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CONFRATERNIZAÇÃO MARCA ENCERRAMENTO DO ANO

A 12ª edição do Jantar de confraternização do setor calçadista de Nova Serrana marcou o encerramento do ano. A festa promovida pelo Sindinova homenageou empresários do polo e personalidades.
VEJA MAIS > PG 03

PLANO DE FUTURO

NR-12

O Plano de Futuro para uma Nova Serrana Sustentável foi lançado na presença de
representantes da sociedade civil. Com ações e projetos em seis áreas, o planejamento e a implementação começam em 2014.

Uma equipe do Sesi – Senai visitaram quatro empresas de cada porte para a
amostragem de dados que servirá de subsídios para o plano de trabalho que será
apresentado ao polo calçadista. A decisão foi tomada durante uma reunião entre
o Sindinova, Fiemg e empresários.

VEJA MAIS > PG 06

VEJA MAIS > PG 06

RET
Diante das notificações referentes ao Regime Especial de Tributação - RET, que os fabricantes do polo calçadista de Nova Serrana receberam na última semana,
representantes do Sindinova estiveram reunidos com o secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Maurício Colombini. O Sindinova conseguiu o efeito suspensivo
das notificações até janeiro de 2014.
VEJA MAIS > PG 05

PG 2

10/Dezembro/2013 – Jornal Sindinova

EDITORIAL

E

m clima de final de ano, o Sindinova realizou no último dia
05 de dezembro, o 12º Jantar
de Confraternização. A escolha dos
agraciados foi um diferencial em
2013. Dividida em sete categorias, a
votação foi realizada através do site
do Sindinova.
A NR-12 é outro assunto predominante no Jornal Sindinova. Uma
equipe do Sesi – Senai esteve na cidade para fazer um diagnóstico do
polo e será disponibilizado a cada

empresário um plano de trabalho
com as ações necessárias para o
cumprimento da norma regulamentadora. Em breve, novas reuniões serão agendadas e a participação dos empresários é de extrema
relevância.
Férias coletivas: o Sindinova
comunica que entrará em período
de férias coletivas entre os dias 21
de dezembro a 05 de janeiro. Nossa equipe retorna dia 06 de janeiro
de 2014, com novas ideias, projetos

e muita disposição para dar continuidade ao trabalho em defesa do
nosso polo.

Boas festas e um 2014 de muitas
conquistas e realizações para nosso
polo!

NOTAS

PROJETO ROTAS DA INOVAÇÃO APRESENTA PALESTRAS
SOBRE SUSTENTABILIDADE

D

epois de São João Batista (SC),
Birigui (SP), Novo Hamburgo
(RS), o projeto Rotas da Inovação foi apresentado em Nova Serrana,
no Sindinova. Com foco para a sustentabilidade, o evento foi realizado no
dia 20 de outubro.
Um dos palestrantes convidado,
Marcelo Adriano da Silva, reforça
que o tema é atual e merece destaque
também na indústria calçadista. “O
primeiro pensamento que a indústria
deve ter é como não gerar resíduos ou
perda no processo que possam ocasionar impacto junto ao meio ambiente.
Esse é o grande desafio que passa por
economizar, melhorar processos e ma-

teriais”, revela.
A sustentabilidade tem ganhado
cada vez mais força no Brasil, mas
outros países alertaram para a causa
há mais tempo. “É preciso conscientização. Discutir, explicar e colocar em
foco a sustentabilidade até as pessoas
entenderem de fato a importância. Devemos alcançar essa meta e ir avançando aos poucos. Suécia e Alemanha
são países a frente em ações sustentáveis”, pontua Lia Buarque de Macedo
Guimarães, segunda palestrante do
evento.
O projeto Rotas da Inovação é realizado pelo Instituto By Brasil, Assintecal e patrocinado pelo Sebrae.

