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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

A gestão de um negócio é conside-
rada de sucesso por diversos fato-
res: estratégia, planejamento, bom 

custo-benefício etc. No entanto, nenhuma 
delas funciona sem a determinação do 
gestor. O empresário precisa estar sem-
pre um passo à frente do que foi pane-
jado e está sendo executado, pensando 
em planos B e agindo de forma pró-ativa 
e visionária.

No dia 16 de fevereiro, no Centro 
Administrativo, foi assinado o Ter-
mo de Cooperação entre Ministério 

Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Procon, 
para a criação da Rede de Defesa do Con-
sumidor, que objetiva o desenvolvimento 
de ações  para educação e defesa dos di-
reitos do Consumidor.

Segundo o coordenador do Pro-
con, Gustavo Amaral, o Procon ficará res-
ponsável pela orientação do consumidor, 

Em 2015 entrou em vigor no Brasil o Sis-
tema Harmonizado Globalmente para a 
Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos (GHS) para todos os produtos quí-
micos, com o objetivo de buscar melhorias 
globais nas questões de saúde e segurança.

Visando orientar e informar as em-
presas calçadistas sobre o que é o GHS e 
quais são as mudanças que esse sistema 
traz para os rótulos e para a Ficha de Infor-
mações de Seguranças de Produtos Quími-
cos (FISPQ), a Assintecal juntamente o Gru-
po Setorial de Adesivos, criou o Informativo 

Nessa linha de raciocínio, o SEBRAE/
MG traz para Nova Serrana o Empretec, 
renomado curso que forma gestores ca-
pacitados para, mais que serem donos de 
um negócio, crescer com ousadia e inteli-
gência. Aprender a calcular riscos, investir, 
planejar e dinamizar processos são apenas 
algumas das etapas do curso.

E para a sua 18ª edição, a Feno-
va propõe um estímulo aos fabrican-

as polícias ficarão com a responsabilidade 
de investigar e tomar providência sobre os 
abusos ao consumidor e o Ministério Pú-
blico coordenará todas as ações.   

O Conselho Regional dos Correto-
res Imobiliários, que também enviou re-
presentante para a reunião, vai atuar no 
envio de fiscais para averiguação das de-
núncias feitas contra imobiliárias e correto-
res, que vem crescendo em Nova Serrana, 
e também na apuração das denúncias. 

GHS (Global Harmonization System).

O GHS NO BRASIL
Em 2015 passou a vigorar no Brasil 

a obrigação da adequação ao GHS (Sis-
tema Globalmente Harmonizado para a 
Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos) para todos os produtos quí-
micos (classificação de perigo, FISPQ e 
rótulo), conforme exigências da Norma 
Regulamentadora n° 26 (NR 26), do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, e da norma 
ABNT-NBR 14725. O sistema elaborado 

tes do polo calçadista de Nova Serrana: 
a realização de um desfile de moda, em 
parceria com a Assintecal, protagoniza-
do pelas empresas que já passam pelas 
consultorias de design daquela entidade. 
A passarela disposta no Centro de Con-
venções de Nova Serrana receberá o que 
há de melhor em nossas fábricas, servin-
do de inspiração e referência para o país 
e o mundo.

Na ocasião, o prefeito Joel Martins 
anunciou que o Procon, em breve, será trans-
ferido para um local maior para atender à de-
manda da unidade que vem aumentando.

A reunião faz parte da Semana do 
Consumidor que levou atividades de edu-
cação para o consumo em escolas e na 
Câmara Municipal, onde foi criada a Escola 
do Consumidor e o Projeto de Educação 
Financeira. 

Fonte: Prefeitura de Nova Serrana

pela ONU visa a harmonização global da 
classificação e comunicação dos perigos 
para conferir maior proteção para a saú-
de humana e para o meio ambiente, ao 
oferecer informações consistentes sobre 
os produtos químicos. Atualmente no país 
todos os segmentos da indústria estão se 
adequando a estas exigências.

Empresas participantes do Gru-
po Setorial de Adesivos e Químicos para 
Couro: Amazonas, Artecola, BIQ Berton-
cini, FCC, Quimicolla, Ideal, Killing e UNA.

Fonte: Assintecal

REDE DE DEFESA DO CONSUMIDOR
É CRIADA EM NOVA SERRANA

A ação é uma parceria entre Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Procon

Foi publicado no Diário Oficial do Esta-
do de Minas Gerais, de 19 de março 
de 2016, o Decreto n.º 46.971/2016, 

que altera o Regulamento do ICMS 
(RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, 
de 13 de dezembro de 2002, e dá outras 
providências. 

Conforme a norma, o recolhimen-
to do ICMS deverá ser efetuado relativa-
mente às próprias operações até o dia 8 
do mês subsequente ao da ocorrência do 

fato gerador, quando se tratar de:
• comércio atacadista;
• comércio varejista, inclusive hiper-
mercados, supermercados e lojas de 
departamentos;
• indústrias (ressalvadas as exceções 
mantidas no artigo 85 da Parte Geral 
do RICMS).

