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EDITORIAL

U

ma entidade reconhecida como
uma das mais atuantes do país
orgulha-se em apresentar-se aos
seus associados com uma ferramenta de
comunicação à sua altura. O Jornal Sindinova entra em seu quarto ano de veiculação levando ao leitor as notícias do Sindinova. Com conteúdo direcionado ao setor
calçadista, o Jornal Sindinova possibilita ao

empresário do polo de Nova Serrana tomar decisões e influenciar o mercado em
que atua.
Abordamos economia, política,
moda e cultura de forma personalizada,
sempre sob o ponto de vista dos interesses das indústrias de calçados. Afinal de
contas, sabemos que empreendedores
são mais eficientes quando entendem
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cada etapa de seu ramo de atividade de
forma clara e integrada às demais. Para
o Jornal Sindinova, é fundamental, como
meio de comunicação, levar a informação ao seu leitor de forma dinâmica, para
contribuir com o desenvolvimento intelectual daqueles que o lêem. E, por consequência, contribuir para que todo o APL de
Nova Serrana se fortaleça.
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O TÉCNICO DE SEGURANÇA DO SESI UNIDADE DIVINÓPOLIS, HELENO VILELA, INFORMOU AOS PRESENTES SOBRE O PROGRAMA SST SESI E OS VALORES PRATICADOS.

F

oi realizado no dia 2 de fevereiro, no
Espaço Sindinova, o Encontro Empresarial, uma parceria entre o SESI
FIEMG unidade Divinópolis e o Sindinova.
Empresários associados ao sindicato tiveram a oportunidade de conhecer 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. De acordo com
o gerente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Átila Alves e Costa, o SST SESI será um
grande ganho para as indústrias de Nova
Serrana, tanto por auxiliar na implantação das normas de segurança do trabalho quanto pela sua importância. “Através
do SESI, que é uma instituição dedicada
à segurança e à saúde do trabalhador,
o programa SST SESI contribuirá com as
empresas e certamente melhorará sua
competitividade e a saúde de seus funcionários”, declarou Costa.
Para as indústrias de Nova Serrana,
os serviços disponíveis são o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
em nível qualitativo, Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e
consultas clínicas (admissionais, demissionais e periódicas). Os programas são iniciados com uma visita técnica à empresa e
os documentos são elaborados pelo mé-

dico do trabalho, profissional técnico especializado e avaliado pelo SESI. As empresas
que já possuem contrato com alguma clínica de medicina do trabalho, mesmo que
esta seja credenciada pelo SST SESI, deverão cancelá-lo e iniciar novo termo, firmado diretamente com a entidade. A clínica
credenciada pelo SESI em Nova Serrana é
a Novamed, que já atende grande parte
das indústrias da cidade.
De acordo com o gerente de Saúde Empresarial do SESI, Alfredo Santana, a
metodologia do SST SESI contribui para a
melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, diminuição de acidentes de trabalho e, consequentemente, mais retorno
para as indústrias porque aborda questões de segurança do trabalho e medicina
ocupacional em âmbitos legais e técnicos.
“Todos os programas oferecidos possuem
planos de ação específicos e faz parte da
função do SESI aprimorar esses programas e prezar pela excelência de sua execução, relatando à empresa a realidade da
saúde de seus funcionários. Evitando-se
um acidente, a empresa está cumprindo
um papel trabalhista, legal e social, além
de evitar gastos maiores”, garante.
As explanações técnicas do programa SST SESI foram feitas pelo técnico
de Segurança do SESI Unidade Divinópolis,

Heleno Vilela. Para Vilela, unir a economia
à obrigatoriedade da segurança e saúde
no trabalho favorecem as adesões. “Já
percebemos entre os presentes no evento
um grande interesse, por causa da considerável economia. Além disso, o programa garante a seriedade de uma entidade como o SESI nos serviços oferecidos”,
ressalta. O técnico informou aos presentes
sobre as condições oferecidas e simulou,
utilizando uma das empresas participantes, quais os valores praticados e descontos, que chegaram a 82% em relação aos
valores praticados no mercado local.
Deyvid Everson de Oliveira Silva,
técnico de segurança da Betty Calçados,
concorda com o técnico do SESI. Para ele,
ter a segurança do trabalhador respaldada pelo SESI garante segurança, também,
à empresa. “A empresa tem que se adequar às normas de segurança e o SESI
vem mostrar essa realidade nacional para
Nova Serrana. A cidade está crescendo e
prova disso é o olhar e o interesse da instituição nela: se o SESI está investindo em
Nova Serrana é porque ele vê potencial e
os empresários precisam dar crédito para
crescerem cada vez mais em termos de
segurança do trabalho”, explica Silva.
Mais informações através do telefone (37) 9 9973-4784 com Edimar Góis.
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IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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CONFIANÇA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO CRESCE,
APONTA LEVANTAMENTO DA FGV

