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ENCONTRO EMPRESARIAL

FABRICANTES REPRESENTAM O POLO
NA COUROMODA 2016

Evento em parceria entre Sindinova e
SESI/FIEMG abordará segurança
do trabalho
VEJA MAIS – PG 10

CURSOS
VEJA MAIS – PG 05

SINDINOVA REPRESENTA POLO DE NOVA SERRANA
EM DEFESA DO DIREITO ANTIDUMPING
VEJA MAIS – PG 03

Programe-se para as capacitações
que o Sindinova oferecerá
em fevereiro e março

JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO

VEJA MAIS – PG 06

Saiba quem foram os
homenageados do Sindinova

VEJA MAIS – PG 02

PG 2

EDITORIAL

C

omeçar um ano é renovar energias
e esperanças. Sabemos que 2015
não foi um ano fácil para o país e, ao
que tudo indica, 2016 ainda mostrará reflexos da crise. Mesmo com previsões não
tão otimistas, o ano já começa com grandes oportunidades e muito trabalho para o
Sindinova.
Com impostos de vários estados
sendo reajustados (para mais), o ICMS para
o setor calçadista se manterá em 2%, bem
abaixo do novo percentual, de 18%. O Sindinova comemora a conquista de 2015, obtida em parceria com a FIEMG e o deputado

estadual Fábio Avelar, além de tranquilizar
seus associados e todo o polo calçadista ao
dizer que continuará lutando para garantir
seus direitos.
Os boletins econômicos diários assustam ao divulgar o alto índice do dólar,
mas se esquecem quase sempre de mencionar que há o reaquecimento do mercado
externo. Como reflexo disso, a Couromoda,
maior feira de lançamentos das coleções
outono-inverno da América Latina, recebeu, na edição de 2016, dois mil exportadores - um recorde, segundo a organização do evento. Vários fabricantes do polo

que estiveram presentes na feira aproveitaram essa oportunidade e já vislumbram
novos mercados para seus produtos.
Em tempos de crise, os desafios colocam a criatividade à prova. Mesmo tendo
sido um ano difícil, 2015 provou que o polo
de Nova Serrana lida muito bem com desafios. O Sindinova acredita nesse potencial
e prepara a 17ª Fenova, que se realizará no
próximo mês e receberá mais de 100 lojistas de todo o país. Muito mais que apenas uma feira de calçados, a Fenova é um
convite ao empresário a encarar 2016 com
otimismo e muita determinação.
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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA
PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
EMERSON SILVA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
JOSÉ SILVA DE ALMEIDA

NOVA DIRETORIA DO SINDINOVA REALIZA
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO LACERDA
2ª DIRETORA FINANCEIRA:
ANA PAULA COELHO DE FREITAS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
JAIR BUENO DE SOUZA
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
GERALDA MÔNICA BRANDÃO SOARES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETOR DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
ANTÔNIO SIMÕES PESSOAS

O

presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, reuniu, no dia
14 de dezembro, os diretores
eleitos para assumirem a gestão 20162019 da entidade. A reunião apresentou também a equipe de colaboradores do sindicato, que foi renovada ao
longo do ano.

Durante a reunião, os participantes puderam se apresentar uns aos
outros e dizer suas expectativas para o
triênio que se iniciará em janeiro. Para
Pedro Gomes, será necessária uma
postura unida e atuante junto aos associados. “Os diretores eleitos devem
estar em sintonia para que consigamos

cada vez mais força para o sindicato
e os empresários lutem conosco para
que o polo melhore cada vez mais”, explicou Gomes.
A diretoria é formada por empresários do polo calçadista de Nova Serrana. A eleição foi realizada no dia 2 de
dezembro, na sede do Sindinova.