A referida norma estabelece ainda 
que, para o laticínio, quando preponde-
rar à saída de queijo, requeijão, manteiga, 

leite em estado natural ou pasteurizado, 
ou de leite UHT e para a cooperativa de 
produtores de leite, deverá ser efetuado 
o recolhimento do imposto até o dia 15 
do mês subsequente ao da ocorrência do 
fato gerador.

O decreto entra em vigor em 1º de 
abril de 2016, aplicando-se aos fatos ge-
radores ocorridos a partir de 1º de março 
de 2016.

Fonte: Sistema FIEMG

ALTERADO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DO ICMS

INFORMATIVO GHS: O QUE MUDA
COM O NOVO SISTEMA E O QUE É 

PRECISO PARA SE ADEQUAR?
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Para estimular os empreendedores 
na busca de autoconhecimento e 
aprimoramento constantes, o Se-

brae Minas promove, em Nova Serrana, o 
seminário Empretec, uma metodologia de 
ensino inovadora desenvolvida pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) com o 
objetivo de estimular o comportamento 
empreendedor. O seminário será reali-
zado entre os dias 13 e 18 de junho. As 
inscrições já estão abertas e podem ser 

EMPREENDEDORISMO EM DOSE MÁXIMA
Nova Serrana recebe o Empretec, seminário da ONU para estimular atitudes indispensáveis ao sucesso nos negócios

feitas no site www.empretecsebraeminas.
com.br. A seleção dos candidatos inclui 
análise de cadastro e entrevista e é re-
alizada cerca de duas semanas antes do 
início do seminário.

O Empretec é um seminário inten-
sivo, realizado em seis dias de imersão, 
com dedicação exclusiva. Tem 60 horas 
de duração e é ministrado no Brasil exclu-
sivamente pelo Sebrae. Durante a capaci-
tação são realizadas atividades desafiado-

ras, que simulam o dia a dia de um gestor 
de empresas.

O objetivo é desenvolver e estimu-
lar atitudes consideradas essenciais para 
o sucesso nos negócios: busca de opor-
tunidades e iniciativa, persistência, com-
prometimento, exigência de qualidade 
e eficiência, disposição para correr riscos 
calculados, estabelecimento de metas, 
busca de informações, planejamento e 
monitoramento sistemáticos, persuasão e 

formação de rede de contatos, indepen-
dência e autoconfiança.

O Empretec foi criado no final da 
década de 1980 e hoje está presente em 
mais de 30 países. No Brasil são mais 
de 200 mil empreendedores formados. 
De acordo com pesquisas, 96,2% deles 
conseguem aplicar na prática os conhe-
cimentos adquiridos e 53,8% perceberam 
aumento da sua renda individual.

Fonte: SEBRAE/MG

O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes da Silva, e o diretor de 
tecnologia e Processos da en-

tidade, Jarbas Pinto Marins, receberam 
no dia 14 de março, na sede do sindi-
cato, a equipe do SEBRAE/MG para o 
alinhamento das demandas de interes-
se dos associados e do polo calçadis-
ta de Nova Serrana. Entre as atividades 
previstas para 2016, os analistas Juliana 
Orsetti, Dênis Magela e Evanilson Costa 
destacaram o Seminário de Crédito, o 
desenvolvimento de coleções, a melho-

ria de processo produtivo, o Empretec e 
as consultorias de gestão nas áreas de 
marketing, recursos humanos e finanças.

Através de recursos governa-
mentais, o SEBRAE/MG promove, em 
parceria com o Sindinova, ações direcio-
nadas ao setor calçadista. Destacam-se 
a realização da Fenova, com a vinda de 
lojistas de todo o país promovida pela 
instituição, e o Fórum de Inspirações, 
evento realizado pela Assintecal e que 
tem por objetivo antecipar tendências 
de moda à cadeia produtiva do setor.

GIRO SINDINOVA
SEBRAE ANUNCIA AÇÕES PARA O POLO CALÇADISTA

OS ANALISTAS DO SEBRAE/MG APRESENTARAM À DIRETORIA DO SINDINOVA AS AÇÕES PREVISTAS PARA O 
ANO DE 2016

ANTÔNIO AZEVEDO
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INDÚSTRIAS DE QUÍMICOS PARA COUROS ESTREITAM 
RELAÇÕES COMERCIAIS COM NO MERCADO CHINÊS 

DURANTE A FEIRA APLF-MM&T

Indústrias brasileiras de produtos quími-
cos para couros, por meio do Projeto 
Footwear Components by Brasil – uma 

parceria da Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para Couro, Cal-
çados e Artefatos (Assintecal) e Agência 
Brasileira de promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) – estará pre-
sente em mais uma edição da feira chine-
sa APLF – MM&T (Manufacturing & Tech-
nology), realizada em Hong Kong entre 30 
de março e 01 de abril.