A

confiança do consumidor brasileiro
cresceu na comparação entre os
meses de janeiro de 2016 e dezembro de 2015, segundo levantamento
da FGV. A confiança subiu 2,5 pontos, alcançando o patamar de 67,9, mas permanece no campo negativo (abaixo de 100)
e recuou 13,2 pontos em relação ao mesmo mês de 2015.
A melhoria no indicador se deu
tanto por conta do aumento do Índice de
Situação Atual (ISA), que subiu 1,1 ponto,
quanto da melhoria no Índice de Expectativas (IE), que cresceu 3,4 pontos, atingindo 70 pontos. Outra boa notícia veio
do setor externo brasileiro, que, em 2015,
registrou um déficit nominal 43% inferior
ao verificado de 2014, somando 3,32% do
PIB contra 4,31% do ano anterior.
Além disso, o financiamento do dé-

ficit voltou a ser completamente suprido
pela entrada de Investimento Direto no País
(IDP), que somou 3,94%, um pouco abaixo dos 4,01% registrados em 2014. Com
o câmbio desvalorizado, a expectativa de
melhoria ainda mais significativa das balanças comercial e de serviços faz com que
alguns analistas projetem déficit nominal
zero entre os anos de 2016 e 2017. O Banco
Central, no entanto, adota previsões mais
conservadoras e espera o recuo do déficit
nominal em 2016 para apenas 2,69%, que
será completamente financiado pela entrada de investimentos estrangeiros.
BOAS NOTÍCIAS
Algumas boas notícias começam a
aparecer no cenário econômico nacional,
contrariando as expectativas mais pessimistas de que a instabilidade poderia au-

mentar em 2016. A melhoria das contas
externas, já esperada devido à desvalorização cambial e à recessão interna, pode
ajudar no processo de recuperação da economia brasileira, além de garantir que não
teremos uma crise cambial no horizonte.
Em segundo lugar, a recuperação
da confiança dos consumidores e empresários pode ocorrer, mesmo que lentamente, em um cenário de aumento da
oferta de crédito e retomada de alguns
investimentos estruturais na economia
brasileira. Por fim, existe a expectativa de
que a inflação passe a cair no acumulado
de doze meses ainda no primeiro trimestre do ano, o que ajuda na recuperação da
confiança do consumidor.
PERSPECTIVAS POSITIVAS
A manutenção da taxa de ju-

ros corrobora esta expectativa, além de
apontar para a possibilidade de fim do
ciclo recessivo ainda em 2016. Um dos
fatores decisivos para sabermos se estas
notícias podem se tornar mais constantes
e sólidas será a superação do impasse
político, com a derrota esperada da tentativa de impeachment e o afastamento do
deputado Eduardo Cunha, que promete
travar a pauta legislativa do país para se
salvar.
Caso o Brasil supere esta crise de
governabilidade, não há grandes razões
econômicas que condenem o país a permanecer em recessão continuada, uma
vez que o próprio governo aponta para a
necessidade da retomada do crescimento
e do emprego como forma de concretizar
o desejado ajuste das contas públicas.
FONTE: ABLAC

PESQUISA INÉDITA MOSTRA COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR DE CALÇADOS NO BRASIL EM 2015

C

Estudo de abrangência nacional indica retração de 8,3% no volume de pares comprado e
12,5% no valor gasto em relação a 2014

om menos dinheiro no bolso, o
consumidor brasileiro precisa fazer
escolhas ao comprar. Assim, em
2015, reduziu a compra de calçado em
praticamente todas as regiões, aponta
uma pesquisa inédita encomendada pela
Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), com sede em
São Paulo e cerca de 2,5 mil associados
em todo o território nacional. O levantamento realizado pela empresa Kantar
Worldpanel em 11.300 lares – que representam 81% da população domiciliar e
90% do potencial de consumo do Brasil
– revela uma retração de 8,3% no volume
de pares comprado e 12,5% no valor gasto em relação a 2014. Os produtos mais
impactados, em volume, foram femininos (-11,6%), tênis (-10,4%), infantis (-7,7%),
masculinos (-5,2%) e chinelos (-4%). Em
valor, tênis foram os mais atingidos: perderam 16,6%, em média, seguidos por femininos (-12,4%), infantis (-11,3%), masculinos (-10,8%) e chinelos (-9,3%).
Também conforme o estudo, houve, porém, um aumento de 3,4% no número de compradores nas lojas e 77% dos
lares comparam pelo menos um par de
calçado em 2015. A frequência de compra
foi de 3,9 vezes ao ano e, em cada visita
à loja, 1,4 par foi adquirido, a um preço
médio de R$ 55,60.
As informações, segundo o presidente da Ablac, Imad Esper, que é diretor
comercial da Savan Calçados, rede de 20
lojas em Goiás e Minas Gerais, constituem
um retrato atualizado do público consumidor de calçado e vão ajudar milhares de
lojistas no direcionamento de suas ações
de vendas, que devem ser mais assertivas
e colaborar para que o varejo calçadista
tenha resultados operacionais melhores