SINDINOVA REPRESENTA POLO DE NOVA SERRANA
EM DEFESA DO DIREITO ANTIDUMPING

DIRETORES ADJUNTOS:
HÉLTER ADRIANO DA SILVA; FÁBIO
LACERDA SANTOS; FELIPE AUGUSTO
LACERDA MARTINS; ALFREDO ASSIS
PEREIRA; MÔNICA RODRIGUES DE
CARVALHO ASSIS E
CÁSSIO GERALDO SILVA
CONSELHO FISCAL:
JOÃO SEBASTIÃO NETO; SIDNEI
ANTÔNIO
CAMILO E ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
SUPLENTES:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS; HILTON
SALDANHA DE LACERDAV
E KÁTIA MAÍRA AZEVEDO
DELEGADO JUNTO AO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA FIEMG:
RAMON ALVES AMARAL
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500

REPRESENTANTES DE POLOS CALÇADISTAS DE TODO O PAÍS SE REUNIRAM COM O DEPUTADO FEDERAL RENATO MOLLING (PP-RS) PARA DISCUTIR SOBRE A RENOVAÇÃO DO ANTIDUMPING CHINÊS

N

o dia 2 de dezembro, o 1º vice-presidente do Sindinova, Júnior César
Silva, representou a entidade em
Brasília em reuniões sobre a renovação do
antidumping de calçados provenientes da
China. Participaram da reunião o deputado
federal Renato Molling (PP-RS), a senadora
Ana Amélia Lemos (PP-RS), o presidente
executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor
Klein, e representantes dos polos calçadistas de Birigui, Franca, Jaú (São Paulo), Igrejinha, Ivoti, Sapiranga (Rio Grande do Sul)
e do estado da Bahia. A medida, que já
ocorre há cinco anos, tem como objetivo
evitar que os fabricantes nacionais sejam
prejudicadas por importações realizadas
a preços abaixo do custo interno, o que
configura prática desleal em acordos co-

merciais de nível internacional.
A primeira reunião, realizada no
gabinete da senadora Ana Amélia Lemos,
alinhou informações sobre o processo antidumping e reforçou o apoio da parlamentar ao setor calçadista na questão. “A tarifa
antidumping é fator primordial de sobrevivência da indústria calçadista brasileira e
combater a prática do dumping preserva
milhares de empregos e garante competitividade ao setor calçadista brasileiro”,
destacou a senadora. Em seguida, no Departamento de Defesa Comercial (DECOM),
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), foram informadas aos técnicos do DECOM as
dificuldades encontradas pelo setor.
Para Júnior Silva, foi uma oportunidade de representar o polo de Nova

Serrana em Brasília e mostrar aos técnicos do DECOM a importância da questão.
“A representatividade do polo no cenário
nacional, bem como a quantidade de empregos gerados por ele, foram fortemente
defendidos. Tive a oportunidade de informar, ainda, que nosso APL seria bastante
atingido pela extinção do antidumping,
por ainda produzir grande número de calçados esportivos”, informou Silva. Diante
das explanações dos representantes do
setor calçadista, os técnicos informaram
os trâmites pelos quais o processo ainda
será submetido até a votação pela sua
manutenção ou extinção, que será feita
pelos ministros que compõem a Câmara
de Comércio Exterior (CAMEX). A votação
está prevista para ser realizada no primeiro semestre de 2016.

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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AGENDA DE CURSOS SINDINOVA

Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

A ARTE DE FALAR
EM PÚBLICO

29 /02 A 03/03
(SEG A QUI)
19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

12H

2X R$ 150,00

2X R$ 200,00

ADMINISTRAÇÃO
DE COMPRAS
E ESTOQUE

7, 8, 9, 10 E 17/03
(SEG A QUI-SEG)
19H ÀS 22H

JÚLIO MÁXIMO

15H

2 X R$ 160,00

2X R$ 200,00

SUPERVISOR DE
PRODUÇÃO

14 A 24/03
19H ÀS 22H

PROF. LUIZ DE SOUZA
BARBOSA

27H

2X R$ 175,00

2X R$ 250,00

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br
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COUROMODA TEM RECORDE DE IMPORTADORES
E ANIMA CALÇADISTAS

