇÃO
O capitão da Polícia Militar, Renato 

Geraldo da Silva, finalizou a apresentação 
falando sobre a Patrulha de Prevenção à 
Violência Doméstica (PPVD). O serviço im-
plantado em agosto com a parceria da Po-
lícia Civil, Ministério Público e Prefeitura 
Municipal, tem o foco de atender as mulhe-
res vítimas de violência doméstica. 

O policial explicou como é feito o tra-
balho de prevenção da Patrulha. “A nossa 
intenção é paralisar aquela ascensão da 
violência no seio familiar. Depois de identi-
ficadas as vítimas, fazemos uma sequência 
de oito visitas, na qual conversamos com a 
vítima, as testemunhas, o autor, mostran-
do para ele as consequências destes atos. 
Fazemos todo um trabalho sequenciado, 
porque não queremos, de maneira ne-
nhuma, que isso evolua ou que chegue até 

numa questão de vitimização da mulher”, 
afirmou.

O capitão alertou também para os casos 
de omissão. “Todos nós somos agentes po-
tenciais de informação. Não deixe as coisas 
acontecerem no seu entorno se você sabe de 
uma vizinha ou de alguém que está passan-
do por esta dificuldade, está sendo oprimida 
no seio familiar. Não adianta a gente falar 
‘ah, vou fechar minha porta, vou fechar 
minha janela e briga de marido e mulher, 
ninguém mete a colher’. Amanhã, se esta 
vizinha ou parente for agredida ou vitima-
da, você vai ficar com a consciência pesada, 
porque não fez nada, se omitiu”, advertiu 
Renato.

PARTICIPANTES
Letícia Faria, da Indústria de Calçados 

Alvorada, foi uma das presentes no encon-
tro. Segundo a profissional, as palestras 
foram de grande importância para se cons-
cientizarem sobre os assuntos. 

“Participei hoje desse encontro, no 
qual eu e minhas colegas de setor pudemos 
absorver várias informações importantíssi-
mas em nosso ambiente de trabalho. Foi de 
muito proveito, agradecemos, e pode contar 
comigo nas próximas”, disse Faria.

Um grupo de Whatsapp foi criado com 
os participantes e as reuniões estão agen-
dadas para toda segunda quarta-feira do 
mês, às 7h, no Sindinova.

i

Selma Assis
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Rodadas de negócios no CPN geraram mais de meio milhão 
em vendas no mês de setembro

O Centro de Promoção de Negócios 
(CPN) recebeu, no mês de setembro, três 
grandes redes de lojas. Somados, os pedidos 
resultaram no valor de R$ 524.128,08 em 
vendas e 139 empresas atendidas.

Novamente no CPN, a Taka Taka Calça-
dos, com 17 lojas em São Paulo, atendeu aos 
fabricantes do polo logo no início do mês, 
nos dias 3 e 4.  Foram 13286 pares compra-
dos de 17 empresas, resultando um valor de 
R$ 289.883,90.

Segundo o proprietário da Mini Boy, 
Edvaldo Gonçalves, a venda de uma grande 
quantidade de produtos e uma campanha 
fechada com a rede de lojas está animando a 
empresa e há uma estimativa de resultados 
ainda mais promissores.

“Tive um excelente resultado com o 
volume de pares vendidos. Além dos pares 
comercializados, fechamos uma parceria 
muito interessante para o dia das crianças 
em São Paulo. Estou muito satisfeito com o 
atendimento”, contou Gonçalves.

Na sequência, a Vital e Silva, do Rio 

Grande do Norte, esteve no CPN nos dias 9, 
10 e 11. O proprietário das lojas, Francisco 
Canindé Vital da Silva, fechou 31 pedidos 
somando um montante de R$ 83.667,86. No 
total, foram 3261 pares comprados de todos 
os segmentos.