Sustentabilidade foi tema do projeto “Rotas da Inovação”

SINDINOVA REALIZA TREINAMENTO DE SPED FISCAL E FCI

M

ais de 70 profissionais do setor
fiscal, atuantes em indústrias de
Nova Serrana, Perdigão e Araújos, participaram de um treinamento
sobre as alterações do SPED Fiscal e a
Ficha Conteúdo de Informação - FCI.
Muitas mudanças já estão em vigor e
outras são implantadas gradativamente.
Realizado nos dias 21 e 22 de novembro, durante o treinamento os profissionais aproveitaram para tirar dúvidas e
dividir conhecimento. Representando a
Atta Injetados, Mariana Vital revela que
tinha muitas dúvidas sobre os temas.
“Foi muito importante participar do
treinamento. Deu para questionar, tirar
dúvidas e agora é colocar em prática o

aprendizado”, afirma.
O instrutor do curso, Gustavo Tomaz
de Almeida, destaca a importância da
capacitação promovida pelo Sindinova.
“Outras turmas já participaram do curso e agora outros profissionais tiveram a
oportunidade de aprender também. Hoje
em dia a indústria calçadista está envolvida com diversas obrigações fiscais. O
empresário de Nova Serrana sabe a importância de cumpri-las”, pontua.
A responsável pela realização de cursos do Sindinova, Marta Helena, revela
que em janeiro uma nova turma será formada. “A data ainda não foi fechada, mas
a expectativa é de que o curso seja realizado a partir da segunda quinzena”, afirma.
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CONFRATERNIZAÇÃO MARCA ENCERRAMENTO DO ANO

O

Sindinova realizou no último
dia 05 de dezembro a 12ª edição do Jantar de Confraternização do Setor Calçadista. O evento foi
realizado no salão social do Araguaia
Campestre Clube e contou com a presença de 560 pessoas, entre empresários e familiares, representantes das
entidades parceiras e autoridades.
Prestigiaram o evento, o prefeito de
Nova Serrana, Joel Martins, vereador
Osmar Santos - representando a Câmara Municipal, o diretor do Senai do
município, Hernani Carvalho, o presidente regional da FIEMG, Afonso Gon-

zaga, o gerente regional da FIEMG,
Átila Alves, o deputado estadual, João
Vítor Xavier, o analista técnico do Sebrae – MG, Leonardo Mol, o presidente
da Associação dos contadores de Nova
Serrana, José Maria Scaldine e demais
autoridades e parceiros.
Durante a confraternização, o Sindinova realizou a entrega das homenagens àqueles que contribuíram para
o fomento das atividades calçadista do
polo e personalidades. Sete prêmios foram entregues nas categorias: Mérito
Industrial, Empresa Destaque e Revelação, Lojista e Fornecedor Destaque,

Promotor do Desenvolvimento Social e
Personalidade.
A representante da Caltex, consagrada como empresa Revelação 2013,
Elaine Couto Mota, afirma que foi uma
surpresa receber o prêmio. “Ficamos
todos surpresos com a conquista. Mas
sem dúvida é um reconhecimento que
nossa continuidade ao trabalho vale a
pena. O prêmio mostra que sou capaz
de alcançar todos os meus objetivos”,
afirma.
O presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, destaca como foi à escolha dos homenageados. “A votação

Confraternização marca encerramento do ano

Empresa Destaque EMP

Promotora do Desenvolvimento Social Sra. Ilma Vítor Martins Cabral (APAE)

Empresa Revelação Caltex

Personalidade – Sr. Gilberto Gonçalves

Fornecedor Destaque Cipatex

Mérito Industrial - Juarez Pinto Martins – Marina Mello

Lojista Destaque Lojas Besni

foi realizada através do site do Sindinova. Para o próximo ano, esperamos
uma participação ainda maior dos
empresários, para que todos tenham
a oportunidade de votar e também serem votados”, revela.
Em 2013 Nova Serrana produziu
cerca de 105 milhões de pares de calçados, conseguindo manter a mesma
produção do ano anterior. “Nosso polo
está atento às transformações e demandas do mercado. Em 2014 o Sindinova,
junto aos empresários e demais parceiros, vai lutar por mais conquistas e
benefícios para o nosso polo”, finaliza.
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D