A

Couromoda, maior feira de lançamentos das coleções de outono-inverno do setor calçadista da América Latina, animou os calçadistas, com
destaque para os exportadores brasileiros.
Com um dólar favorável, o preço do calçado ficou mais competitivo para o mercado
internacional e resultou na visita de dois mil
importadores à feira paulista, um recorde
histórico. Com mais de duas mil marcas
expositoras, a mostra iniciou no último dia
10 e encerrou-se no dia 13, no Expo Center
Norte, em São Paulo/SP.
Segundo o presidente-executivo
da Associação Brasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein, o
mercado internacional tem respondido à
alta do dólar com incremento das compras. “Desde novembro do ano passado
já viemos identificando uma melhora interessante nas compras internacionais,
o que foi impulsionado na Couromoda”,
destacou. Mesmo no âmbito doméstico,
onde as expectativas não eram das mais
positivas, o mercado mostrou um ânimo
que contagiou os calçadistas e deve dar
energia extra para as esteiras de produção
ao longo do primeiro semestre. “O mercado está reduzido, mas as empresas que
investem em inovação e design sempre
terão oportunidades”, acrescentou o executivo.

QUALIFICAÇÃO
O presidente da Couromoda, Francisco Santos, ressaltou a qualificação dos
visitantes nacionais, que apesar de terem
vindo em menor número – a promotora
estima uma queda na visitação na faixa
de 5% em relação ao ano passado – foram mais qualificados e objetivos nos
negócios. “Os compradores que vieram,
compraram”, comentou o empresário,
para quem o mercado reduzido deve forçar as indústrias rumo à inovação, movimento que pode ser notado nas coleções
apresentadas na feira paulista. “A economia brasileira passa por um rearranjo e as
empresas precisam se adaptar ao novo
mercado. O fabricante precisa ser rápido
para oferecer novas opções para um consumidor com mais restrições”, destacou
Santos. Já o mercado externo motivou o
sorriso do empresário, que pretende dobrar o número de importadores trazidos
pela promotora no próximo ano. Segundo
ele, neste ano foram trazidos 130 importadores, grande parte da América do Sul,
número que deve dobrar na feira de 2017.
MERCADO EXTERNO
Registrando aumento de 40%
nas exportações ao longo de 2015, o
gerente de exportação da Itapuã, Saulo
Altoé, é a imagem do otimismo. “Des-

de agosto do ano passado, favorecidos
pela cotação do dólar, viemos aumentando as exportações tanto em volume
como em dólares”, contou. Segundo ele,
a Couromoda serviu como uma vitrine
para ampliar – muito – mais os negócios internacionais. “Aqui abrimos três
novos mercados: Índia, Argentina e Paquistão”, disse Altoé, ressaltando que a
feira foi muito aguardada pelo setor de
exportações da empresa. “Dos importadores previstos para vir, vieram todos”,
destacou. E para encerrar a entrevista com ainda mais otimismo, o gerente
projetou um incremento em mais 30%
nas exportações para 2016.
SATISFATÓRIA
Para o gerente comercial da Ramarim, João Dalmina, a feira teve um “equilíbrio
positivo”. Segundo ele, a performance no
mercado internacional compensou a pequena queda nos negócios domésticos. “Tivemos uma feira razoável”, avaliou. Já no setor de Exportação da empresa o ânimo era
muito mais elevado. Luisa Kich contou que
foram recebidas dezenas de compradores da
América Latina, Oriente Médio, Europa e Ásia.
“Muitos clientes que tinham diminuído ou
parado com as compras estão voltando em
função do preço mais competitivo”, disse.
PRESENÇA INSTITUCIONAL