As indústrias Anabe, Killing, MK 
Química, Noko Química, RBT Brasil, Rhodia 
e Tanquimica apresentarão seus produtos 
no showroom do Footwear Components 
by Brasil, localizado no estande 1A-C10; e 

as empresas Tanac, no estande 1B-D32; e 
Corium, no estande 1B-D32. “Esta iniciati-
va possibilitara aos empresários brasileiros 
o estreitamento de relações comerciais 
com o mercado chinês, além de amplia-
ção do know how dos fabricantes em re-
lação à metodologias e métricas para o 
desenvolvimento de seus produtos para 
os países da Ásia e outros continentes”, 
conta William Marcelo Nicolau, presidente 
da Assintecal.

A última edição da APFL – MM&T, 
contou com 1.239 expositores de 54 
países, que tiveram acesso a palestras, 
conferências e workshops.  Segundo 
Rafael Berlitz, Gerente de Mercado da 
Assintecal, foram realizados durante a 

feira mais de US$1,5 mi em negócios, 
uma vez que a qualidade, tecnologia e 
design dos produtos apresentados pelos 
participantes foram o diferencial para o 
público.

OUTRAS OPORTUNIDADES
Os fabricantes brasileiros que inte-

gram o setor de componentes para cou-
ros, calçados e artefatos e químicos para 
couro interessados em ampliar suas rela-
ções comerciais com o mercado externo 
têm a oportunidade de participar, assim 
como outras 150 empresas, dos proje-
tos do Footwear Components by Brasil, 
realizado pela Assintecal e a Apex-Brasil, 
que pretende promover um bom desem-

penho das exportações e, consequente-
mente, do setor.

Podem participar empresas na-
cionais de materiais com foco no setor 
coureiro-calçadista, que estejam estru-
turadas ou estejam se estruturando e 
que almejam iniciar ou aprimorar o pro-
cesso de exportação. O projeto possui 
soluções adequadas a cada nível de in-
ternacionalização, mantendo ao alcance 
das empresas ações de promoção co-
mercial, inteligência, capacitação, entre 
outros.

MAIS INFORMAÇÕES:
relacionamento@assintecal.org.br

www.fcbybrasil.com

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.
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A Câmara de Comércio Exterior (Ca-
mex) aprovou a extensão da co-
bertura de risco político e extraor-

dinário do Seguro de Crédito à Exportação 
(SCE) para operações de exportação com 
prazos inferiores a dois anos. Em outubro 
de 2014, a concessão do seguro contra 
risco político e extraordinário foi aprovada 
apenas aos países da África, considerando 
a necessidade de promoção de exporta-
ções para o continente africano.

Na reunião realizada em fevereiro 

deste ano, esse benefício foi estendido a 
todos os países. A medida está em linha 
com a premissa estabelecida no Plano 
Nacional de Exportações de aprimorar e 
ampliar as coberturas ofertadas pelo sis-
tema de garantia à exportação.

O seguro é mecanismo oficial de 
apoio ao comércio exterior brasileiro e 
permite aumentar a segurança contra ris-
cos comerciais, políticos e extraordinários 
que possam afetar as operações de ex-
portação de bens e serviços. Os riscos co-

CAMEX APROVA EXTENSÃO DA
COBERTURA DE RISCO POLÍTICO DO SEGURO

DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

UNIÃO EM PROL DO ANTIDUMPING

merciais ocorrem em função de eventual 
falta de pagamento do devedor.

Já os riscos políticos e extraordi-
nários estão ligados a decisões governa-
mentais, fatos alheios a previsão dos con-
tratantes – de origem política, econômica, 
financeira ou decorrentes de fenômenos 
naturais –  que possam impactar no cum-
primento de um contrato de exportação.

A cobertura de riscos comerciais 
está disponível para operações com pra-
zos superiores a dois anos e para expor-

A vitória representada pela exten-
são do antidumping por mais cin-
co anos não é somente da Abi-

calçados. Em meados de 2008, quando 
iniciamos o processo para tentar barrar 
as importações chinesas que inundavam 
o mercado brasileiro, já começávamos a 
aglutinar apoios das mais diversas cama-
das da sociedade, de lideranças políticas, 
passando por empresários e sindicatos 
dos trabalhadores. O sentimento era de 
união não somente em prol do setor cal-
çadista, mas dos mais de 300 mil postos 
de trabalho gerados diretamente, isso 
sem contar os empregos indiretos.

Depois de quase dois anos e um 
processo de relatório de 40 mil páginas, 
conseguimos comprovar a prática de 
dumping nas exportações chinesas de 

terior (Decom/Mdic), o processo foi aberto 
visando sua renovação. Neste ínterim, re-
cebemos apoios dos diversos parlamen-
tares, atores políticos, instituições coirmãs, 
empresários e trabalhadores do setor, que 
mais uma vez engrossaram o coro em fa-
vor da renovação do direito antidumping e 
pela preservação das indústrias nacionais 
e dos milhares de empregos gerados pela 
atividade. Em setembro do ano passado, 
em um parecer irretocável pela qualidade 
técnica da investigação, o Decom apontou 
que a prática de dumping das exporta-
ções de calçados chineses e a ameaça de 
dano à indústria nacional permaneciam as 
mesmas de cinco anos atrás.