Animado com as compras realizadas, 
Francisco contou que pretende voltar e fazer 
novos pedidos ainda este ano. “É a segunda 
vez que venho em Nova Serrana, a primei-
ra vez foi na feira de março e a segunda foi 
agora. Fizemos um trabalho muito bacana 
e as mercadorias que foram pedidas vai dar 
um bom retorno. A expectativa é grande de 
voltar mais vezes. Acredito que até o pró-
ximo mês volte para comprar o colegial”, 
adiantou o dono das lojas.

No dia 19, a Mania Calçados, de Brasí-
lia, atendeu aos fabricantes de tênis e sa-
patênis (feminino, masculino e infantil). 
R$ 150.576,32 foi o somatório do volume 
comprado, sendo 5360 pares e 35 empresas 
atendidas nesta linha de calçados.

O diretor, Misanilson Batista da Silva, 

enfatizou a diversidade de produtos fabri-
cados no Polo e também as inovações das 
novas coleções. “Temos em Nova Serrana 
opções de calçados para todos os gostos. 
Neste tempo de crise, as pessoas foram 
obrigadas a inovarem a sua coleção e, com 
isso, a qualidade dos calçados tem melhora-
do muito nos últimos anos”, atentou Silva.

“A negociação foi bem tranquila. Já 
eram clientes nossos e consegui vender 
uma quantidade bem bacana para eles no-
vamente”, afirmou o vendedor da Zurick, 
Alfredo Oliveira. A empresa é fabricante de 
sapatênis casual.

ATENDIMENTO DIFERENCIADO
Criado há três anos, o Centro de Pro-

moção de Negócios, realizou até o momen-
to, 42 rodadas de negócios com rede de lojas 
de todo o país.  As seis salas de atendimento 
oferecem aos lojistas acesso aos produtos 
do polo calçadista de Nova Serrana em um 
ambiente projetado para beneficiar as ne-
gociações.

Atendido pelo Taka Taka e Vital, o ge-
rente comercial da AZK, Robert Júnior Silva, 
enfatizou o espaço e o empenho do Sindi-
nova por realizar as rodadas de negócios.

“Eu vejo que o CPN está procurando no-
vos clientes, está indo atrás para fortalecer a 
economia de Nova Serrana, então eu só tenho 
motivos para elogiar. Estou gostando muito, 
o espaço de atendimento é diferenciado e o 
tratamento é excelente”, afirmou Silva.

“Sinto na obrigação de manifestar mi-
nha profunda satisfação pela qualidade dos 
serviços prestados pelo CPN. O atendimento 
do CPN é espetacular, não tem como ne-
gar”, ressaltou Gonçalves.

Francisco Vital também elogiou a estru-
tura e as variedades apresentadas. “Foi uma 
experiência diferente, mudou o meu jeito de 
comprar calçados por causa da variedade 
e do atendimento. É muito bom saber que 
estamos trabalhando com produtos que sa-
bemos que não vamos encontrar na cidade 
daqui através dos representantes. Isso foi o 
que me agradou mais”, finalizou Vital.

Selma Assis
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Abicalçados avalia índices positivos

Governo faz revisão de normas de segurança e saúde 
no trabalho

Com a melhora no nível de emprego e a 
retomada gradual da confiança do mercado 
e dos consumidores, parece que finalmente 
a roda da economia começa a girar. O fato 
tem refletido nos índices do setor calça-
dista, especialmente no que diz respeito 
ao mercado interno, que consome mais de 
85% do total produzido pelo setor (944 mi-
lhões de pares no ano passado). 

Conforme dados da IBGE, em julho, 
houve um incremento de 11,8% na produ-
ção de calçados, algo inédito no ano. Com o 
resultado, o setor também reverte um qua-
dro negativo na produção e agora fica com 
incremento de 3,2% no acumulado dos sete 
primeiros meses do ano. O fato teve refle-
xo na geração de empregos, embora tímido. 
De acordo com o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), no mês sete foram gerados 
322 postos na Indústria Calçadista. 