A Abicalçados participou da 43° edição da Couromoda com projetos de promoção comercial e de imagem, além do
tradicional ciclo de palestras rápidas Talk
Shoe. Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), através do programa
de apoio às exportações de calçados Brazilian Footwear, a entidade trouxe importadores chineses dos grupos Beijing HRS e
Shanghai Trade. Neste ano, ao projeto da
Abicalçados, somaram-se mais sete compradores dos grupos Lulu Group, Mostafawi, Italian Footwear Solution e Shoe Mart
(Emirados Árabes), Koko & Palenki (Estados
Unidos), Calzados Vidal (Espanha) e Galleon
BF(Holanda), trazidos Apex-Brasil.
Já o Projeto Imagem, que tem
como objetivo divulgar o calçado brasileiro além-fronteiras, trouxe oito jornalistas internacionais de alguns dos principais
veículos segmentados do mundo. Nesta
edição, participaram do projeto comunicadores da Serma (Argentina), CueroAmerica (Argentina), Style America (Colômbia),
Chausser Magazine (França), Fotoshoe
(Itália), Moda Pelle (Itália), Shoe Intelligence
(França) e Ars Sutoria (Itália).
A próxima edição da Couromoda
será de 15 a 18 de janeiro de 2017, no Expo
Center Norte, em São Paulo/SP.
Fonte: Abicalçados
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FABRICANTES REPRESENTAM O POLO
NA COUROMODA 2016
Feira abre o calendário anual de eventos do setor calçadista
CRÉDITO: COUROMODA.COM

CRÉDITO: EDIMAR GÓIS

CERCA DE 25 MIL VISITANTES, ENTRE FABRICANTES, LOJISTAS E PROFISSIONAIS DO SETOR, ESTIVERAM PRESENTES NA COUROMODA 2016

A ORGANIZAÇÃO DA 17ª FENOVA ESTEVE PRESENTE NA COUROMODA DIVULGANDO O EVENTO

Mais de 20 marcas do polo de Nova
Serrana estiveram presentes na Couromoda 2016. Durante os três dias de feira,
fabricantes apresentaram seus produtos e
fecharam negócios com clientes nacionais
e internacionais. Segundo a organização
do evento, o número de exportadores presentes em 2016 foi bastante expressivo e
superou as edições anteriores.
Para a gerente de vendas da Addam, Débora Assis Rabelo de Oliveira, os
participantes da feira estavam otimistas
com o reflexo da alta do dólar no mercado externo. “Tivemos bastante visitas
de exportadores e, apesar de ser um pro-

ano, a organização da 17ª Fenova esteve presente no evento, divulgando a
feira aos lojistas de todo o país. “Apresentar a Fenova aos participantes da
Couromoda é sempre muito importante. Podemos sentir, através desse
contato direto com os lojistas, suas
expectativas em relação ao mercado
e ao nosso evento”, garante a coordenadora do Sindinova, Camila Juliana.
Realizada de 10 a 13 de janeiro, a
Couromoda abriu oficialmente o calendário anual de eventos do setor calçadista.
Cerca de 25 mil visitantes, entre fabricantes, lojistas e profissionais do setor,

cesso mais burocrático, estamos bastante otimistas com os negócios fechados.
O mercado externo está se aquecendo”,
explica Oliveira.
A diretora de criação da Magia da
Terra, Suelena Maria Araújo, acredita que
a feira é um reflexo do que está por vir ao
longo do ano. “Expusemos na Couromoda e aguardamos ansiosos o retorno dos
contatos firmados. A feira nos dá bastante visibilidade, proporcionando ampliar a
divulgação da marca”, comenta Araújo.
DIVULGAÇÃO DA FENOVA
Por ser o primeiro evento do

conferiram o lançamento de 2000 novas
coleções para o outono/inverno e meia-estação.
A Couromoda marca o início do
calendário de negócios no Brasil como a
maior vitrine da indústria nacional, atraindo lojistas brasileiros e de 52 países em
busca da identidade, do design e da criatividade Made in Brazil. Durante a feira, foram realizados desfiles com as principais
novidades da temporada, seminários e
a 20ª edição do Congresso Brasileiro do
Calçado, promovendo o debate de temas
que impactam o relacionamento indústria-varejo.
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SINDINOVA REALIZA 14º JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO

A

utoridades, empresários, membros da sociedade e colaboradores
do Sindinova estiveram presentes
em seu 14º Jantar de Confraternização,
realizado no dia 4 de dezembro. O tradicional evento reuniu 450 convidados no
salão do Araguaia Campestre Clube, em
Nova Serrana.
Em seu discurso de abertura da
solenidade, o presidente do Sindinova,
Pedro Gomes da Silva, agradeceu aos
apoiadores de sua gestão, que se en-

cerra neste mês. “Se obtivemos sucesso
durante nossa gestão, devemos agradecer e creditar as pessoas e entidades que
se dispuseram a participar dela”, frisou o
presidente.
Na ocasião, o Sindinova prestou
homenagens a personalidades do polo
calçadista que se destacaram durante o
ano, escolhidas pelos associados através
de votação em site. Houve também show
da banda Opala SS, além de boate com o
DJ Fernando Lima.

CATEGORIA “PERSONALIDADE DO POLO DE NOVA SERRANA”:
JOÃO ARISTIDES FLORES

CATEGORIA “PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DE NOVA SERRANA”:
CARMÉLIA TELES DA SILVA SALDANHA

CATEGORIA “FORNECEDOR DESTAQUE”:
LEV TERMOPLÁSTICOS

CATEGORIA “LOJISTA DESTAQUE”:
PONTAL CALÇADOS

CATEGORIA “EMPRESA REVELAÇÃO”:
LACERDA ANDRADE

CATEGORIA “EMPRESA DESTAQUE”:
HENSO INDUSTRIAL

CATEGORIA “MÉRITO INDUSTRIAL”:
RENI ALVES DO AMARAL
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FOTOS 14º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
FOTOS:

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

PG 8

OPINIÃO

25/01 A 07/02/2016 – JORNAL SINDINOVA

Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

CRISE E DEPRESSÃO

P

ara muitos, a crise financeira que
o Brasil atravessa - e que deve se
estender até o início de 2017 - traz
mais do que comprometimentos econômicos. Esta avaliação não é minha, mas
de muitos estudiosos ligados à área da
psicologia e sociologia.
O fato de vivermos numa sociedade
de consumo e que em boa parte dos casos o “ter” vem muito antes do “ser”, a crise
pode levar uma parcela significativa da população a um estado de depressão por não
poder mais adquir, com a mesma rapidez de
antes, um determinado bem de consumo.
A explicação da psicologia é que
determinadas pessoas buscam a ascensão
social por meio da aquisição e apresentação dos seus bens. A ostentação, neste
caso, é uma forma de demonstrar certo
poder e, portanto, superioridade.

Com o poder de compra reduzido, a
ostentação fica cada vez mais difícil de ser
feita e revela a fragilidade do “ser”. Além
dos aspectos econômicos que já conhecemos, a crise revela também a necessidade
do indivíduo voltar para outras questões internas e que vão lhe dar sustentação principalmente em momentos de dificuldade.
Além de focar na necessidade de
economizar, priorizar gastos e maximizar
o dinheiro que cai no bolso; devemos nos
voltar para o questionamento do padrão
vigente: o consumo pelo consumo. Ou
seja, o indivíduo tem que ter acesso àquilo que realmente precisa e não sofrer por
não adquirir o que deseja simplesmente
para ser aceito por ele mesmo e pela sociedade em que está inserido.
Com tantos apelos estimulando o
consumo fica difícil pensar nesta situa-

ção. Mesmo assim, a situação defendida
no parágrafo acima, é um exercício que
deve ser incentivado até como forma de
poupar e não se sentir deprimido por isso.
A verdade é que temos a tendência de sempre consumirmos, além das
nossas necessidades por sermos induzidos assim de várias maneiras e por não
termos a devida noção de valor. Seja ele
mercantil ou não. Com a crise, tendemos
a voltar para o que é essencial.
Existem pessoas que tiram essa
situação de letra: se desapegam fácil do
que é material e não sofrem com isso.
Outras, não. Além de um educador financeiro, estas vão sentir a necessidade de
contar com o auxílio de um profissional
que trabalhe com elas questões internas
para perceberem que o significado do
“ser” não é menor que o “ter”.