Finalmente, em março deste ano, 
a extensão do direito antidumping foi 
aprovada pelo colegiado da Câmara de 

tações realizadas por Micro, Pequenas e 
Médias Empresas.

Os pleitos de cobertura do SCE 
devem ser apresentados à Agência Bra-
sileira Gestora de Fundos Garantidores 
e Garantias S.A. (ABGF).A competência 
para autorizar a garantia de cobertura 
do SCE, ao amparo do Fundo de Garan-
tia à Exportação (FGE), é da Secretaria 
de Assuntos Internacionais do Ministério 
da Fazenda.

Fonte: MDIC

calçados e a aplicação de uma sobretaxa 
de US$ 12,47 por par importado da China 
a partir de setembro de 2009. Mesmo de 
forma provisória, por seis meses, a ferra-
menta possibilitou a recuperação de 40 
mil postos de trabalho, uma resposta rápi-
da de uma atividade intensiva em mão de 
obra e que estava sendo destruída pela 
importação predatória do produto asiá-
tico. Em março de 2010, foi decretada a 
renovação do antidumping por mais cinco 
anos, agora no valor de US$ 13,85 por par 
importado da China.

Em novembro de 2014, protoco-
lamos o pedido para a revisão do direito 
antidumping, que venceria em março do 
ano seguinte. Aceito pelo Departamento 
de Defesa Comercial do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

Comércio Exterior (Camex) — composto 
pelos ministérios do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, da Fazenda, 
das Relações Exteriores, do Planejamento, 
da Agricultura, do Desenvolvimento Agrá-
rio e pela Casa Civil.

A par de nosso reconhecimento 
pela qualidade técnica da investigação 
conduzida pelo DECOM, é importante 
destacar dos empresários calçadistas em 
torno da causa, o apoio das instituições 
coirmãs e o engajamento dos integrantes 
da Bancada Parlamentar do Setor Calça-
dista, assim como a firme decisão dos 
integrantes da Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex), que sustentou o lúcido pare-
cer do departamento de defesa comercial.

Fonte: Jornal do Comércio

Colunista: Heitor Klein

Presidente-executivo da Abicalçados

OPINIÃO
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também em componentes. Pietra Strass-
burger é designer da Aniger, empresa de-
tentora de diversas marcas calçadistas. A 
jovem veio até o evento para conferir as 
novidades dos fornecedores e encontrar 
produtos diversificados. “Viemos todos os 
anos. Estamos buscando novos fornece-
dores e novidades em termos de produto. 
Achamos muito relevante que os exposi-
tores tragam coisas diferentes. É isso que 
estamos procurando”, comentou.

Fonte: Assessoria Fimec

FIMEC ENCERRA COM BOAS PERSPECTIVAS
PARA EXPORTAÇÃO NO SETOR

ELAINE NARDES E CRISTIAN PINTO/TALENTTARE

Com um cenário favorável para a 
exportação, a 40ª Fimec encerrou 
a edição 2016 recebendo cerca de 

35 mil visitantes qualificados e focados na 
busca de novidades para o setor, espe-
cialmente no que se refere à inovação e 
otimização de processos e resultados, fo-
ram vistos nos corredores dos pavilhões 
da Fenac durante os três dias de evento, 
15, 16 e 17 de março. O evento recebeu 
30% a mais de visitantes estrangeiros em 
relação à edição 2015, vindos de países 
como Argentina, Colômbia, Equador, Peru, 
México, Itália, Alemanha e EUA.

Para o diretor-presidente da Fenac, 
Elivir Desiam, a Fimec fomenta a cultura 
da inovação e promove relações comer-
ciais importantes para a indústria brasileira. 
“É um evento extremamente importante 
para o setor, já que reunimos um público 
qualificado e com poder de decisão, pron-
to para encontrar novos fornecedores e 
fechar negócios. E tivemos, nesta Fimec, a 
presença forte de visitantes internacionais, 
o que ajuda o mercado brasileiro a crescer 
na exportação”, comentou o diretor-pre-
sidente. Luis Paulo Coelho, da Coelho As-
sessoria Empresarial, também comemo-
rou o sucesso da Fimec, em especial da 
Fábrica Conceito, idealizada por ele, pela 
Fenac e pelo IBTeC (Instituto Brasileiro de 
Tecnologia do Couro, Calçados e Artefa-

tos). “Tivemos uma visitação muito gran-
de, superior aos outros anos. Além disso, 
as indústrias se interessaram ainda mais 
em fazer parte da Fábrica, que é uma pro-
dução de calçados em tempo real”, ana-
lisou. Para Ilse Biason, superintendente da 
Assintecal, o evento gerou muitas opor-
tunidades. “Só o Projeto Comprador teve 
3 milhões de dólares gerados através de 
seus negócios”, afirmou Biason, que ainda 
reforçou o contentamento dos visitantes 
com o novo horário da Fimec. 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS QUE 
AUXILIAM O AUMENTO DA PRODUTI-

