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CONSELHO RODADAS DE NEGÓCIOS
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VEJA MAIS – PÁG 07

Rodadas nacionais e internacionais no CPN propiciaram 
mais de R$ 1 milhão em vendas de calçados. Negociações 
ocorreram no período de 22 de julho a 05 de agosto. 

Rinaldo Correa é eleito novo presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social. Novos membros foram 
empossados e mandato passa a ter três anos de duração.

Diretores do Sindinova visitam Centro de Treinamento
e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do SENAI 

CONSULTORIAS PÁG 05

O Sindinova por meio do SEBRAE e FIEMG Competitiva está oferecendo dois programas para a Melhoria do Processo Produtivo para 
as fábricas associadas. O objetivo é organizar as empresas internamente para que possam reduzir as perdas e obter maiores ganhos.
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Caged: 1º semestre de 2021 tem saldo positivo na geração de 
emprego nas principais cidades do Centro-Oeste de MG

Os dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), do Minis-
tério da Economia, divulgados na primeira 
semana de agosto, apontam saldo positivo 
na geração de empregos no primeiro se-
mestre de 2021 nas principais cidades do 
Centro-Oeste de Minas, analisadas pelo G1.

Depois de Divinópolis com 12.681 con-
tratações, Nova Serrana ocupa o segun-
do lugar no ranking das cidades com mais 
contratações no período e somou a marca 
de 7.797 admissões. 

NOVA SERRANA
Em junho, Nova Serrana obteve a mar-

ca de 480 empregos criados. Resultado de 
1.165 contratações contra 685 demissões.

No mês de maio o saldo foi negativo e 
ficou -46. Ao todo, 817 trabalhadores foram 
admitidos e 863 desligados. Abril foi o pior 
desempenho do primeiro semestre. O saldo 
ficou negativo em -1.457 empregos: foram 
523 admissões contra 1.980 demissões.

O número acompanha a queda regis-
trada em março, que é até então, o pior mês 
na cidade, quando foram registradas 2.024 
demissões, contra 1.254 contratações: saldo 
de - 770 empregos.

Em janeiro o saldo foi de 1.054: 1.692 
contratações e 638 desligamentos. Em fe-

vereiro, o número foi ainda melhor, com 
saldo de 2.626 empregos gerados. Foram 
4.007 admissões e 1.381 demissões.

CONFIRA OS DADOS DO 1º SEMESTRE
EM NOVA SERRANA:

Ainda com dois meses de desempenho 
insatisfatório, Nova Serrana conseguiu en-
cerrar o semestre como a segunda cidade 
que mais contratou no centro-oeste, com 
7.797 contratações e 6.975 demissões. Saldo 
positivo de 822 nossos empregos. A indús-
tria foi o setor que mais contratou.

Fonte: G1 Centro-Oeste de Minas
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Escolha qualidade,
escolha Max Termoplásticos.

37 3226-4990  |  www.maxtr.com.br
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Sindinova apresenta programas sobre Melhoria 
do Processo Produtivo para associados
SENAI ofertará as consultorias para ambos os projetos

O Sindinova por meio do SEBRAE e 
FIEMG Competitiva está oferecendo dois 
programas para a Melhoria do Processo 
Produtivo para as fábricas associadas. O 
objetivo é organizar as empresas interna-
mente para que possam reduzir as perdas e 
obter maiores ganhos.

Pelo SEBRAETEC, serão contempladas 
as micro e pequenas empresas com fatu-
ramento anual de até R$ 4.8 milhões. Com 
80% de patrocínio, as fábricas que fizerem a 
adesão irão pagar apenas R$ 220,00 por 10h 
de consultoria.

Para o analista Técnico do SEBRAE, Dê-
nis Magela, esta é uma oportunidade para 
que os empresários possam rever a siste-
mática adotada e fazer ajustes para o con-
trole dos gastos.

“Oportunizamos estes consultores, 
principalmente, neste momento tão com-
plicado em que as empresas estão passando. 
E, neste processo de retomada, estar ofer-
tando esta metodologia para as indústrias 

calçadistas de Nova Serrana é muito bom”, 
pontuou Magela.

Embora o método empregado seja o 
mesmo, o programa FIEMG Competiti-
va alcança aquelas empresas com fatu-
ramento maior que R$ 4.8 milhões/ano 
e o investimento é de 4 parcelas de R$ 
500,00. Enquanto o SEBRAETEC oferece 
módulos de 10h de consultoria, a FIEMG 
estabeleceu um plano completo de 60h, 
sendo 16h de qualificação e 44h de aten-
dimento individual (in loco).

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, enfatiza a importância destes pro-
gramas para as empresas calçadistas.

