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GIRO SINDINOVA

EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

As comemorações dos 25 anos do 
Sindinova já começaram. Depois da 
18ª Fenova, cuja positividade dos 

resultados foi divulgada na última edição 
deste periódico, estamos às vésperas de 
mais um evento que celebrará, junto à 
comunidade, o aniversário da entidade. A 
Festa do Calçado retorna a Nova Serra-

na e pretende firmar-se no calendário de 
eventos da cidade, fomentando a cultura 
e o entretenimento da região.

É muito importante que os associa-
dos participem desta que será uma das vá-
rias comemorações que teremos e que, em 
breve, serão divulgadas. Afinal, o Sindinova 
atua por e para eles e tem sua força reco-

nhecida e comprovada. Como exemplo, ci-
tamos o Prêmio Melhores Práticas Sindicais, 
do qual o Sindinova é finalista pela iniciativa 
do Centro de Promoção de Negócios.

2016, para o Sindinova, está sendo 
o ano em que a força do polo calçadista 
de Nova Serrana é merecidamente cele-
brada. Celebre conosco!

Para promover a sustentabilidade da 
indústria e estimular as empresas a 
adotarem processos produtivos mais 

responsáveis através de ações simples e 
de fácil aplicação, capazes de gerar mais 
produtividade e economia, a FIEMG tem 
executado o Programa Minas Sustentável. 
Já presente em diversas regiões de Minas 
Gerais desde 2010 e com mais de quatro 
mil inscrições, o objetivo do Programa é 
orientar as indústrias da região a trabalha-
rem adotando uma postura sustentável, 
além de identificar fontes que diminuam 
os gastos do empreendimento, contri-

buindo com seu fortalecimento e aumen-
to de sua competitividade.

Em breve, a equipe de Meio Am-
biente da FIEMG Regional Centro-Oeste, 
formada pelos analistas ambientais Túlio 
de Sá e Marco Túlio de Sousa, entrarão 
em contato com as empresas do polo 
calçadista de Nova Serrana para fazer o 
agendamento de uma visita técnica. Na 
ocasião, será feita uma análise acerca das 
questões ambientais da empresa, a apre-
sentação do Programa Minas Sustentável 
e orientações sobre as mudanças ocor-
ridas no Licenciamento 2016. Neste en-

contro, serão apresentadas, também, su-
gestões de melhorias para a empresa no 
âmbito ambiental.

O papel da FIEMG com o Programa 
Minas Sustentável não é de consultoria, 
mas sim de assessoria na área de Meio 
Ambiente, não gerando conflitos com 
consultores. Caso a empresa já tenha con-
sultor na área, a presença do mesmo será 
solicitada. O Programa Minas Sustentável 
é gratuito. Aguarde o contato da equipe e 
participe! Mais informações através do site 
http://www7.fiemg.com.br/sesi/produto/
minas-sustentavel-1

PROGRAMA MINAS SUSTENTÁVEL SERÁ IMPLANTADO 
NO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

GARANTA SEU DIFERENCIAL NO MERCADO DE TRABALHO.
CAPACITE-SE EM NÍVEL TÉCNICO COM O SINDINOVA E SENAI!

Local dos cursos: SENAI Nova Serrana CFP Geny José Ferreira
Informações: (37) 3228-8500 | cursos@sindinova.com.br

CRONOMETRAGEM, CRONOANÁLISE E
BALANCEAMENTO DE PRODUÇÃO

Para otimizar a produção o curso de Cronometragem,
Cronoanálise e Balanceamento de Produção

orienta a trabalhar com economia de tempo e controle
de equipe e processos.

PLANEJAMENTO E CONTROLE
DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS

O curso de Planejamento e Controle de Produção
de Calçados torna o aluno capacitado a prever recursos,
programar produção, avaliar indicadores de desempenho

e monitorar resultados e o deixa apto a encarregar-se
da equipe e dos processos.

Data: 26/09/2016 a 19/10/2016
Horário: das 18h30 às 22h30
Carga horaria: 60 horas

Data: de 03 de outubro a 04 de novembro
Horário: das 18h30 às 22h30
Carga horaria: 90 horas
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A Domac há mais de 20 anos oferece 
confiança, sempre acreditando 

no mais importante: você! 