VIDADE
Os corredores da Fimec estiveram 

repletos de expositores com produtos ino-
vadores e pensados nas necessidades dos 
clientes. A Master é uma dessas empresas 
preocupadas em atender uma demanda 
do mercado que busca por tecnologia. 
Segundo o diretor comercial da empresa, 
Neori Paim, um dos lançamentos que mais 
se destaca é o Transportador Motorizado, 
desenvolvido para automatizar as linhas 
de montagem de calçados. E na Fimec, 
ele buscou contatos com estrangeiros a 
fim de focar na exportação. “Nosso foco 
está em exportar nosso produto para a 
América Latina com a ideia de tornar mais 
automatizadas as linhas de montagem de 

calçados”, comentou o diretor que afirma 
que a máquina otimiza processos e au-
menta a produtividade. Neori ainda falou 
sobre a importância de estar presente na 
Fimec, uma feira que tem tudo e que gera 
grande visibilidade ao produto do expo-
sitor. “Estamos surpresos positivamente. 
Pois meio ao momento da economia ain-
da conseguimos concretizar vários negó-
cios e encaminhar outros”, finalizou.

 Quem visita a Fimec encontra 
novidades não só em máquinas, mas 
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FEIRA DE CALÇADOS
DE NOVA SERRANA

16 A 18 DE AGOSTO DE 2016 - 10H ÀS 19H

MARCAS CONFIRMADAS*

*Até março/2016

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA
FENOVA.COM.BR

negócios e outras atrações que venham a 
expor melhor os calçados produzidos em 
nosso polo”, garante Silva.

O coquetel de lançamento da 18ª 
Fenova será no dia 31 de março, no Es-
paço Sindinova, e os convites podem ser 
retirados na recepção da entidade. A feira 
é realizada pelo Sindinova e conta com o 
apoio da FIEMG, do SEBRAE/MG e da Pre-
feitura Municipal de Nova Serrana.

18ª FENOVA JÁ TEM DATA MARCADA
Primavera/verão 2016 será destaque em estandes e em desfile de moda

MAIS DE 80% DOS LOJISTAS QUE VISITARAM A 17ª FENOVA PRETENDEM VOLTAR NA PRÓXIMA EDIÇÃO, QUE 
ACONTECE DE 16 A 18 DE AGOSTO

DENILSON ALVES E MARIANA FERREIRA

A 17ª Fenova nem tinha começado e 
os preparativos para a 18ª edição 
da feira já eram adiantados. De 16 

a 18 de agosto, no Centro de Convenções 
de Nova Serrana, as coleções primavera/
verão 2016 serão apresentadas nos es-
tandes das marcas expositoras. Ao final 
da 17ª edição da feira, em fevereiro, 40% 
das marcas participantes já haviam confir-
mado participação no evento de agosto. 
“A Fenova está crescendo a cada edição 
e os fabricantes têm percebido nela uma 
ótima oportunidade de fazer bons negó-
cios e contatos”, afirma Edimar Góis, res-
ponsável pela organização da 18ª Fenova.

A marca Biker, uma das confirma-
das na 18ª Fenova, teve ótimos resulta-
dos na última edição da feira. “Para mim, 
o primeiro dia de feira foi mais significati-
vo que o ano passado inteiro. O mercado 
está aquecido e, ao menos na minha em-
presa, não vemos crise. Acredito que será 
um bom ano para o calçado polular”, ga-
rante Ivan Aparecido Brandão, proprietário 
da marca. O empresário também ressal-
ta os diferenciais da feira em relação aos 
grandes eventos nacionais. “A visitação a 
outras feiras com apelo turístico, como 
Gramado, por exemplo, costuma ser bem 
mais atrativa aos lojistas. Como Nova Ser-

rana é um polo calçadista e tem como di-
ferencial o preço, a iniciativa do Sindinova 
em trazer os clientes para nós só fará com 
que a feira cresça”, aposta.

PESQUISA
Ao todo, 1100 lojistas visitaram a 

17ª Fenova. Destes, 105 foram trazidos 
pelo Sindinova, por indicação dos fabri-
cantes. Em pesquisa realizada pela or-
ganização do evento, 84% dos lojistas 
visitantes pretendem voltar na próxima 
edição. A pesquisa reforça, ainda, as me-
lhorias nas estruturas oferecidas a quem 
expõe e a quem visita: quesitos como 
limpeza, segurança, o atendimento ao 
expositor e os serviços prestados pela 
montadora tiveram aumento médio de 
12% na aprovação dos expositores, em 
relação à 16ª Fenova, realizada em agos-
to de 2015.