RET: NOTIFICAÇÕES SUSPENSAS

iante das notificações referentes ao Regime Especial
de Tributação - RET, que os
fabricantes do polo calçadista de
Nova Serrana receberam na última
semana, representantes do Sindinova estiveram dia 04 de dezembro,
reunidos na Secretaria de Estado de
Fazenda, em Belo Horizonte.
O encontro intermediado pelo
deputado estadual João Vítor Xavier, foi realizado com o secretário

de Fazenda, Leonardo Maurício Colombini. Participaram da reunião, o
presidente do Sindinova, Sr. Pedro
Gomes da Silva, o vice-presidente,
Júnior César Silva, o presidente da
Associação dos Contadores de Nova
Serrana, Sr. José Maria Scaldine
Garcia, Sr. Jesus Alves da Silva –
Contabilidade Destaque e o contador Jaílson Jesus Maia.
O Sindinova foi acionado pela
Associação dos Contadores sobre
FAÇA NEGÓCIOS NA MAIOR FEIRA
DE CALÇADOS DE MINAS GERAIS

as várias notificações ocorridas e
solicitou o encontro com o secretário Colombini. “A fiscalização está
pressionando os empresários via
contadores para que recolham o
ICMS do estoque existente no ato
da assinatura do RET, cujos valores
deverão ser acertados em 30 dias.
Quando na verdade não há nenhuma referência a tal procedimento”,
afirma o presidente do Sindinova,
Sr. Pedro Gomes da Silva.

RESULTADO
O Sindinova informa aos associados que a princípio, conseguiu a suspensão imediata das
notificações recebidas nas empresas de Nova Serrana referente ao RET. Esse efeito suspensivo terá validade até o início de
2014, quando novamente, será
debatido o assunto.

Consulte e veja como é fácil adquirir o seu lote!
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LANÇADO PLANO DE FUTURO PARA
UMA NOVA SERRANA SUSTENTÁVEL
Iniciativa integra o Arranjo Produtivo Local

O

Espaço Sindinova recebeu no dia
26 de novembro o lançamento
do Plano de Futuro para uma
Nova Serrana sustentável. Representantes da sociedade civil estiveram presentes e conheceram um pouco mais sobre
o plano, que prevê ações e projetos em
seis áreas estratégicas: educação, saúde,
trabalho, patrimônio natural e cultural,
esporte e lazer e segurança.
Esta iniciativa integra o projeto
“Cooperação para uma cidade mais
sustentável”, do Arranjo Produtivo
Local Calçadista de Nova Serrana e
está prevista no programa de Apoio à

Competividade de Arranjos Produtivos
Locais (APL) de Minas. O programa é
financiado pelo Estado, por meio do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e realizado em parceria
com o Sebrae, Fiemg e Sindinova.

esferas e etapas. “O engajamento do
empresário é fundamental em todas
as etapas. Não devemos pensar individual, mas sim coletivamente. Todos
sairão ganhando com as ações implementadas”, afirma.

Mobilização e integração
Para a mobilização e adesão ao projeto, o Sindinova sensibilizou diretores
e associados à entidade para fortalecer
a representação dos empresários calçadistas. De acordo com o presidente
do sindicato, Pedro Gomes da Silva, o
polo deve apoiar o plano em todas as

Planejamento e implementação
O comitê gestor é composto por
nove membros e um próximo encontro já está programado, onde haverá
planejamento e definições das atividades por grupos temáticos.
Membro da Diretoria do Sindinova, integrante do comitê gestor e co-

ordenador da área de segurança do
Plano de Futuro, Emerson de Oliveira
Freitas, afirma que a integração das
seis áreas é essencial para o bom funcionamento do plano. “Na 1ª etapa
vamos coletar informações do que já
funciona, fomentar e integrar todas as
áreas. Traçar as ações de como melhorar, de quais projetos devemos implantar”, revela.
Para o sucesso do Plano, novos
membros são de extrema importância.
Quem quiser participar em uma das
seis áreas estratégicas pode fazer contato pelo emerson_eof@hotmail.com