“Como tivemos a pandemia e as fábri-
cas ficaram em redução de jornada, elas per-
deram o ritmo de trabalho e se recupera isso 
com organização. Muitas vezes a empresa 
quer melhorar, mas não tem um programa 
para seguir, não tem um planejamento para 
seguir, não tem um plano de ação para se-
guir, então o SENAI chega com isso”, disse.

METODOLOGIA
Detentor da prestação de serviço de 

ambas as consultorias, o SENAI tem como 
metodologia o Lean Manufacturing, cuja fi-
losofia de gestão tem como premissa focar 
na redução dos desperdícios e de tempo e 
melhorar a qualidade e custo de produção.

“É importante porque são projetos que 
têm o foco de trabalhar o processo de pro-
dução, de organizar, de melhorar a produti-
vidade, de trabalhar a questão de processos 
e perdas e o retrabalho é grande nas em-
presas. Então, o momento agora é de me-
lhorar internamente, melhorar o processo, 
melhorar o treinamento das pessoas”, res-
saltou Lacerda.

O gerente do SENAI Unidade Nova Ser-
rana, Rômulo Maciel, explica as vantagens 
na adesão dos programas.

“O grande diferencial deste projeto é 
que vamos para dentro da linha de produ-
ção, avaliamos a realidade de cada empresa, 
de cada setor, de cada operação e, a partir 

disso, que vamos agir. Por isso, o projeto 
tem esta metodologia tão comprovada e 
conseguimos, realmente, realizar na práti-
ca”, enfatiza Maciel.

Ainda de acordo com Maciel, o sistema 
utilizado ajuda as empresas em diversos 
fatores considerados cruciais para evitar as 
perdas desnecessárias.

“São observados tudo que influen-
cia no processo produtivo, movimentos, 
quantidade de estoque intermediário, flu-
xo da produção, se o fluxo é intermitente 
ou contínuo, se existe muito retrabalho, 
tudo que influencia no processo produ-
tivo é avaliado com base na metodologia 
do Lean Manufacturing (manufatura en-
xuta)”, informou e concluiu: “Acredito 
que é uma oportunidade muito boa para 
as empresas porque além da metodologia 
já ser comprovada, difundida no mundo 
todo, temos agora um subsídio muito in-
teressante. As empresas terão uma boa 
oportunidade com baixo investimento”.

Fotos: Selma Assis
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a gestão do Conselho. 
“Estou sugerindo que o Rinaldo seja 

o presidente do Conselho, se ele estiver de 
acordo. Se todos concordarem também, eu 
posso dar suporte ao Rinaldo e ficar como 
vice”, propôs Lacerda tendo resposta posi-
tiva de todos os membros.

O novo presidente empossado falou 
sobre as perspectivas para o novo man-
dato e enfatizou os trabalhos realizados 
pelo Conselho. Rinaldo também reforçou 
sobre a participação dos novos membros.

“Tendo em vista que agora o Conse-
lho já tem dois anos de experiência, eu 

creio que para a cidade é um ganho mui-
to grande. Os assuntos em pauta são de 
extrema importância para toda a socie-
dade e não são deliberações para bene-
fício próprio. É importante que os novos 
conselheiros que estão fazendo parte 
hoje tragam novos olhares e são pesso-
as que estão querendo compor e ajudar 
o município. Vemos que hoje não basta 
ser a cidade que há 20 anos mais cresce 
em Minas, precisamos fazer jus a isso e 
trabalhar muito para sermos exemplo em 
várias áreas”, ressaltou Correa.

Rinaldo Correa é eleito novo presidente do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social
Novos membros foram empossados; Mandato passa a ter três anos de duração

Em reunião ocorrida no Sindinova, no 
dia 10 de agosto, foram eleitos e empossa-
dos os membros do Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social para os pró-
ximos três anos. Ao todo são 11 membros 
efetivos e nove suplentes (presidente e vi-
ce-presidente não terão substitutos).

Ao iniciar a reunião, o presidente do 
Sindinova, Ronaldo Lacerda deu as boas-
-vindas e explicou sobre a proposta do Con-
selho para os novos participantes. Lacerda 
também enalteceu as ações realizadas desde 
a sua criação, em abril de 2019. 

“O intuito do nosso encontro de hoje é 
dar o primeiro passo para a segunda fase do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social com os novos integrantes, aprovar-
mos as alterações no estatuto e escolhermos 
o presidente e o vice”, destacou Lacerda.

Foi dada a palavra a cada membro novo 
na qual fizeram sua apresentação. Em se-
guida, Ronaldo exibiu em tela, item por 
item, os artigos e parágrafos alterados e 
após aprovação, o estatuto novo foi impres-
so e assinado por todos os presentes. 