Obviamente que isso não justifique
a crise. Como se ela fosse necessária para
esse tipo de epifania na sociedade de consumo. Afinal, o equilíbrio financeiro é fundamental para a prosperidade da sociedade e do indivíduo que nela está inserido.
O que se aponta é algo maior e
que fica latente nesses períodos de recessão. E que deve ser objeto da nossa
reflexão diária. Como já bem diz a filosofia:
são em momentos de provações que as
grandes descobertas são reveladas.
Portanto, até que a crise passe é
oportuno aproveitar o momento para
exercitar outro lado esquecido. Cultivar,
por exemplo, a solidariedade e a sobriedade. Entender que ter “pouco” é diferente
de não “ter” nada. E que o “ser” sempre
será o principal aspecto do homem. Na
bonança ou falta dela.
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INSTITUTO EDUCACIONAL SABER

Todos os cursos reconhecidos
pelo MEC e em consonância
com o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos

O IES-PROTEC traz
para você
CURSOS TÉCNICOS
em 2016

Curso Técnico em Finanças
Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Curso Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio
Agora você pode fazer o Ensino Médio e, ao
mesmo tempo, o Técnico em Administração.

Um curso que prepara para o

ENEM e

MERCADO DE TRABALHO
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ICMS DE 2% SE MANTÉM PARA O SETOR CALÇADISTA
Alíquota foi reajustada para 18% em 160 produtos do estado

CRÉDITO: ARQUIVO SINDINOVA

EM 2013, REPRESENTANTES DO SINDINOVA E FIEMG SE REUNIRAM COM A EX-SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DOROTHEA WERNECK, PARA PLEITEAR A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS

O

ano de 2016 começou assustando o bolso do brasileiro: impostos
como o ICMS e IPVA aumentaram
em 20 estados, além do Distrito Federal.
Apesar do aumento em 18% na alíquota
de ICMS em Minas Gerais, os fabricantes
do polo calçadista optantes do Regime
Especial de Tributação (RET) estão sob
a tarifa de 2% até o dia 31 de março. O

anúncio da redução do percentual foi
anunciado em agosto de 2015 pelo atual
governador do estado, Fernando Pimentel, em sua visita à 16ª Fenova, e obtido
após dois anos de negociações entre Sindinova, FIEMG e o deputado estadual Fábio Avelar (PTdoB - MG) junto à Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico.
Em reunião ocorrida na última ter-

ça-feira, 19, na sede da FIEMG, em Belo
Horizonte, com o presidente da instituição,
Olavo Machado Júnior, um dos temas
abordados foi a prorrogação do prazo de
vigência de 2% do ICMS. O presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, afirma
que o aumento da taxa para 18% abrange
160 produtos exceto os produzidos pelo
setor calçadista. “Após 31 de março, a alí-

quota de ICMS voltará, caso volte, a 3%,
último percentual da tarifa antes da redução obtida em 2015. A sólida parceria que
obteve esta redução, entre o Sindinova,
FIEMG e o deputado estadual Fábio Avelar, já está se articulando junto ao governo
do estado para que o prazo se prorrogue
e continuemos nos 2% por mais tempo”,
tranquiliza Silva.