NOSSO PRODUTO É AÇO, 
NOSSO FORTE É VOCÊ. DOMAC 

MÁQUINAS, FERRAMENTAS & FERRAGENS 

NÚMERO DE BRASILEIROS NEGATIVADOS
CAI MAIS UMA VEZ

Quase 40% da população entre 18 e 95 anos têm restrições no CPF

De acordo com a estimativa do Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), o número 
de brasileiros negativados caiu pelo ter-
ceiro mês consecutivo e atingiu 58,8 mi-
lhões em agosto. Em maio, a estimativa 
apontava 59,3 milhões de inadimplentes 
e, desde então, passou para 59,1 milhões 
em junho, 58,9 milhões em julho. Apesar 
da queda nos últimos meses, esse núme-
ro é considerado elevado pelos especialis-

ção elevada que restringem o poder de 
compra da população, afetando negativa-
mente sua capacidade de pagamento. O 
outro movimento é a maior restrição ao 
crédito, dada a elevada taxa de juros e a 
maior incerteza por parte dos tomadores 
e concedentes de crédito”, explica Pinhei-
ro.

Para a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, ambos os fato-
res do cenário econômico afetam mais 
os indicadores de inadimplência do que 

tas por representar 39,46% da população 
adulta no país.

“Apesar da queda no número de 
inadimplentes, ainda é cedo para con-
siderar que a tendência de retração da 
inadimplência se manterá ao longo dos 
próximos meses”, afirma o presidente da 
CNDL, Honório Pinheiro. “O país enfrenta 
dois movimentos distintos na economia e 
que impactam a inadimplência em dire-
ções opostas. Por um lado, há o aumento 
do desemprego, queda na renda e infla-

a capacidade de pagamento dos consu-
midores: “Esse movimento de desacele-
ração não necessariamente está ligado 
a uma melhoria na capacidade de pagar 
as dívidas pendentes. Com a retomada 
do ambiente econômico acontecendo de 
forma lenta, ainda demorará para termos 
um aumento expressivo do número de 
empregos e renda, fatores que podem 
impactar positivamente no pagamento de 
pendências.”

Fonte: Jornal Exclusivo
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Foi publicada no Diário Oficial da 
União de 1º de setembro a Resolu-
ção nº 2, de 30/08/2016, do Comitê 

Diretivo do eSocial, definindo o novo cro-
nograma de implantação do  Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fis-
cais, Previdenciárias e Trabalhistas. Desta 
forma, a implantação do eSocial se dará 
conforme o seguinte cronograma:

Empregador com faturamento su-
perior a R$ 78 milhões em 2016:

• A partir da competência janeiro 

de 2018, obrigatoriedade de prestação de 
informações por meio do eSocial, exceto 
as relacionadas no próximo item;

• A partir da competência julho de 
2018, obrigatoriedade da prestação de in-
formação referente a eventos relativos à 
saúde e segurança do trabalhador (SST).

 Demais empregadores e contri-
buintes:

• A partir da competência julho de 
2018, obrigatoriedade de prestação de 
informações por meio do eSocial, exceto 

ESOCIAL É PRORROGADO PARA JANEIRO DE 2018

as relacionadas no próximo item;
• A partir da competência janeiro 

de 2019, obrigatoriedade da prestação 
de informação referente a eventos relati-
vos à saúde e segurança do trabalhador 
(SST).

 Até 1º de julho de 2017, será 
disponibilizado aos empregadores e 
contribuintes ambiente de produção 
restrito com vistas ao aperfeiçoamen-
to do sistema (ambiente de testes). O 
tratamento diferenciado a ser dispen-

sado às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, ao Microempreendedor 
Individual (MEI) com empregado, ao Se-
gurado Especial e ao pequeno produ-
tor rural pessoa física será definido em 
atos posteriores específicos. A íntegra da 
Resolução poderá ser consultada atra-
vés do endereço http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da-
ta=31/08/2016&jornal=1&pagina=379&to-
talArquivos=432.