“O número em si não é tão alto, mas é 
importante porque vem depois de três me-
ses consecutivos de quedas, que acumula-
ram a eliminação de mais de 8 mil postos 
de trabalho”, avalia o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, 
acrescentando que o nível de emprego é 
considerado um termômetro fiel da ativi-
dade. Com o resultado de julho o setor che-
gou a 276.994 postos gerados diretamente, 
número 3,5% menor do que o registro do 
mesmo mês do ano passado.

No varejo o índice também é positivo. 
Conforme dados do IBGE, em julho o incre-
mento nas vendas foi de 6,6% e veio após 
quatro meses de quedas consecutivas. Com 
o resultado, no acumulado dos sete meses o 
setor reverteu um quadro negativo e ficou 
0,4% positivo. “Existe uma expectativa de 
que o quadro siga em crescimento, espe-
cialmente levando em consideração o am-
biente econômico e a liberação do saque do 

A modernização de três normas foi 
publicada no dia 24 de setembro no Diário 
Oficial da União pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho, do Ministério 
da Economia.

Estão com nova redação a Norma Re-
gulamentadora NR-3, sobre embargo e in-
terdição; a NR-24, que trata das condições 
de higiene e conforto nos locais de trabalho; 
e a NR-28, de fiscalização e penalidades. 
Com isso, chega a seis o número de normas 
sobre segurança e saúde dos trabalhadores 
nas empresas que já passaram por revisão 
este ano.

MODERNIZAÇÃO
Segundo a Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho, a modernização das 36 
normas reguladoras em vigor na data, ini-
ciada em fevereiro, prevê revisão de todo o 
conteúdo.

Conduzida pela Secretaria do Traba-
lho da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia, a 
modernização ocorre a partir de discussões 
na Comissão Tripartite Paritária Perma-
nente (CTPP), que tem representantes do 
governo, de empregadores e trabalhadores. 
Também estão sendo levadas em conta as 
convenções da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT).

FGTS”, conclui Ferreira.

DADOS MAIS ATUAIS: 
* Produção de Calçados (IBGE): 11,8% de 
crescimento em julho e de 3,2% no acumu-
lado;

Nova Serrana apresenta maior saldo de 
empregos da região no mês de agosto

EMBARGO E INTERDIÇÃO
A norma regulamentadora NR-3, an-

teriormente vigente, tinha cinco itens, fa-
zendo com que seu conteúdo fosse subjeti-
vo, na avaliação da secretaria. “A nova NR 
3 estabelece diretrizes e requisitos técnicos 
objetivos para caracterização das situa-
ções ou condições de trabalho que levem 
ao embargo e interdição. Esses requisitos 
técnicos, que até então não eram claro, tem 
como objetivo auxiliar os auditores a toma-
rem decisões consistentes e transparentes.”

Condições de Higiene e Conforto nos 
locais de Trabalho

Para a secretaria, os problemas mais 
graves da NR-24 estavam relacionados à 
desatualização da norma. Publicada em 
1978, ela ainda estava vigente com a mes-
ma redação e trazia exigências que 41 anos. 
“Entre os itens obsoletos da regra, estavam 
a exigência de que as janelas dos alojamen-
tos fossem de madeira ou de ferro; deter-
minava o uso de lâmpadas incandescentes, 
obrigava a instalação de um banheiro mas-
culino e um feminino para qualquer tipo 
e tamanho de empreendimento e previa a 
possibilidade de aplicar mais de 40 multas 
apenas em um banheiro.”