ENCONTRO EMPRESARIAL SERÁ REALIZADO NO
ESPAÇO SINDINOVA
Parceria entre SESI FIEMG e Sindinova apresentará programa de Segurança no Trabalho

O

Sindinova, em parceria com o
SESI FIEMG unidade Divinópolis,
realizará no dia 2 de fevereiro o
“Encontro Empresarial”. Na ocasião, será
apresentado aos associados o SST SESI programa Saúde e Segurança no Trabalho, que oferece às indústrias serviços na

área de saúde e segurança do trabalho a
preços reduzidos. Em nossa região, o SST
já está implantado em Divinópolis há um
ano, com 1500 vidas aderidas e, além de
Nova Serrana, a cidade de Itaúna também
contará, em breve, com o programa.
Durante o encontro, os partici-

pantes receberão orientações referentes
à proposta técnica e comercial do programa, assim como informações sobre
a prestação de outros serviços, conforme demanda e necessidade da indústria:
PCMSO, PPRA, Atestados admissionais,
demissionais e periódicos. A apresenta-

ção será realizada pelos representantes
do SESI Divinópolis: Jânua Nogueira, gerente da unidade, e Heleno Vilela, técnico em segurança do trabalho. A empresa
que prestará o serviço será a Novamed,
que já atende a maioria dos associados
do Sindinova.
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ABICALÇADOS DIVULGA BALANÇO QUE SINALIZA
RETOMADA DAS EXPORTAÇÕES

A

coletiva de imprensa da Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), realizada no dia 11, teve
um tema em destaque: a retomada das exportações. O presidente executivo da entidade, Heitor Klein, e o presidente da Couromoda, Francisco Santos, abriram a coletiva e
deram as boas-vindas aos jornalistas nacionais e estrangeiros.
Conforme dados elaborados pela
Abicalçados, em dezembro de 2015, o
embarque de 17,6 milhões de pares gerou US$ 119,57 milhões, resultado 60%
superior ao registrado em novembro (US$
74,68 milhões) e 0,3% melhor do que o registro do mesmo mês de 2014 (US$ 119,24
milhões). Com isso, o ano de 2015 fechou
com o embarque de 124 milhões de pares por US$ 960,4 milhões, queda de 4,2%
em volume e 10% em receita na relação

de 2014. Apesar da redução dos embarques no acumulado do ano, a tendência,
segundo Klein, é de uma retomada do
envio de calçados ao exterior em virtude,
principalmente, da diminuição da cotação
do real em relação ao dólar, o que torna
os produtos brasileiros mais competitivos
em termos de preços.
“O dólar valorizado teve reflexos no
final do ano, quando chegaram os pares
negociados no segundo semestre. É arriscado apostar em números, mas podemos
imaginar que seja o início de uma recuperação gradual rumo aos US$ 2 bilhões,
performance viável para o setor”, afirmou,
referindo-se ao valor obtido com embarque internacionais em 2007 e 2008. O dirigente da Abicalçados ressaltou que esta
retomada é possível, também, pelo fato
de o Brasil ter sempre se mantido atuante

no mercado internacional. “Seguimos exportando para mais de 150 países, com
uma imagem consolidada nos principais
mercados do mundo”, complementa.
IMPORTAÇÃO EM QUEDA
A nova cotação do dólar também
teve outra consequência para o setor: a
queda significativa das importações de
calçados. Segundo dados da Abicalçados,
no ano passado entraram no Brasil 33,26
milhões de pares ao custo de US$ 481
milhões, o que representa uma queda de
9,6% no volume e de 14,3% em termos de
valores. “Talvez tenha sido esta a notícia
mais positiva do ano”, ressalta Klein.
Ao ser questionado pela reportagem do portal Couromoda sobre a possibilidade de esta fatia do mercado interno
ser preenchida pelos fabricantes brasileiros,

Klein se mostrou confiante nesta possibilidade. “Um nicho muito pequeno, principalmente de tênis de alta tecnologia, deve
continuar sendo exclusividade dos importados, mas o restante do espaço deixado
pelos produtos estrangeiros pode sim ser
ocupado pela indústria nacional”, avaliou.
Ainda sobre o tema importação,
Klein revelou que o Governo Federal deve
dar uma resposta no início de março sobre a extensão da tarifa antidumping sobre o calçado chinês, cuja data final inicial
venceu em junho do ano passado e foi
prorrogada automaticamente até junho
deste ano. “Acreditamos na manutenção
da medida pois ficou claro que a prática
de dumping, que se baseia em duas premissas: preços abaixo do custo e prejuízo
flagrante à indústria local”, concluiu.
FONTE: COUROMODA.COM