REGULARIZAÇÃO DA NR-12: SINDINOVA UNE FORÇAS
COM O SISTEMA FIEMG
Plano de Trabalho é elaborado para cumprimento do prazo

O

Sindicato promoveu dia 21 de
novembro um encontro entre
empresários do setor calçadista
e membros da FIEMG para apresentar
o resultado da reunião com o Ministério do Trabalho sobre o pedido de
prorrogação da NR-12. Cerca de 400
empresários e profissionais do polo
compareceram ao Espaço Sindinova.
Na oportunidade, esteve presente
o presidente da FIEMG, Olavo Machado, o presidente da FIEMG – Regional
Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da
Silva e o gerente de Estudos Econômicos, Guilherme Leão.
Vale ressaltar que a NR-12 está em
vigor desde 2010 e não foi autorizada pelo Ministério do Trabalho sua
prorrogação. “Ficou definido que as
fábricas de Nova Serrana receberá a
fiscalização a partir de março de 2014.
Podemos considerar que houve um
avanço, já que ganhamos um tempo a
mais para cumprir as exigências. Por-

Força unida para cumprimento da norma regulamentadora

tanto, agora devemos correr contra o
tempo, unindo forças para que tudo

seja regulamentado com os critérios
da NR-12”, afirma Pedro.
Durante a reunião foram apresentadas pela FIEMG as propostas e ações necessárias para que todo o parque fabril
de Nova Serrana esteja de acordo com
a NR-12. “Sabemos que temos um caminho a percorrer e que não será fácil.
Mas acredito que vamos conseguir as
adequações”, pontua Olavo Machado.
De acordo com Afonso Gonzaga, o
encontro foi de extrema importância.
“Será feita uma avaliação e através dessa amostragem seja retirada uma solução para todas as empresas. Se for dado
o pontapé inicial e o Ministério do Trabalho ver que estamos cumprindo, com
certeza vamos estar mais perto de uma

solução viável para todos”, revela.
Amostragem e Plano de Trabalho
Quatro empresas de cada porte
receberam a visita de uma equipe do
SESI – SENAI. O trabalho de captação
de informações e diagnóstico de saúde e segurança do trabalho nas fábricas de Nova Serrana teve início no dia
25 de novembro. Com a amostragem
finalizada, a equipe trabalha na elaboração do plano de trabalho com as
orientações sobre como cada empresa
deverá proceder para cumprir a NR-12.
O Sindinova e o sistema FIEMG
estão dando toda assistência necessária aos empresários para que o prazo
seja cumprido.
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ENTREVISTA
Aos 32 anos, Júnior Alves é proprietário da Antonelly Calçados, empresa nova-serranense que completa
nove anos em 2014. Com uma produção inicial de 60 pares, hoje a fábrica alcança 800 pares ao dia.
JS – Como a fábrica foi fundada?
Eu comecei com uma produção bem
pequena e na época tinha apenas um
funcionário. Contei também com a ajuda da minha mãe, que fazia os cortes
em casa. Sou de São Gonçalo do Pará,
mas moro em Nova Serrana há 23
anos. Trabalhei um período na fábrica
do meu tio e em seguida vi uma oportunidade para conseguir abrir meu
próprio negócio. A Antonelly Calçados
completa nove anos.
JS – Nesses oitos anos pra cá, o que
mudou?
Nossa! Mudou muita coisa. Comecei com
a produção de 60 pares ao dia e hoje já
fabricamos 800 / dia. No início, trabalhamos com a fabricação de rasteirinhas em
PVC e hoje fazemos todos os produtos
em PU, o que diversificou nossa linha
de produção. São poucas as fábricas em
Nova Serrana que trabalham com esse
material, o que nos diferencia no mercado. Produzimos atualmente anabela,
sandálias de salto, botas, sapatilhas.
JS – Qual o maior desafio enfrentado no setor calçadista?
São muitos desafios e já passamos por
muita coisa. Já tive problemas com
cliente que deu prejuízo na empresa,
por exemplo, e um período de oscilação do comércio, numa época considerada mais fraca para o setor calçadista.