ALTERAÇÕES ESTATUTO
Depois de revisar o Estatuto, na reu-

nião ocorrida no mês de julho, os membros 
viram a necessidade de atualizar algumas 
informações. As alterações mais relevantes 
foram as seguintes: 
• Nova nomenclatura: que passa a ser deno-
minado Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Nova Serrana (retirada 
a palavra Estratégico e inclusão da palavra 
Social);
• Composição: de 13 membros efetivos para 11;

• Tempo de mandato: de 2 anos para 3 anos.
• Inclusão do parágrafo que trata da exclu-
são do membro efetivo que faltar a três reu-
niões consecutivas;
• Escolha do presidente e vice-presidente.

ESCOLHA DO PRESIDENTE
A gestão anterior do Conselho era com-

partilhada entre Ronaldo Lacerda (Sindino-
va) e Rinaldo Correa (presidente da CDL). 
Lacerda explicou sobre necessidade de no-
mear um presidente e um vice, de acordo 
com as regras estabelecidas no Estatuto, e 
indicou o empresário, Rinaldo Correa, para 

Selma Assis
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informação. Por meio de um dispositivo 
implantado nas máquinas, os industriais 
são orientados sobre a necessidade de 
realização de manutenções.

“Esses sistemas de informações po-
dem também orientar o industrial sobre 
a necessidade de manutenções preventi-
vas, ou seja, prevê se uma máquina pre-
cisará de manutenção. São várias coisas 
que podem ser feitas e que a gente tem 
tecnologia para isso”, frisou. 

MELHORIAS NAS INDÚSTRIAS
Para que haja um avanço do parque 

industrial, Ronaldo destaca que é preciso 

fazer um estudo em cada empresa junto 
com o SENAI para poder aplicar as me-
lhorias necessárias. Segundo Lacerda, as 
empresas devem seguir um procedimen-
to de melhoria para que o progresso seja 
feito com sucesso.

“O primeiro passo para as empresas 
poderem fazer este trabalho de indústria 
4.0 é melhorar o seu processo produtivo. 
Organizando o seu processo, a empresa 
poderá passar para a parte de digitali-
zação do processo. Se não organizar o 
processo primeiro, não conseguirá digi-
talizar e a fábrica terá dificuldade de im-
plementar as melhorias”, pontuou.

Diretores do Sindinova visitam Centro de Treinamento 
e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do SENAI

Empresários calçadistas, que fa-
zem parte da diretoria do Sindinova, 
estiveram no dia 29 de julho no Centro 
de Treinamento e Desenvolvimento da 
Indústria 4.0 do SENAI, em Contagem.  
Construído para dar suporte ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) de todo o estado, o local atua 
com tecnologia e informação aplicadas 
ao sistema de produção. 

Para o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, o SENAI possui conheci-
mento sobre como executar uma tarefa 
com maior otimização e tem muito a 
oferecer para as indústrias calçadistas.

“Conseguimos ver na prática mui-
ta coisa sendo aplicada no processo que 
teríamos que adaptar para a indústria 
de calçados. É uma maneira de ver em 
tempo real como está a produção da em-
presa. Existem sensores, equipamentos 
que podemos colocar nas máquinas para 
medir a produção, medir a qualidade da 
produção, então é um sistema de mo-
nitoramento na indústria que encurta o 
tempo de resposta para soluções de pro-
blemas”, afirmou Lacerda.

Além da agilidade no processo pro-
dutivo, Lacerda chama a atenção para a 
engenharia empregada nos sistemas de 

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras
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Sindinova fecha parceria com CDL para consultas 
ao SPC/SERASA

Curso de Vendas com PNL é sucesso no Sindinova

O Sindinova, recentemente, fez par-
ceria com a CDL de Nova Serrana para 
consultas ao crédito pelo sistema SPC/
Serasa. O convênio oferece o melhor cus-
to-benefício para os associados.

O acordo firmado não possui fran-
quia, as empresas que fizerem a adesão 

No período de 12 a 15 e de 26 e 29 de 
julho foram realizadas duas turmas de 
Vendas com Programação Neurolinguís-
tica (PNL). Ao todo, 41 pessoas participa-
ram do curso. 

Voltado para profissionais que lidam 

irão pagar somente o valor das consul-
tas realizadas. Este benefício é conce-
dido apenas para quem for filiado ao 
Sindinova.

A CDL Nova Serrana está integrada 
ao SCP Brasil e Serasa, o maior banco de 
dados da América Latina.  Ao realizar as 

com público, como vendedores, atendentes, 
negociadores, assessores, representantes e 
áreas comerciais, o curso tem como obje-
tivo, apresentar as principais técnicas da 
PNL em níveis intermediário e avançado.

Segundo o instrutor, Everton Saulo, no 

consultas, os associados dispõem de in-
formações, registros de inadimplência e 
cadastro de clientes feitos por associados 
de outras CDLs, Associações Comerciais 
e Industriais de todo o país.