INSPIRAMAIS ANUNCIA NOVOS VOOS EM 2016

N

um ano em que se fazem necessárias mudanças e reinvenções, o
Inspiramais edição Verão 2017 chega como um verdadeiro refresco para a
indústria, o varejo e todos os profissionais
de moda brasileira. A superintendente da
Assintecal, Ilse Guimarães anunciou as mudanças para o Salão durante coletiva de imprensa. A partir de sua 14ª edição, o Inspiramais estará em uma nova casa, o centro de
eventos PRO MAGNO. Com um espaço de
30 mil m2, o centro foi projetado seguindo
os padrões internacionais de construção e
está localizado na região central da capital
paulista, com fácil acesso pelas principais
rodovias de São Paulo e próximo aos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.
Na mesma ocasião, foram revelados também detalhes sobre os projetos
que integram o Inspiramais Verão 2017: a
designer e consultora do Núcleo de Design
da Assintecal, Flávia Vanelli, falou sobre
o projeto Saberes Manuais, realizado em

parceria com o Sebrae, que tem se destacado por sua proposta de unir responsabilidade social, sustentabilidade e consumo
consciente, desenvolvendo sistemas positivos para a criação da moda brasileira.
NEGÓCIOS DA MODA
Enfatizando a união e parcerias entre as entidades que trabalham em prol do
setor, o presidente da Assintecal, William
Marcelo Nicolau e o Presidente Executivo
do Centro das Indústrias de Curtume do
Brasil, José Fernando Bello, também estiveram presentes. “Representamos aqui
dois setores que trabalham juntos pela
promoção comercial, no Brasil e no exterior. No ano passado, por exemplo, demos
o primeiro passo com o processo de internacionalização do Inspiramais, levando
parte do Salão para a China”, contou Bello.
“Chegar à 13ª edição do Inspiramais significa, para a Assintecal, a consolidação de um evento que tem como único

objetivo contribuir para o desenvolvimento do nosso setor. A aceitação por parte
do público ligado ao mercado de moda,
mostra que estamos no caminho certo
ao propor a criação de coleções genuinamente brasileiras e com apelo de design e
inovação”, avaliou presidente da Assintecal, William Marcelo Nicolau.
No campo internacional, Mariana
Gomes, gestora de projetos da Apex-Brasil, anunciou a renovação de mais um
convênio entre Assintecal e Apex-Brasil,
por meio do projeto Footwear Components by Brasil. “Vale destacar que o bom
desempenho alcançado pelo projeto no
último biênio levou à renovação do convênio e à continuidade das ações desenvolvidas, focadas nas verticais de Moda,
Tecnologia e Químicos para Couros. Gostaria ainda de anunciar que para os próximos anos contaremos com o aporte de
mais de R$ 19 milhões, o que significa um
aumento de 29,82% em relação ao biênio

2014/2015”, declara Mariana. Segundo a
gestora, durante 2015 as empresas participantes do FC by Brasil realizaram US$
219 milhões em transações comerciais.
Somente durante a All China (em agosto
de 2015), – que marcou também a primeira exposição do Inspiramais em solo
estrangeiro – as negociações geradas foram em torno de US$ 4 milhões.
SOBRE O SALÃO
O Inspiramais é o único Salão de
Design e Inovação de Materiais da América Latina. O evento foi realizado no Centro
de Convenções do Shopping Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, São Paulo/SP),
e trouxe 15 projetos que colaboram não
apenas com o desenvolvimento do conceito de uma moda genuinamente brasileira, mas também nos negócios do setor,
tanto no mercado interno como externo.
Fonte: Portal Apex-Brasil
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