Fonte: Fiemg
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VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA
CAEM 0,3% ENTRE JUNHO E JULHO

O volume de vendas no comércio va-
rejista caiu 0,3% na passagem de 
junho para julho deste ano. A queda 

veio depois de uma alta de 0,3% na pas-
sagem de maio para junho. Os dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) foram 
divulgados hoje (13) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Também 
foram registradas quedas em outros qua-
tro tipos de comparação: média móvel tri-
mestral (-0,3%), em relação a julho de 2015 
(-5,3%), no acumulado do ano (-6,7%) e no 
acumulado de 12 meses (-6,8%).

Dos oito setores pesquisados pelo 
IBGE, seis tiveram queda no volume de 
vendas entre junho e julho, com destaque 
para tecidos, vestuário e calçados, com 
recuo de 5,9%. Também tiveram quedas, 
os segmentos de combustíveis e lubrifi-
cantes (-0,3%), supermercados, alimen-
tos, bebidas e fumo (-0,3%), móveis e ele-
trodomésticos (-1%), livros, jornais, revistas 
e papelaria (-1,2%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,9%).

Por outro lado, tiveram alta os 
segmentos de equipamentos e materiais 

para escritório, informática e comunicação 
(5,9%) e artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (0,7%). Con-
siderando-se também os segmentos de 
veículos e peças e de materiais de cons-
trução, ou seja, o chamado varejo amplia-
do, houve queda de 0,5% entre junho e 
julho. Os veículos, motos e peças tiveram 
recuo de 0,3% nas vendas, enquanto os 
materiais de construção caíram 2,5%.

RECEITA NOMINAL
A receita nominal do comércio 

varejista avançou em todos os tipos de 
comparação: entre junho e julho (0,7%), 
média móvel trimestral (0,7%), em rela-
ção a julho de 2015 (6,7%), no acumu-
lado do ano (4,9%) e no acumulado de 
12 meses (3,7%). No varejo ampliado, 
a receita nominal cresceu 0,7% entre 
junho e julho e 0,5% na média móvel 
trimestral. No entanto, recuou 1,3% na 
comparação com julho de 2015, 0,8% 
no acumulado do ano e 2,1% no acu-
mulado de 12 meses.

Fonte: Agência Brasil
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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.

De volta a Nova Serrana, a Festa do 
Calçado, que se realizará nos dias 7 
e 8 de outubro no Centro de Con-

venções da cidade, promete se tornar um 
dos grandes eventos da região, com atra-
ções regionais e nacionais. O evento, rea-
lizado pelo Sindinova e pela Unika Promo-
ções e Eventos, tem o objetivo de celebrar 
um dos maiores polos calçadistas do país, 
colocando-o também na rota para reali-
zação de eventos culturais, artísticos e de 
entretenimento

No dia 7 de outubro, a abertura 
do evento fica a cargo da dupla Nando 
e Fernando. Logo após, o novo fenôme-
no da música sertaneja, Matheus e Kauan, 
se apresenta. Donos dos hits “A Rosa e o 
Beija-flor” e “O nosso santo bateu”, que 
acumulam juntos mais de 150 milhões de 
visualizações no YouTube, a dupla está no 

topo das paradas das principais rádios do 
Brasil e contabiliza mais de 700 mil stre-
ams mensais no Spotify.

No dia 8 de outubro é a vez da 
dupla Jean Victor e Matheus e do cantor 
Juninho Mattos abrirem o show de Dennis 
DJ. Com um histórico de enorme sucesso 
no mundo da música, é um dos respon-
sáveis pela popularização do funk, sendo 
produtor de “Dança da Motinha” e “Cerol 
na mão”, do Bonde do Tigrão, “Tapinha 
Não Dói”, de Naldinho e Beth entre tan-
tas outras canções que marcaram época. 
Atualmente, o “Baile do Dennis” tornou-
-se o maior baile funk do mundo, lotando 
casas por todo o país. Seu mais recente 
sucesso, “Malandramente”, com participa-
ções dos MCs Nandinho e Nego Bam, tem 
tocado nas principais rádios e já se tornou 
sensação na internet.