DESFILE
Durante a 17ª Fenova, os diretores 

do Sindinova se reuniram com a superin-
tendente da Assintecal, Ilse Guimarães, para 
repassar algumas demandas dos fabican-
tes do polo de Nova Serrana referentes ao 
processo criativo. Dentre as ações propos-
tas, destaca-se a realização de um desfile 

de moda na 18ª Fenova, com as coleções 
desenvolvidas pelas marcas participantes 
das Clínicas Tecnológicas da Assintecal. A 
proposta está em fase de formatação e, 
de acordo com o presidente do Sindinova, 
Pedro Gomes da Silva, projetará os fabri-
cantes a novos patamares. “Começamos o 
dia pós-feira trabalhando na 18ª Fenova e 
esperamos que seja maior do que foi a 17ª 
edição, com mais lojistas, maior volume de 
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REPAGINADO, FÓRUM DE INSPIRAÇÕES
APRESENTA NOVO FORMATO

CURSOS COM ALTA EMPREGABILIDADE SÃO 
OFERECIDOS EM FACULDADES DA REGIÃO
Sete das 10 graduações com maior taxa de ocupação são oferecidos pelas instituições conveniadas ao Sindinova

A partir do final do mês de março, 
28 polos calçadistas, confeccionis-
tas, têxteis, de componentes para 

calçados e couro receberão em sua ci-
dade mais uma edição do Fórum de Ins-
pirações, que até o meio de junho apre-
sentará o Inverno 2017 para empresas do 
segmento calçadista e do setor de com-
ponentes. Em formato de palestra, a pes-
quisa desenvolvida pelo Núcleo de Design 
da Assintecal será aplicada também em 
algumas localidades com oficinas de cria-
ção e showroom de materiais.

Outro diferencial dessa edição do 
Fórum de Inspirações acontece na fase 
que antecede as palestras regionais: 
mensalmente, os consultores do Núcleo 
de Design da Assintecal realizarão atendi-

A instabilidade econômica tem feito 
com que os profissionais de di-
versas áreas busquem formas de 

se destacar no mercado. Uma dalas é 
o investimento em uma faculdade para 
melhorar o currículo. A alternativa, além 
da opinião popular de que “se com es-
tudo já é difícil, imagine sem”, é funda-
mentada por um estudo da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) apresentado em seu 
último relatório “Panorama da Educação”, 
de 2013: a taxa de emprego em 2011 
para os profissionais com ensino supe-
rior completo no Brasil foi de 85,3%, en-
quanto nos países da OCDE a taxa foi de 
83,8%. A ODCE é composta por 34 paí-

mento às empresas que integram o proje-
to, para dar todo o suporte durante a fase 
de criação de seus produtos. As consul-
torias totalizarão sete visitas durante cada 
semestre, com início desde fevereiro/ 
2016. Cada encontro abordará de forma 
detalhada os três conceitos inspiradores 
para o Inverno 2017, além de diferentes 
fases do desenvolvimento do produto, até 
sua exposição no Inspiramais.

“Com maior acompanhamento de 
nossos consultores em todo o processo do 
desenvolvimento de produtos, podemos 
garantir coleções que dialogam ainda mais 
com nossa pesquisa do Fórum de Inspira-
ções”, conta Walter Rodrigues, coordena-
dor do Núcleo de Design da Assintecal.

Fonte: Agência Capsula

ses, além dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), Indonésia, Argenti-
na e Arábia Saudita.

O índice de empregabilidade de um 
curso superior é definido por inúmeros fa-
tores, desde a competência do profissio-
nal até a região em que ele está inserido. 
Através do levantamento “Perspectivas 
Radar: Perspectivas Profissionais”, realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), identificou-se quais cur-
sos oferecerão maior taxa de ocupação 
para 2016. Entre os 10 cursos com maior 
taxa prevista para o ano, sete são ofer-
tados nas faculdades conveniadas com o 
Sindinova: Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Mecânica, Farmá-

cia, Pedagogia, Sistemas de Informação e 
Ciências Contábeis.

CONVÊNIOS
Conveniada ao Sindinova, a Fa-

culdade Alis de Bom Despacho ofere-
ce seis dos cursos citados. De acordo 
com o diretor geral da unidade, Marce-
lo Chaves, o resultado divulgado pelo 
IPEA se deve à abrangência nacional da 
pesquisa, em que as áreas intensamen-
te urbanizadas definem as demandas. 
“Além do Direito, Administração e En-
fermagem, que são cursos tradicionais 
e que não entraram no ranking, outros 
dois cursos muito relevantes para a re-
gião de abrangência da Faculdade Alis 

de Bom Despacho, em razão do peso 
das atividades agrárias na econômica 
regional são os cursos de Medicina Ve-
terinária e Agronomia”, ressalta Chaves, 
que destaca também a avaliação posi-
tiva dos referidos cursos pelo Ministério 
da Educação (MEC).