CALÇADO, O PRESENTE QUE AGRADA
SEMPRE
O levantamento feito pela Kantar
Worldpanel também teve conclusões positivas. Uma delas é que parte expressiva
do calçado é adquirida com o propósito de
presentear alguém, o que ocorre especialmente nos segmentos feminino (17,9%),
infantil (26,7%), esportivo (11,6%) e masculino (14,7%). Com base nisso, a Ablac, juntamente com outras entidades do setor
calçadista e fabricantes, pretende retomar
e fortalecer a campanha “Calçado Brasileiro, o Melhor Presente”, que visa a estimular o consumidor a cada vez mais comprar
calçado para dá-lo de presente à véspera
de datas importantes como Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal.
“Vamos promover ações de
marketing integrado para mostrar que calçado é um presente que agrada sempre,
está disponível em milhares de modelos a
cada estação e pode ser pago de forma
parcelada”, afirma o presidente da Ablac,
Imad Esper. A pesquisa integral pode ser
adquirida por lojistas que já são sócios
ou que associem-se à Ablac. Interessados devem entrar em contato através do
e-mail wesley.barbosa@ablac.com.br.
FONTE: ABLAC

nos meses seguintes.
A executiva da Kantar Worldpanel, Thais Ribeiro, acentua que o calçado
é um dos 170 produtos cujo consumo é
monitorado pela empresa e que a coleta
semanal de dados tem por principal objetivo entender, nos mesmos domicílios, o
comportamento de compra espontâneo
do consumidor.
Apresentada para uma plateia de
500 lojistas durante o 20º Congresso Brasileiro do Calçado, em São Paulo, no dia
9 de janeiro, a pesquisa revela que todas
as classes sociais diminuíram a intensidade das compras em 2015. Em volume, a
classe C comprou -8,04%, a AB -6,73% e
a DE -1,67%. Já no quesito valor médio, as
maiores quedas foram registradas nas classes AB (-13,56%), C (-11,96%) e DE (-5,55%).
A pesquisa evidencia que o comportamento de compra varia bastante
(melhora) em algumas faixas de preços.
Os segmentos que registraram incremento em 2015 são: femininos, nas faixas de
R$ 55,00 a R$ 69,99 (+ 2,0%) e de R$
70,00 a R$ 99,99 (+7,8%); infantis, entre
R$ 55,00 e R$ 69,99 (+0,8%); esportivos,
de R$ 55,00 a R$ 69,99 (+4,4%), de R$
70,00 a R$ 99,99 (+21,3%) e de R$ 100,00
a R$ 129,99 (+7,6%); e masculinos de R$
70,00 a R$ 99,99 (+28,0%) e de R$ 130,00
a R$ 149,99 (+9,9%).

que negativo fica com as regiões Norte e
Nordeste, que tiveram perdas de 4,2% em
volume e 4,7% em valores.

REGIÕES E PERÍODOS EM DESTAQUE
Entre as regiões, o destaque positivo é a Grande Rio de Janeiro, que registrou crescimento de 2,04 no preço
médio e de 2,08% na penetração, que
também registrou alta no interior de São
Paulo (1,71%) e na Região Sul (+5,09). Isso
significa que elas, apesar de tudo, continuam conquistando compradores. Desta-

Metodologia:
Amostragem de 11.300 mil lares em todo o Brasil
Coleta semanal da dados com base em notas fiscais
de compra

Valor gasto: -12,5%

Principais dados (2015 x 2014):
Volume de pares comprado: - 8,3%

Volume por ida à loja: 1,4 par

MESES E PROMOÇÕES
O estudo da Kantar Worldpanel
também aponta os meses em que os entrevistados mais adquiriram calçados. Dezembro (16,5%), novembro (9,2%) e janeiro
(8,4%) são os meses de maiores vendas,
seguidos por julho (8,4%) e maio (8,2%).
Já quando o assunto são as promoções,
os meses de maior destaque são janeiro,
maio e setembro, que já integram uma
espécie de calendário formal de ofertas
e liquidações nas lojas de calçados, muito
aguardado e utilizado pelo consumidor.
CANAIS DE COMPRA
Em relação ao canal de compra, as
lojas de calçados perderam espaço para
as lojas de departamentos em 2015 na
preferência do consumidor, por motivos
que vão da ampliação da área destinada por estas ao calçado, às promoções
realizadas e à maior oferta de crédito. A
participação das sapatarias localizadas em
ruas ou shopping centers caiu de 26,7%,
enquanto a das lojas de departamentos
aumentou 132,9% no período pesquisado.