Além disso, o associado poderá inse-
rir os dados de seus clientes inadimplen-

final do curso o aluno será capaz de identi-
ficar comportamentos e utilizar das técni-
cas para gerar resultados positivos.

“O participante conhecerá sobre os 
processos mentais, crenças, valores, iden-
tidade e, com as técnicas, poderá realizar 

tes, assim impedindo que os mesmos 
efetuem novas compras a prazo.

Para fazer a adesão, entre em con-
tato com a Lívia Lima, no Sindinova pelo 
telefone (37) 3228-8500. Confira abaixo 
a tabela com os valores das consultas ao 
crédito.

a leitura comportamental dos seus clientes 
conduzindo-os para o fechamento da ven-
da”, garante Saulo.

Outra turma está programada para 
ocorrer nos dias 30 de agosto a 02 de se-
tembro.

Primeira turma ocorreu nos dias 12 a 15 de julho

Everton Saulo Everton Saulo

Segunda turma ocorreu nos dias 26 a 29 de julho
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Rodadas nacionais e internacionais no CPN 
propiciaram mais de R$ 1 milhão em vendas de calçados

O Centro de Promoção de Negócios (CPN) 
teve a presença de quatro lojistas nacionais e 
um internacional no período de 22 de julho a 
05 de agosto. As negociações somadas de três 
lojas superaram a casa de R$ 1 milhão. 

De olho nas vendas de fim de ano, os 

compradores aproveitaram para abaste-
cer suas lojas. Shopping do Calçado, Fla-
tos e Anita compraram R$ 46.390 pares de 
calçados, o que gerou um montante de R$ 
1.286.070,04. Deste valor, somente as lojas 
Anita foi responsável por 44% das compras. 

Lojas Avenida e o importador Maker’s Sho-
es ainda não contabilizaram a quantidade 
comprada e o respectivo somatório.

Para os clientes nacionais, são reali-
zados programas de incentivo em parceria 
com o SEBRAE, que arca com as viagens 

aéreas. O Sindinova assume os valores de 
transporte e hospedagem. Já clientes inter-
nacionais, o Sindinova é o responsável pelas 
despesas aéreas, transporte e hospedagem.

Confira abaixo o registro dos atendi-
mentos:

ATENDIMENTO LOJAS AVENIDA

ATENDIMENTO LOJAS ANITA

ATENDIMENTO LOJAS FLATOS

ATENDIMENTO SHOPPING DO CALÇADO

ATENDIMENTO LOJAS FLATOS

ATENDIMENTO MAKER'S SHOES
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - JULHO 2021
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Abicalçados comemora retomada de prazos para NR-12

Após intensos trabalhos da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) visando à retomada dos prazos 
para a adequação do setor à NR-12 - norma 
regulamentadora de segurança em máqui-
nas e equipamentos – no dia 16 de julho foi 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) 
um avanço importante que trará maior se-
gurança jurídica para as empresas. 

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, conta que a luta por mais 
prazos de adequação para o setor calçadista 
data de 2018, quando o Ministério do Trabalho 
assinou a Portaria nº 252, que incorporava à 
NR-12 uma nova redação do anexo X, com as 
especificidades de máquinas para calçados. 

Com o anexo, vieram também novos 
prazos de adaptação, que foram retirados 
em nova portaria (nº 916) publicada pelo 
Ministério da Economia, Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho em julho de 2019. 

“Com isso, após a revogação total da 
portaria original, o setor perdeu os prazos 
que havia conquistado, gerando uma enor-
me insegurança jurídica e possibilidades de 
autuações”, conta Ferreira.

Foi então que o pleito pela anulação da 
revogação da portaria original entrou para 
o dia a dia da Abicalçados, que após trata-
tivas com o Governo Federal, apoiadas pelo 
senador Luiz Carlos Heinze (Progressistas-
-RS), conseguiu hoje comemorar o resta-
belecimento do cronograma dos prazos de 
adequação. 

“Assim, ficam valendo as disposições 
do anexo X da NR-12, conquistado há mais 
de três anos, com os prazos para adequa-
ção originais. Traz um alívio e uma enorme 
segurança jurídica para a atividade”, come-
mora o executivo da Abicalçados. 

Com a medida, foram resgatados os 
prazos originais: 

Até 150 máquinas
Prazo: 3 anos

Finda em 10/04/21
Mínimo de 25% das máquinas nos primeiros 2 anos

De 151 a 200 máquinas
Prazo: 4 anos

Finda em 10/04/2022
No primeiro ano 15% das máquinas; no segundo  35%; 

no terceiro 65%; e no quarto 100%. 

Mais de 200 máquinas
Prazo: 5 anos

Finda em 10/04/2023
No primeiro ano 15% das máquinas; no segundo 35%;

no terceiro 55%; no quarto 75%; e no quinto 100%. Fo
n
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Selma Assis
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