A Faculdade Alis de Bom Despa-
cho oferece 30% de desconto nos cur-
sos de graduação aos associados do 
Sindinova. Outras faculdades convenia-
das à entidade são a Faculdade de Nova 
Serrana (FANS) e a Faculdade Pitágoras 
- Unidade Divinópolis. Ambas oferecem 
10% de desconto aos associados do sin-
dicato e possuem cursos ranqueados 
pelo IPEA.
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Pós-Graduação
Pitágoras

A certeza do 
seu sucesso

Inscreva-se já
voceespecialista.com.br

Consulte desconto especial para alunos e ex-alunos.**

*Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. A carga horária presencial e EaD dos cursos pode variar de acordo com o projeto pedagógico. Os valores a serem aplicados podem variar de acordo com o 
curso, modalidade e unidade de ensino. Essas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. Para mais informações, acesse voceespecialista.com.br.  ** Procure o atendimento da sua unidade para mais informações.

37 98422-556137 2101-4808

Fisiologia do Exercício e Treinamento 18 meses

MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria 18 meses

MBA em Gestão de Negócios com ênfase em 
Marketing e Mídias Sociais 18 meses

MBA em Gestão de Produção de Bens e 
Serviços 18 meses

MBA em Gestão de Projetos 18 meses

MBA em Liderança e Coaching 18 meses

Psicologia Organizacional 18 meses

Consultoria Empresarial 18 meses

Criação e Produção Audiovisual 18 meses

Direito Civil e Processual Civil 18 meses

Direito do Trabalho e Previdenciário 18 meses

Educação Especial e Inclusiva 18 meses

Enfermagem Obstétrica 18 meses

Engenharia de Segurança do Trabalho 18 meses

Conheça nossos cursos*
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Consciente dos desafios da nova 
realidade e com base em ampla 
pesquisa com diferentes players do 

mercado, a Francal 2016 - Feira Interna-
cional da Moda em Calçados e Acessó-
rios, que ocorre de 26 a 29 de junho, no 
Anhembi, em São Paulo, vai se transfor-
mar num centro irradiador de ideias, con-
teúdos e ações inovadoras que resultam 
em oportunidades de novos negócios e 
soluções para a recuperação do otimismo 
do setor.

Em 2016, a Feira do Verão Brasi-
leiro começa num domingo, dia em que 
os lojistas podem dedicar mais tempo ao 
evento e a cidade fica mais convidativa, 
com menos trânsito e mais opções de la-
zer para quem vem de fora. As novidades 
prometem encher os corredores da feira 
de ideias e inspirações que vão ajudar fa-
bricantes de todos os portes, de diferen-
tes regiões do Brasil, a transformarem seu 
negócio. Conheça algumas delas:

LANÇAMENTOS
O mais importante evento da 

moda em calçados e acessórios man-
tém seu papel de vitrine das novidades 
de quase duas mil marcas brasileiras e vai 
além. Às empresas expositoras, a #fran-
cal2016 vai possibilitar maior exposição 
da marca, networking e contato com lo-
jistas; aos visitantes, ampla oferta de in-
formação e tendências, conhecimento e 
capacitação, e contato com as marcas. Da 

FRANCAL 2016: MAIS CONECTADA,
INTERATIVA E ESSENCIAL

convergência das demandas destes dois 
públicos nascem as oportunidades de ne-
gócios e parcerias.

CONTEÚDO
A disseminação de conhecimento 

e ideias se dará por por meio de webi-
nars (em torno de 20 minutos cada) dis-
tribuídas pelo pavilhão e orientadas para 
a Inovação. Especialistas, consultores e 
influenciadores digitais vão conversar com 
expositores e visitantes sobre análise de 
tendências, aproveitamento de oportu-
nidades de negócios, novos modelos de 
concept stores, entre outros temas ins-
tigantes e inspiradores. Antes da feira, o 
projeto Francal Encontra Brasil leva infor-
mações de moda e tendências para lojis-
tas e representantes comerciais de várias 
cidades brasileiras, na companhia de re-
nomados designers.

CONECTIVIDADE
Mesmo antes de acontecer, a Fran-

cal 2016 vai tomar conta de diversas pla-
taformas digitais por meio webinars - pe-
quenos seminários realizados pela internet 
e dirigidos a lojistas - sobre moda, com-
portamento do consumidor e novidades do 
varejo, com objetivo de preparar os lojistas 
para a feira. Serão realizadas ações com 
influenciadores nacionais e internacionais 
para ampliar a visibilidade da feira em novos 
mercados, e a transmissão das novidades 
em todos os canais disponíveis (snapchat, 

instagram, periscope, twitter e facebook).

ENTRETENIMENTO
A Francal 2016 vai dar um novo 

significado à experiência de participar de 
uma feira por meio da conjunção de ne-
gócios, conteúdo e entretenimento. Na 
Praça de Eventos, se dá boa parte da pro-
gramação de conhecimento. As referên-
cias visuais e informações das tendências 
da Mostra Francal Verão não só atraem 
pela concepção lúdica e criativa, mas 
também servem de guia para os lojistas 
realizarem os melhores negócios. 

Os novos Lounges Design propor-
cionam aos visitantes momentos de des-
canso, relaxamento, interação com infor-
mações de moda e ambientação assinada 
por decoradores. Enquanto isso, o Lounge 
Bem-Estar, experiência muito bem suce-
dida na edição de 2015, oferece serviços 
de beleza e massagem.