A PESQUISA
Amplitude: 77% dos lares compraram pelo menos 1
par de calçado
Frequência de compra: 3,9X
Preço médio: R$ 55,60
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2016: UM ANO DE AJUSTES
Indicadores de mercado mostram cenário mais positivo para setor calçadista

“A

ntes de sentar e chorar pela crise é preciso lembrar que poucos
países podem contar com um
mercado tão rico, grande e diversificado
como o brasileiro”. É com essa frase que o
economista e diretor do IEMI – Inteligência
de Mercado, Marcelo Villin Prado, dá início às
projeções para 2016. Embora as perspectivas para este ano não cheguem perto de
anos como 2010 (PIB de 7%) e 2013 (PIB de
2,3%), o setor coureiro-calçadista poderá
respirar mais aliviado. De acordo com o estudo realizado pela consultoria, o varejo passará de um resultado negativo de -3,8% em
2015 para uma expectativa de 2,1%, o que
refletirá também na produção. A indústria do
calçado brasileiro deve ter desempenho de
3,5% ante -1,8% registrado do último ano.
“O crescimento pode ser pequeno,
mas já é uma evolução se olharmos para os
últimos dois anos. Em 2014 o mercado fraquejou e, em 2015, enfrentamos uma recessão. Este também será um ano difícil, mas
com um alento”, diz Prado. O economista
acredita que a previsão é de queda nas importações, uma oportunidade para a fabricação nacional. Hoje, o produto que mais se importa dentro do segmento é o tênis. Em outra
ponta, o ano que começa deverá ser melhor
devido ao potencial aumento de exportações. Em 2014, foram vendidos para outros
países 129 milhões de pares. O ano passado
fechou com a estimativa de 121 milhões de
pares exportados. Para 2016, o volume deve
chegar a 130 milhões, conforme o IEMI.
Para o presidente da Associação
Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), Imad Esper, a previsão do IEMI
é bastante otimista em meio a um cenário
de cautela por parte de lojistas e consumidores enfrentado no ano passado 2015. “Esperamos que, efetivamente, aconteça esse
aumento, o que para as lojas significará a
retomada do crescimento após um período
de queda, sobretudo no segundo semestre
de 2015”, avalia o dirigente.
CORTE DE CUSTOS E CRIATIVIDADE
Em tempos de dificuldades econômicas, é preciso se reinventar para manter a
saúde financeira da empresa. Segundo Esper,
os lojistas têm buscado evoluir em todas as
áreas. Entre as medidas adotadas estão ações
de corte de custos, por meio da racionalização de processos internos, melhoria do atendimento e ambiente de vendas e ampliação
dos prazos de pagamento. “As lojas estão
buscando fazer tudo melhor e com menos
custos, repassando aos consumidores as reduções obtidas”, afirma o presidente da Ablac.
Apesar dos dados mais animadores
do IEMI para o ano que se inicia, para a associação dos lojistas do setor, 2016 também
virá com muitos desafios a serem superados. Assim como em 2015, os lojistas terão
de abusar da criatividade para desenvolver
iniciativas capazes de aumentar as vendas
e, de outro, cortar despesas não essenciais.
Compras mais eficientes, menor gasto de
energia elétrica e ajustes no quadro funcional, de um lado, e oferta de atrativos aos
clientes, de outro, vão ser a tônica do varejo
no próximo ano, segundo Esper. “Com isso,
esperamos ter melhores condições de obter
um desempenho positivo”, projeta.
FONTE: JORNAL EXCLUSIVO

INDÚSTRIA						
CALÇADOS EM VOLUMES E VALORES						
Calçados
2011
2012
2013
2014 2015(1)
2016(1)
Produção em 1 mil pares
819.051
864.337
899.694
876.811 861.028
891.164
Produção em milhões
R$ 21.761
23.903
26.761
27.755
29.123
32.645
						

CALÇADOS EM %						
Calçados
2011
2012
2013
2014 2015(1)
2016(1)
Produção em pares
819.051
864.337
899.694
876.811 861.028
891.164
Importação em volumes
33.991
35.643
39.151
36.797
34.376
28.910
Exportação em volumes
112.967
113.274
122.903
129.518 121.709
130.228
Consumo aparente (2)
740.075
786.706
815.942
784.090 773.695
789.846
Participação dos Importados (%) (3)
4,6%
4,5%
4,8%
4,7%
4,4%
3,7%
Participação dos Exportados (%) (4)
13,8%
13,1%
13,7%
14,8%
14,1%
14,6%
						