Pela nova NR-24, estabelecimentos 
com funções comerciais, administrativas ou 
similares com até 10 trabalhadores podem 

* Empregos no setor (MTE): 322 postos ge-
rados em julho e total de 276.994 empregos 
(-3,5%); 
* Varejo de calçados (IBGE): 6,6% de cres-
cimento em julho e de 0,4% no acumulado. 
Fonte: Abicalçados

ter apenas um banheiro individual de uso 
comum entre os sexos, desde que garanti-
da a privacidade. Também de acordo com as 
mudanças, todas as instalações previstas, 
como sanitários, vestiários e locais para re-
feições, por exemplo, deverão ser dimensio-
nadas com base no número de trabalhadores 
usuários do turno com maior contingente.

FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
Com a modernização da NR-28, que 

estabelece as linhas de fiscalização, caiu 
para 4 mil o número de possibilidades de 
multa para todo o setor produtivo. Como é 
para toda a economia, uma mesma empre-

sa não está submetida a todas essas linhas 
de fiscalização. Exemplo: a construção civil 
tem 600 itens aplicáveis, enquanto 534 são 
do setor de mineração.

Com a revisão das outras 30 NRs, o nú-
mero terá uma redução ainda maior.

A norma antiga previa aproximada-
mente 6,8 mil possibilidades de multas. Na 
nova NR-28, ocorreu um processo de racio-
nalização dessas possibilidades de multas. 
Tópicos que tratavam do mesmo assunto 
foram unificados, sem prejuízo aos traba-
lhadores ou à ação da auditoria fiscal, infor-
mou a secretaria.
Fonte: Agência Brasil

O município fechou mais um mês po-
sitivo em geração de empregos na região 
centro-oeste, após um período de queda 
apresentada no mês de junho e pequeno 
crescimento em julho.

Conforme apontado pelo Cadastro Ge-
ral de Emprego e Desemprego (CAGED), no 

mês de agosto, Nova Serrana apontou um 
saldo positivo de 456 novos postos de em-
prego. Foram registrados 1.644 admissões 
formais e 1118 demissões. A indústria calça-
dista se ratificou como a maior geradora de 
empregos com 1171 admissões e 794 desli-
gamentos, saldo de 377. 

Tomando por base o somatório de to-
dos os meses anteriores, a cidade apresenta 
o maior saldo de geração de empregos na 
região, registrando 2.574 novos postos de 
trabalho, quase cinco vezes mais que Itaú-
na, a segunda cidade com maior percentual 
no quantitativo de 2019.

CENTRO-OESTE
Divinópolis, a maior cidade do centro-

-oeste, contabilizou 131, ocupando o tercei-
ro lugar em geração de emprego, ficando 
atrás de Nova Serrana e Pará de Minas. Esta 
última gerou 206 novos postos de trabalho.

Na avaliação do quantitativo de 2019, 
a situação de Divinópolis é ainda pior, uma 
vez que a cidade é a última entre as quatro 
maiores da região em formação de emprego.

Nova Serrana segue líder absoluta com 
2.574 vagas geradas neste ano, Itaúna é a 
segunda com saldo de 632 novas Vagas, 
Pará de Minas gerou em 2019, 408 novas 
vagas de emprego e Divinópolis soma 284 
novos postos de trabalho.

Juntas, as quatro maiores cidades do 
centro-oeste, geraram, neste ano, 3.898 
novos postos de emprego. Contudo, so-
mando Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas, 
o saldo de 1.324 novos postos de emprego, 
representa quase a metade do número de 
vagas geradas apenas pelo município de 
Nova Serrana.
Fonte: O Popular (com adaptações)
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Opinião

Simplificando a MP da 
Liberdade Econômica

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Foi sancionada, no último mês, pelo 
presidente Jair Bolsonaro, a Lei da Liberda-
de Econômica com a finalidade de destravar 
o ambiente empresarial brasileiro, princi-
palmente para pequenos empreendedores. 