Os representantes comerciais con-
tinuam a contar com a comodidade da 
Sala do Representante Comercial, uma 
área exclusiva, com computadores, estru-
tura para reuniões e a plataforma digital 
Rede de Oportunidades, que aproxima 
representantes e empresas representadas.

MAIS LOJISTAS
A Francal 2016 amplia as ações 

para trazer mais lojistas à feira. O Projeto 
Comprador financia a visita de comprado-
res vindos de toda parte do Brasil, espe-

CALENDÁRIO DE FEIRAS

(16 A 18/08)
www.fenova.com.br

(04 A 07/04)
http://www.minastrend.com.br

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

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

DIVULGAÇÃO/FEIRA FRANCAL DIVULGAÇÃO/FEIRA FRANCAL

cialmente das regiões Norte e Nordeste; 
as Caravanas serão mantidas e ampliadas, 
com inclusão de mais cidades e mais lo-
jistas de pequeno e médio portes, com o 
apoio das associações comerciais locais. 

EXPORTAÇÕES
Há anos, o cenário para exporta-

ções não se encontra tão oportuno quan-
to agora, com câmbio favorável e recupe-
ração dos principais mercados mundiais. 
A #francal2016 dá continuidade ao Rede 
Exporta Francal, criado para fomentar a 
geração de negócios internacionais e pro-
mover as marcas brasileiras no exterior. O 
projeto financia a hospedagem de impor-
tadores indicados por expositores e divul-
ga no site internacional da Francal 2016 as 
marcas expositoras que exportam. Elas 
recebem também sinalização especial no 
mapa da feira e um selo adesivo no es-
tande indicando sua posição de empresas 
exportadora.

Inspiração, informação, geração de 
conteúdo, disseminação de ideias, amplo 
networking e lançamento de produtos. 
Por tudo isso, a Feira do Verão Brasileiro, a 
Francal 2016, oferece um novo cenário de 
negócios, mais arrojado e mais conecta-
do para toda a cadeia coureiro-calçadista, 
empresários, lojistas, representantes co-
merciais e profissionais da moda, impul-
sionando a dinâmica do setor no Brasil e 
no exterior.

Fonte: Ablac
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Canção é letra, arranjo e melodia. 
Cada uma com a sua história, sua 
musicalidade. Toda canção remete 

a um entendimento. Traz, em si, a sua 
verdade.

Comparar uma canção com ou-
tra nem sempre é viável. São variados 
os gêneros e nem toda letra se encai-
xa numa melodia diferente ao seu estilo. 
Mesmo na aparente desordem, a canção 
é métrica e só vai ser boa se de fato fizer 
sentido, ao menos para alguém.

Canções são reconfortantes, 
reflexivas e até mesmo excitantes. 
Todas, à sua maneira, induzem o sen-
tir. Umas interiorizam sensações que 
revelam um íntimo sofrido; o amar de 

SOMOS CANÇÃO
todas as formas. Outras convulsio-
nam os corpos que parecem querer 
se libertar de algo e/ou interagir com 
uma ancestralidade primitiva ligada a 
batuques e gemidos.

Pessoas são como canções.
Cada uma com sua particularida-

de, sua intenção. Uma composição de 
sentir diário que por vezes possui uma 
letra densa para uma melodia tão pouco 
refinada.

Há aquelas que gostariam de ser 
canções clássicas e não se contentam em 
ser música popular, com os seus arranjos 
simples e diretos. Com significante valor.

Com tantas variações musicais a 
vida é um grande festival. Nela cabem 

todos os ritmos e tendências. Quem já 
participou entende que os festivais são 
tolerantes. Comportam, num mesmo 
palco, o que é erudito e o que é expe-
rimental.

As canções e os festivais ganham 
as ruas e praças. São manifestações do 
povo que quer expor a sua musicalida-
de, o seu sentir. Apesar dos estilos va-
riados não pode e não deve haver coli-
são. Afinal, só há um sentido em toda 
canção: o sentir.

Os festivais são democráticos e 
as canções e nós somos essências. Cada 
um traz a sua verdade, que junto a ou-
tras consolidam um entendimento. Tudo 
se encaixa.

Num festival há uma canção ven-
cedora, mas inúmeras outras são tidas 
como revelações e vão inaugurar um 
novo período. Proporcionando outro 
olhar sobre as mesmas coisas.

As nossas alegrias, tristezas e frus-
trações cabem numa canção. Só quem 
escuta com o ouvido da alma perceberá 
o que está sendo dito, emitido. Canção é 
uma forma de comunhão. Uma partilha 
que tomamos para nós ou que é ofere-
cida aos outros.

Seja nos momentos de alegria ou 
de aflição sempre é bom fazer uma com-
posição. Aproveitar todo este sentimento 
e virar canção. De preferência uma que 
possa ser cantada em coro.

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

OPINIÃO
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