CONSUMO APARENTE DE CALÇADOS EM 1.000 DOS PARES						
Calçados (em %)
2011
2012
2013
2014 2015(1)
2016(1)
Produção
-8,4%
5,5%
4,1%
-2,5%
-1,8%
3,5%
Importação
18,5%
4,9%
9,8%
-6,0%
-6,6%
-15,9%
Exportação
-21,0%
0,3%
8,5%
5,4%
-6,0%
7,0%
Consumo Aparente (2)
-5,1%
6,3%
3,7%
-3,9%
-1,3%
2,1%
Participação dos Importados (3)
4,6%
4,5%
4,8%
4,7%
4,4%
3,7%
Participação dos Exportados (4)
13,8%
13,1%
13,7%
14,8%
14,1%
14,6%
						

VAREJO						
CALÇADOS EM VOLUME DE VENDA E VALORES DE RECEITA						
Calçados
2011
2012
2013
2014 2015(1)
2016(1)
Varejo em 1 mil pares
736.545
783.684
805.140
764.883 735.817
751.177
Varejo em R$ milhões
35.951
38.755
42.119
42.540
42.837
46.705
						

CALÇADOS EM %						
Calçados
2011
2012
2013
2014 2015(1)
Varejo (em % sobre pares)
-5,0%
6,4%
2,7%
-5,0%
-3,8%
Varejo (em % sobre R$)
3,3%
7,8%
8,7%
1,0%
0,7%
					

2016(1)
2,1%
9,0%

FONTE: IEMI / NOTA (1) ESTIMATIVAS

“AS INDÚSTRIAS PRECISAM FAZER SEU DEVER DE CASA”
O resultado de 2015 não foi surpresa para o presidente-executivo da
Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados), Heitor Klein. Para
o ano que começa, ele espera um de incremento nas exportações.
COMO O SENHOR AVALIA ESSA
PROJEÇÃO?
O ano de 2015 foi fraco para o
varejo de calçados e instável para as exportações. Apesar do dólar em patamares mais elevados, a constante elevação
cambial, provocada pela crise política
– até mais do que por fatores macroeconômicos –, acabou prejudicando o desempenho das exportações. Somam-se
também os já conhecidos custos de produção, que aumentaram durante o ano,
e a redução da alíquota do Reintegra, que
auxiliava o exportador na recuperação de
parte dos impostos pagos no processo

produtivo. Também tivemos um ano praticamente perdido na Argentina, o nosso segundo maior mercado. O resultado,
conforme colocado na projeção do IEMI,
foi a queda no total produzido, que deve
ser recuperado em 2016, a nosso ver, impulsionado pela melhor do desempenho
das exportações.
O QUE AS INDÚSTRIAS PODEM FAZER
PARA MELHORAR SEUS RESULTADOS?
As indústrias precisam fazer o dever de casa. E isso não está sendo levantado agora, durante a crise. A Abicalçados, enquanto associação representante
do setor, vem alertando há anos sobre
a importância da qualificação de produtos, atualização em conceitos de design
e investimentos em promoção comercial
e de imagem. A lição precisa ser feita do
portão para dentro da fábrica, diminuindo
a dependência de fatores macroeconô-

micos e também de ordem política.
QUAIS OS MAIORES DESAFIOS?
Certamente, mais uma vez, a indústria calçadista passará pelo momento
de crise e se tornará mais forte e consolidada para o futuro. O desafio é navegar
em mares turbulentos, pois como bem
colocado pela sabedoria popular, mar
calmo nunca fez bom marinheiro.
COMO SERÁ 2016?
Deve ser de incremento nas exportações, especialmente embaladas pela
alta cotação da moeda norte-americana
e a recuperação de alguns dos principais
mercados, como o Hemisfério Norte. Por
outro lado, devemos seguir com a tendência de queda no mercado doméstico,
que por representar quase 85% do total
de vendas de calçados, deve impactar de
forma significativa no resultado final.
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MONTAGEM DA 17ª FENOVA É INICIADA
EDIMAR GÓIS

A menos de 30 dias da 17ª Fenova, a montagem da feira já começou. No
dia primeiro de fevereiro, o espaço físico
do evento começou a ser levantado. Os
5000 metros quadrados do Centro de
Convenções de Nova Serrana alojarão
250 marcas e 6000 visitantes em três dias
de evento. A Armazém de Stands, empresa de Belo Horizonte responsável pela
montagem, já atuou em outras edições
da Fenova e da Febrac.
Restrita a profissionais do setor,
a 17ª Fenova promoverá a exposição de
calçados infantis, masculinos e femininos.
Durante o evento serão apresentados os
lançamentos e as novidades das coleções
outono/inverno 2016 para lojistas, representantes comerciais e importadores.