Para simplificar o entendimento do que 
teremos de mudanças, preparei para vocês os 
principais pontos da lei 13.874/2019 que são:

REGISTRO DE PONTO
• Registro dos horários de entrada e saída 
do trabalho passa a ser obrigatório somente 
para empresas com mais de 20 funcionários 
(antes eram 10);
• Trabalho fora do estabelecimento deverá 
ser registrado;
• Permissão de registro de ponto por exce-
ção, por meio do qual o trabalhador anota 
apenas os horários que não coincidam com 
os regulares. Prática deverá ser autorizada 
por meio de acordo individual ou coletivo.

REGISTRO AUTOMÁTICO DE EMPRESAS
• A lei define que a liberação do registro 

das empresas e seu cadastro perante o CNPJ 
devem ocorrer de forma automática, quan-
do for feito o protocolo dos documentos di-

gitais pelo pleiteante a empresário perante 
a JUCEMG, desde que cumprido todas as 
exigências que o DREI. Isso agiliza o pro-
cesso para que as empresas possam come-
çar a ter receita de suas atividades ao invés 
de ficar esperando semanas para a liberação 
dos órgãos governamentais para poder co-
meçar a movimentar seus negócios e gerar 
empregos e renda!

ALVARÁ E LICENÇAS
• Atividades de baixo risco, como a maioria 
dos pequenos comércios e prestadores de 
serviço não exigirão mais alvará de funcio-
namento;
• Governo federal comprometeu-se a edi-
tar decreto para esclarecer que dispensa de 
licenças para atividades de baixo risco não 
abrangerá questões ambientais.

SIMPLIFICAÇÃO DO E-SOCIAL E BLOCO K
• O Sistema de Escrituração Digital de 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Tra-
balhistas (e-Social) será substituído por um 
sistema mais simples, de informações digi-
tais de obrigações previdenciárias e traba-
lhistas, o que não desobriga as empresas de 

transmitir as informações como já é exigi-
do atualmente, tal simplificação ainda será 
anunciada. O mesmo é prometido em rela-
ção ao Bloco K! Falta ainda saber que nível 
de simplificação será essa, estamos aguar-
dando ansiosamente por essas definições.

CARTEIRA DE TRABALHO ELETRÔNICA
• Emissão de novas carteiras de Trabalho 
pela Secretaria de Trabalho do Ministério da 
Economia ocorrerá, “preferencialmente”, 
em meio eletrônico, com o número do Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF) como iden-
tificação única do empregado. As carteiras 
continuarão a ser impressas em papel, ape-
nas em caráter excepcional.
• A partir da admissão do trabalhador, os 
empregadores terão cinco dias úteis para 
fazer as anotações na Carteira de Trabalho. 
Isso facilita o trabalho do departamento 
pessoal das indústrias e demais empresas, 
que antes tinham apenas 48 horas para 
proceder com todo o processo admissional. 
Após o registro dos dados, o trabalhador 
tem até 48 horas para ter acesso às infor-
mações inseridas. 
• Sobre a carteira de trabalho digital, o ca-
dastramento dos trabalhadores já está dis-
ponível pelo site acesso.gov.br a todos tra-
balhadores que necessitarem do documento 
e já deve ser aceito pelas empresas como 
documento oficial.

DOCUMENTOS PÚBLICOS DIGITAIS
• Documentos públicos digitalizados terão o 
mesmo valor jurídico e probatório do docu-
mento original, ou seja, adeus em definitivo 
à papelada! 

ABUSO REGULATÓRIO
A MP cria a figura do abuso regulatório, 

para impedir que o Poder Público edite re-
gras que afetem a “exploração da atividade 
econômica” ou prejudiquem a concorrência. 
Entre as situações que configurem a prática 
estão:
• Criação de reservas de mercado para favo-

recer um grupo econômico;
• Criação de barreiras à entrada de compe-
tidores nacionais ou estrangeiros em um 
mercado;
• Exigência de especificações técnicas des-
necessárias para determinada atividade;
• Criação de demanda artificial ou forçada 
de produtos e serviços, inclusive “cartórios, 
registros ou cadastros”;
• Barreiras à livre formação de sociedades 
empresariais ou de atividades não proibidas 
por lei federal.

DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA

• Proibição de cobrança de bens de outra 
empresa do mesmo grupo econômico para 
saldar dívidas de uma empresa;
• Patrimônio de sócios, associados, institui-
dores ou administradores de uma empresa 
será separado do patrimônio da empresa 
em caso de falência ou execução de dívidas;
• Somente em casos de intenção clara de 
fraude, sócios poderão ter patrimônio pes-
soal usado para indenizações (ALERTA 
PREMIUM: A “confusão patrimonial” de 
misturar contas particulares com contas da 
empresa carateriza essa “intenção de frau-
de”!).

NEGÓCIOS JURÍDICOS
• Partes de um negócio poderão definir li-
vremente a interpretação de acordo entre 
eles, mesmo que diferentes das regras pre-
vistas em lei.

CRIAÇÃO DE UMA NOVA MODALIDADE DE 
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS

• Criou-se o tipo de empresa Unipessoal 
LTDA, que traz ao empresário individual o 
mesmo tratamento antes dados apenas às 
empresas LTDA’s. (esse tema será aprofun-
dado em outro artigo devido à sua relevân-
cia).

Fontes: Coad, Agência Brasil, JUCEMG, 
Estadão.

Colunista: Renata Lamounier
Consultora Financeira Empresarial e Contadora
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Opinião

Justiça e competitividade

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

A decisão do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) de aprovar a criação do Tribunal 
Regional Federal da 6ª Região (TRF6), bem 
como a sua instalação em Minas Gerais, é 
medida que atende aos interesses da Justi-
ça, de quem a busca e, muito especialmente, 
do Estado e do Brasil – inclusive no campo 
do aumento da competitividade das empre-
sas. É fundamental, portanto, que a banca-
da parlamentar federal de Minas em Brasí-
lia, na Câmara dos Deputados e no Senado, 
se mobilize para aprová-la tão logo o STJ a 
encaminhe ao Congresso Nacional. Esse é o 
pleito da indústria mineira.

A Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG) sempre defendeu a criação 
e instalação do TRF em Minas – e, de fato, 
são muitos e importantes os argumentos 
que as justificam. A atual distribuição dos 
TRFs pelo Brasil foi estabelecida há mais de 
três décadas – na Constituição Federal de 
1988 –, definindo-se que suas sedes seriam 
em Brasília (1ª Região), Rio de Janeiro (2ª 
Região), São Paulo (3ª Região), Porto Alegre 
(4ª Região) e Recife (5ª Região). No entan-
to, é uma estrutura que já não atende aos 
interesses do país, em razão do crescimento 
demográfico e do aumento das demandas 
ao Judiciário.

Hoje, Minas Gerais faz parte do TRF1 
(1ª Região), que apresenta situação de evi-
dente hipertrofia, o que compromete a sua 
agilidade na produção e distribuição de pro-
cessos e, via de consequência, gera incer-
teza e insegurança jurídica. No TRF1, além 
de Minas, estão mais 12 estados e o Distrito 
Federal. São, no total, 76,4 milhões de pes-
soas, mais de um terço da população brasi-
leira. A área de abrangência corresponde a 
80% do território nacional – são 46% dos 
municípios do Brasil.

No voto que aprovou a criação do TRF6, 
cuja sede será em Belo Horizonte, o presi-
dente do STJ, João Otávio de Noronha, que 
também é o relator do processo, alinha ar-
gumentos inquestionáveis: Minas Gerais 
responde por 49% dos processos de com-
petência delegada em andamento naquele 
Tribunal e por 35% de todos os processos. 
São milhares de processos e, como exemplo, 
o ministro-relator cita os gabinetes previ-
denciário (33.920 processos em média) e 
administrativo-tributário (média de 24 mil 
processos). Em razão desse volume absur-
do, a carga de trabalho dos juízes do TRF1 é 
260% maior que a média dos demais TRFs.