Antonelly Calçados: produção em PU e fabricação de 800 pares ao dia

JS – Para a criação dos modelos,
qual pesquisa é realizada?
Há dois anos comecei a desenvolver toda
a criação dos produtos e buscamos inspiração na Europa e também fazemos
uma pesquisa para saber as tendências
de cada estação. É fundamental fazer
viagens e pesquisas para ampliar o conhecimento e saber o que será sucesso.

as apostas eram nas botas. Com certeza, os detalhes em pedraria também
serão um diferencial da coleção.

JS – Como está a preparação para
as próximas coleções?
Para 2014 vamos investir nas sapatilhas, numa proposta nova, já que antes

JS – Como é feita a avaliação dos produtos, antes de chegar ao cliente final?
Temos um gerente de qualidade que
fica por conta dessa avaliação, que é

JS – O que esperar de 2014?
Espero que seja melhor do que esse
ano, que foi bem difícil. Acredito que
será um ano bom e vamos batalhar
para que seja realmente melhor.

muito importante. Graças a Deus nossos produtos são bem aceitos no Brasil
todo e temos grandes clientes no Rio
de Janeiro, São Paulo e Bahia. Nunca
registrei caso de devolução.
JS – Você considera importante ser
associado ao Sindinova?
Sim, porque há muitos benefícios,
como as palestras e cursos oferecidos.
Sempre que posso, participo. O Sindinova nos mantém informado com assuntos que contribuem para a melhora
do setor calçadista.

ESPAÇO SINDINOVA RECEBE 7ª EDIÇÃO DO PAINEL
DE MODA RÁPIDA
O comportamento e poder do consumidor foram temas das palestras

F

oi realizado no Espaço Sindinova,
em parceria com o Sebrae -MG,
a 7ª edição do Painel de Moda
Rápida. Cerca de 300 profissionais do
polo e alunos da unidade do Senai de
Nova Serrana participaram do evento.
O 7º Painel recebeu a presença do
consultor de Moda e Design, Marnei
Carminatti e do economista do Data
Popular, Márcio Falcão, que apresentou a palestra “O poder do consumidor das classes C e D”.
Para o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, os temas abordados merecem ser discutidos dentro das
organizações. “O mercado está cada
vez mais competitivo e o empresário
precisa conhecer seus consumidores e
estabelecer um diálogo. Cada vez mais
teremos que pensar em atendimento
customizado, por isso a importância
de conhecer bem o comportamento
de nossos clientes. E a palestra foi uma

Já Márcio Falcão apresentou dados
sobre a nova classe média. “Eles representam mais de 50% da população
brasileira e tem um poder de consumo
em 1 trilhão de reais. Se a sua empresa
quer ser lider do mercado precisa ficar
atento ao que essa classe deseja”, pontua. De acordo com dados apresentados durante o 7º Painel, compõem a
nova classe média principalmente mulheres, negros e jovens.

7º Painel de Moda Rápida debate o comportamento e poder do consumidor

grande oportunidade para isso”, afirma.
Durante a palestra, Carminatti destacou o comportamento do consumidor, principalmente da chamada geração Y e dos nativos digitais. “A geração
Y são os jovens que nasceram entre o
fim da década de 70 até os anos 90.

Já os nativos digitais vieram a partir
do ano 2000. O empresário precisa
estabelecer uma relação com esses
consumidores. Hoje eles são grandes
influenciadores na moda; é preciso
observá-los. Eles serão nossos clientes
por décadas”, revela.

Dicas para práticas
de sucesso:
• Bom relacionamento
• Capilaridade
• Clareza, transparência, dinamismo
• Identificação e parceria
• Prestação de serviço
• Preço justo
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