ESTANDES DA 17ª FENOVA JÁ COMEÇARAM A SER MONTADOS

MARCAS CONFIRMADAS

EUDORA

PLAY BABY

VENEZA
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NOVA DIRETORIA DO SINDINOVA É EMPOSSADA
ANTÔNIO AZEVEDO

R

ealizou-se na no dia 27 de janeiro a
cerimônia de posse da nova diretoria do Sindinova, eleita para a gestão
2016-2019. O Espaço Sindinova recebeu
autoridades, empresários e membros da
sociedade. O então presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, reeleito ao
cargo, reafirmou em seu discurso de posse o compromisso da nova diretoria com
o empresariado do polo. “Por esse privilégio e pela confiança depositada em mim e
nessa diretoria, garanto que nós não descansaremos um minuto sequer em busca
de melhores condições. Onde estiverem
sendo debatidos assuntos do interesse
deste sindicato e de seus associados, nós
estaremos presentes, com o intuito de
defender nossas empresas e nossa atividade”, declarou Silva.
Entre as autoridades presentes, o
presidente da Regional Centro-Oeste da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Afonso Gonzaga, destacou o
compromisso do Sindinova com o desenvolvimento da indústria local. “O trabalho
que o Pedro tem feito em prol do setor
da indústria de Minas Gerais é visto pela

FIEMG com muito bom grado e lhe garante que estejamos ao seu lado. Acompanhamos o trabalho do Sindinova há algum tempo e sabemos perfeitamente do
compromisso de sua diretoria, na pessoa
de seu presidente, com o empresário e de
buscar o crescimento e desenvolvimento
do polo calçadista. Não é por mera coincidência que Nova Serrana é, hoje, referência estadual e nacional: é uma cidade
que possui pessoas comprometidas com
seu desenvolvimento. Estamos perante
uma entidade que se presta a representar
o empresário”, enfatizou Gonzaga.
Os representantes dos poderes
executivo e legislativo de Nova Serrana
enalteceram a importância do Sindinova para a cidade. “A população tem a
satisfação de ter um sindicato tão atuante quanto o Sindinova, que desponta
em crescimento e em parceria com o
empresariado do polo calçadista. A prefeitura de Nova Serrana reafirma o seu
compromisso em trabalhar lado a lado
com este sindicato”, garantiu o chefe de
gabinete Maurício Antônio de Lacerda,
em representação ao prefeito de Nova

Serrana, Joel Martins. O presidente da
Câmara Municipal, Antônio Laes Barbosa, também reafirmou a parceria com
o Sindinova: “Sabemos que o Sindinova
é uma entidade muito importante para

o setor calçadista e a Câmara Municipal
de Nova Serrana sempre foi parceira em
suas atividades. As portas da Câmara
Municipal estão abertas ao Sindinova e
aos industriais”, garantiu o vereador.
ANTÔNIO AZEVEDO

O PRESIDENTE REELEITO DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA, ASSINA O TERMO DE POSSE DA GESTÃO 2016/2019

DEPUTADO GARANTE LUTA PELO ICMS REDUZIDO

E

m seu discurso realizado na cerimônia de posse da gestão 2016-2019
do Sindinova, ocorrida no dia 27 de
janeiro, o deputado estadual Fábio Avelar
(PTdoB/MG) comentou a respeito do aumento do ICMS no estado, bem como o
congelamento da taxa em 2% para o setor
calçadista. “Terei uma reunião na semana
que vem com o secretário da Fazenda e
espero trazer aos empresários a notícia da
prorrogação do prazo do ICMS a 2%, além
de já iniciarmos as articulações para que
ele seja reduzido a 1%”, garantiu Avelar.

A declaração do deputado assegura ao empresariado do polo calçadista
que o prazo estabelecido pelo governo do
Estado, dia 31 de março de 2016, não se
encerre em função do aumento no ICMS
de 160 produtos fabricados em Minas Gerais. Os fabricantes do polo calçadista optantes do Regime Especial de Tributação
(RET) operam sob a tarifa de 2%, que foi
reduzida a partir de setembro de 2015 e
anunciada pelo atual governador do estado, Fernando Pimentel, em sua visita à
16ª Fenova.