Ao mesmo tempo em que adverte para 
a necessidade urgente de criação do TRF6, 

o ministro-relator assegura que não haverá 
impacto sobre os orçamentos do Judiciário e 
da União, o que é absolutamente indispen-
sável no momento em que o governo tan-
to se esforça para alcançar o equilíbrio das 
contas públicas. Não há, tampouco, custos 
para o Estado de Minas Gerais, que hoje vive 
situação fiscal delicada. A solução proposta 
contempla o compartilhamento da estrutu-
ra administrativa já existente para atender 
a 1ª Instância da Justiça Federal em Minas 
Gerais, bem como a utilização de cargos va-
gos no TRF1 em razão da aposentadoria dos 
servidores que os ocupavam – são mais de 
300 cargos nessa situação. Também poderá 
ocorrer a transferência de servidores inte-
ressados do TRF1 (Brasília) para o TRF6 (Belo 
Horizonte). Sem custos adicionais, serão 
preenchidas as posições. Com isso, teremos 
uma melhor distribuição de profissionais e 
maior efetividade para ambos os Tribunais.

Por muitas razões, a FIEMG apoia com 
entusiasmo a proposta de criação do TRF6 
e vai enfatizar esse posicionamento com a 
bancada parlamentar mineira de deputados 
federais e senadores. Nosso entendimento é 
que, ao assegurar justiça mais ágil e mais 
próxima, portanto menos onerosa, a criação 
do TRF6 e a ampliação do TRF1 são relevan-
tes para Minas Gerais e para o Brasil – ga-
rantem celeridade à tramitação de milhares 
de ações paralisadas ou andando a passos 
de tartaruga no gargalo em que se trans-

formou o TRF1. Celeridade e agilidade são 
sinônimos de segurança jurídica e de im-
portante diferencial na criação de ambien-
te favorável a novos investimentos que vão 
gerar renda e empregos. Defender a criação 
do TRF6 é, portanto, defender os interesses 
da sociedade.

Uma pesquisa com 600 companhias 
brasileiras, realizada pelo renomado pro-
fessor Armando Castelar, da Fundação Ge-
túlio Vargas, mostra o impacto do aumento 
da eficiência do Poder Judiciário sobre as 
decisões empresariais. Os dados apurados 
indicam que a melhoria do Judiciário levaria 
a um aumento do PIB de 13,7%, a uma ele-
vação no nível de emprego de 9,4% e a um 
aumento do investimento de 10,4%.

Para a indústria de Minas Gerais e do 
país, a instalação do TRF6 é efetivo pas-
so em direção ao processo de redução do 
“Custo Brasil”. Além de afugentar investi-
dores, a morosidade do Judiciário represen-
ta custos a mais para as empresas, inclusive 
em termos financeiros e de prazo. É mais 
uma “jabuticaba”, pois na maioria dos pa-
íses com os quais concorremos, o Judiciário 
busca sempre privilegiar a simplicidade, a 
objetividade e a agilidade. Tudo isso é o que 
ganharemos com a criação do TRF6 e a am-
pliação do TRF1.

Por tudo isso, a FIEMG trabalha com a 
convicção de que deputados federais e se-
nadores mineiros vão tratar com prioridade 
máxima o processo de instalação do TRF6 
em Minas Gerais. É mais um passo impor-
tante na caminhada que já reúne conquis-
tas, como a lei da terceirização, reforma das 
relações trabalhistas, lei do teto do gasto 
público, MP da Liberdade Econômica e re-
forma da Previdência. São, todas, vitórias 
que aumentam a competitividade das em-
presas em um mercado cada vez mais glo-
bal. A criação do novo Tribunal – o TRF6 
– deve ser um compromisso público de 
nossos parlamentares com a retomada do 
crescimento sadio do Brasil.
Fonte: FIEMG

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG
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