ANTÔNIO AZEVEDO

O DEPUTADO ESTADUAL FÁBIO AVELAR (PTDOB/MG) GARANTIU AOS EMPRESÁRIOS DO POLO DE NOVA
SERRANA A DEFESA DO ICMS REDUZIDO PARA O SETOR.

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.
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40ª EDIÇÃO DA FIMEC ACONTECE EM
MARÇO EM NOVO HAMBURGO
Feira reúne todos os setores do complexo coureiro-calçadista agora em três dias e com novo horário.
FÁBIO WINTER E LÚ FREITAS

N

ovo Hamburgo (RS) se prepara para receber a maior feira da
América Latina e a segunda maior
do mundo do setor coureiro-calçadista.
A Fimec, Feira Internacional de Couros,
Produtos Químicos, Componentes e
Acessórios para Calçados, Máquinas e
Equipamentos para Calçados e Curtumes, chega a sua 40ª edição reafirmando o seu posicionamento como a única
feira que reúne toda a cadeia produtiva

em um só espaço.
O evento ocorre entre os dias 15
e 17 de março nos pavilhões da Fenac,
das 10 às 19 horas. Serão três dias de
exposição de novos produtos, processos
de produção e inovação relacionados ao
setor que devem reunir cerca de 35 mil
visitantes técnicos, vindos de 35 países.
A cada ano, a Fimec se renova e serve
como cenário ideal para relacionamento,
novos negócios e muito conhecimento.

“A inovação é um dos principais pontos
que a Fimec poderá agregar ao visitante
e ao expositor, porque percebemos que
este é um conceito que vem mudando o
mercado e que traz possibilidade de fomentar a produtividade, item de necessidade para o Brasil se tornar cada vez
mais competitivo”, explica o diretor-presidente da Fenac, Elivir Desiam.
São cerca de 900 marcas apresentando seus produtos e serviços atra-

vés de 575 expositores em um espaço
de 36 mil metros quadrados de área.
Somente o setor de máquinas é responsável por 30% do espaço da Fimec.
Expositores da área deverão apresentar
tecnologias que propiciem melhorias na
produtividade das indústrias que desta
forma, possam auxiliar no posicionamento do Brasil no mercado externo,
um tendência que vem se concretizando
para 2016.

CALENDÁRIO DE FEIRAS
17ª Fenova

FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

(23 A 25/02)
www.fenova.com.br

(07 A 09/03)
www.feira40graus.com.br

(15 A 17/03)
www.fimec.com.br

(23 A 25/05)
www.sicc.com.br

(26 A 29/06)
www.feirafrancal.com.br

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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1ª MENSALIDADE
Consulte cursos elegíveis
para essa oferta

E mais:
BOLSAS de até 50% de desconto por curso!
Consulte nossas condições imperdíveis
para você estudar ainda neste semestre.

Unidades Divinópolis

R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
R. Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 / 3222-0684

faculdadepitagoras.com.br
Oferta válida apenas para o primeiro ano do curso a partir do dia 30/01/2016. Consulte as Unidades e os cursos elegíveis para esta
promoção (promoção não é válida para todas as unidades do grupo). Os valores a serem aplicados nas demais mensalidades do
curso escolhido observarão os preços descritos no edital de processo seletivo (valores sem desconto desta campanha) e
poderão variar de acordo com o curso e Instituição de Ensino escolhida. Oferta não elegível aos cursos de Medicina,
Medicina Veterinária e Odontologia. Esta oferta não é cumulativa com alunos que ingressarem por meio do convênio
Educa Mais Brasil, FIES ou com qualquer outra bolsa institucional disponibilizada pela Instituição de Ensino. Os
cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. Estas condições podem ser alteradas
sem aviso prévio.

VESTIBULAR
AGENDADO 2016
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EXPORTAÇÃO FORTALECE SETOR DE
COMPONENTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA O COMPLEXO COUREIRO-CALÇADISTA

A

alta do dólar é um ponto importante para o crescimento das exportações de produtos brasileiros.
Em 2015, os preços dos insumos subiram
até 38%, valorizando o produto nacional,
fortalecendo negócios e aumentando em
28,8% as exportações de janeiro a no-

vembro de 2015, em comparação com o
período em 2014. Os números são do projeto Footwear Components by Brasil que
mostram dados relacionados às empresas
participantes do programa que representa
o setor de materiais para a indústria coureiro-calçadista no mercado internacional.

De acordo com a Assintecal (Associação
Brasileira de Empresas de Componentes
para Couro, Calçados e Artefatos), a busca
por diferentes mercados e linhas de produtos também contribuem para os dados
mais otimistas.
Além do setor de componentes as

empresas de máquinas e equipamentos
para o setor coureiro-calçadista também
viram os números subirem durante 2015: de
janeiro a novembro foram exportados US$
12.900.627, contra os US$ 8.461.821 do ano
passado o que um acréscimo de 52,5%.
FONTE: FIMEC

BRASIL E EQUADOR ESTÃO EMPENHADOS EM
AUMENTAR COMÉRCIO E INVESTIMENTOS

O

ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, acompanha a
presidenta Dilma Rousseff em visita ao
Equador, onde participa da IV Cúpula de
Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos
e Caribenhos.
Durante a cúpula, Dilma Rousseff

afirmou que Brasil e Equador estão empenhados em adotar medidas para incrementar a corrente de comércio bilateral e
promover novos investimentos nos dois
países. Dilma marcou uma reunião com o
presidente do Equador, Rafael Correa, nas
primeiras semanas de março para tratar
de questões relacionadas ao comércio e
investimentos.

“Manifestamos nossa disposição
de negociar um Acordo de Cooperação e
Facilitação de Investimentos (ACFI), capaz
de oferecer um marco sólido para estimular iniciativas de empresas equatorianas e
brasileiras. Estou segura que, assim, estaremos fortalecendo nosso relacionamento econômico”, disse a presidenta.
Dilma afirmou ainda que o Equa-

dor é um parceiro importante em áreas
estratégicas de infraestrutura, como a hidrelétrica de Manduriacu e o projeto de irrigação Daule Vinces. Ela acrescentou que
os dois países vão trabalhar intensamente
para impulsionar o Eixo Multimodal Manta-Manaus, rota que ligará o Norte do Brasil ao porto equatoriano de Manta.
FONTE: MDIC

OPINIÃO
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Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

TÁ LIBERADO?

S

obre vários aspectos, fevereiro é um
mês repleto de simbologia. É neste
mês o ápice do verão com as temperaturas lá no alto. É mais gente com
corpos à mostra na beira d’água em busca de um refresco.
O mês mais curto do ano é também o mês da alegria exacerbada: aquela
retida nos demais meses, agora é extravasada em quatro dias de festa. O carnaval é fantasia, mas para muitos é redenção. Fuga de uma vida monótona e, por
vezes, se sentido.
A orgia mais significativa no carnaval não é a relativa ao sexo que fica tão
latente nesta época do ano. A principal
orgia ocorre no campo do sentir... Do desprender-se. Há uns anos atrás conversava
sobre isso com um amigo e a dúvida era:
No carnaval determinadas pesso-

as punham a fantasia ou simplesmente
tiravam uma máscara ostentada um ano
todo? Cravar a resposta certa é difícil. No
entanto, pode se inferir que os dois casos
ocorrem.
Algumas pessoas, sim, se escondem por trás das fantasias para se libertar
e vivenciar prazeres diferentes. Já outros
se despem. Expõe suas vontades reprimidas. Bebem, dançam e amam de forma
franca. E, sem reservas, experimentam
uma efêmera felicidade que tem dia e
hora para acabar.
Independente de qual seja a motivação, os resultados e intenções são bem
próximos: viver ou experimentar algo fora
dos dias convencionais. Pessoas bem resolvidas conhecem suas necessidades e
sabem o que deve ser feito para se sentirem bem. Isto é o equilíbrio e o bom senso

operando.
Agora, para uma parte significativa
da população, viver reprimido e se liberar
em quatro dias de folia sobre o pretexto
da alegria da festa, denota certo desajuste
que deve ser mais bem estudado, ou melhor, melhor compreendido pelo próprio
indivíduo.
É claro que, neste contexto, há de
se considerar o fator da indução. Afinal,
por anos aprendemos a enxergar o carnaval como uma festa profana em que
tudo é permitido e esse fato nos direciona
a agir assim: na busca dessa tal sensação
de liberdade.
Mesmo que o indivíduo queira, o
carnaval está longe de ser uma terapia
em grupo. Como toda festa ele, o carnaval, traz relaxamento, mas não é a forma
mais adequada para tratar questões es-

truturais da personalidade de quem quer
que seja.
Usar o carnaval sobre este pretexto
não resolve nada. O querer sentir a todo
custo revela prejuízos imediatos e outros
posteriores que podem comprometer o
resto do ano ou, ainda, uma vida inteira.
A festa de momo é tempo de
alegria. As experiências devem ser feitas
quando a racionalidade não esteja comprometida por fatores externos que impactem sobre questões internas pré-existentes e que mereçam maior tempo e
trabalho para o seu entendimento.
Neste caso, o melhor a se fazer é
aproveitar as boas companhias, brincar e
viver a festa. Relaxar e aproveitar. Todo
resto, se vê depois. Com tempo e parcimônia.
A folia tá liberada.
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