SINDINOVA VOLTA A REALIZAR FESTA DO CALÇADO
COM DESCONTOS PARA ASSOCIADOS

Festa do Calçado
Data: 7 e 8 de outubro
Abertura dos portões: 20h
Local: Centro de Convenções de Nova Serrana (Av. Jessé Correia de Lacerda, nº 500, 
bairro Amazonas – Nova Serrana)
Ingressos: Central dos Eventos, sede do Sindinova (parcelado em até três vezes no cartão 
de crédito) e Urbana Boutique
Informações: (31) 3245-0112 ou (37) 3228-8500

Valores – 2º lote:
Pista: R$ 40,00 (desconto de 10% para associados Sindinova)
Área Vip: R$ 70,00 (desconto de 10% para associados Sindinova)
Camarote Open Bar: R$ 120,00

Passaporte para os dois dias – 2º lote:
Pista: R$ 60,00 (desconto de 10% para associados Sindinova)
Área Vip: R$ 120,00 (desconto de 10% para associados Sindinova)
Camarote Open Bar: R$ 220,00

SERVIÇO

A FIEMG participa este ano, pela primeira 
vez, do Prêmio Melhores Práticas Sindi-
cais, em parceria com as federações de 

indústrias de São Paulo (Fiesp), Rio de Janeiro 
(Firjan) e Santa Catarina (Fiesc). O prêmio tem 
como objetivo reconhecer ações e projetos de-
senvolvidos pelos sindicatos, buscando seu for-
talecimento e aumento do associativismo.

Ao todo, 75 práticas foram inscritas para 
concorrer às três categorias: “Defesa Setorial”, 
“Negociação Coletiva” e “Comunicação, Rela-
cionamento com o Associado e Programas de 
Associativismo”. Nesta, o Sindinova é finalista 
do prêmio, pela iniciativa do Centro de Promo-
ção de Negócios. As melhores práticas inscritas 
foram escolhidas por uma comissão julgadora, 
composta por instituições parceiras do Sistema 
FIEMG.

Nesta edição estão sendo avaliadas práti-
cas adotadas em 2015 e 2016. A análise será feita 
considerando critérios como originalidade, cria-
tividade, inovação, integração e relacionamento 
com o setor e a sociedade, impacto do resultado 
na imagem da entidade, sustentabilidade finan-
ceira, relação custo benefício, além de indicado-
res quantitativos como aumento de associados, 
entre outros. Serão agraciadas cinco práticas em 
cada categoria. Os vencedores receberão troféu, 
diploma e prêmio ainda a ser definido. A cerimô-
nia de premiação acontece no dia 17 de novem-
bro, na sede da Fiesp, em São Paulo.

SINDINOVA É FINALISTA DO PRÊMIO MELHORES PRÁTICAS SINDICAIS
PELA INICIATIVA DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS

Novo projeto da FIEMG irá reconhecer e agraciar ações que fortaleçam associativismo

EM COMUNICADO OFICIAL, O PRESIDENTE DO SISTEMA FIEMG, OLAVO MACHADO JUNIOR, PARABENIZA O SINDINOVA PELA CONQUISTA



PG 719/09/2016 A 02/10/2016 – JORNAL SINDINOVA

10%
DESCONTO

PARA

ASSOCIADOS

DO SINDINOVA

07 OUTUBRO 08 OUTUBRO

ABERTURA ABERTURA

7 E 8 | OUTUBRO | 2016
CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA

ABERTURA DOS PORTÕES 21H

7 E 8 | OUTUBRO | 2016
CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA

ABERTURA DOS PORTÕES 21H

VENDAS: URBANA BOUTIQUE 37 32268746 E SINDINOVA 37 32288500
NO SINDINOVA O PAGAMENTO PODE SER EM CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 3X

REALIZAÇÃO
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Com o objetivo de estimular o em-
preendedorismo, a criatividade e a 
inovação na cadeia coureiro-cal-

çadista, as principais entidades nacionais 
do segmento desenvolveram a primeira 
edição do FF Enterprise. Trata-se de um 
desafio empreendedor que usa da inte-
ligência coletiva para a geração de ideias 
que atendam a demandas específicas de 
toda a cadeia e que será aberto a estu-
dantes de graduação e pós-graduação e 
de cursos profissionalizantes - não neces-
sariamente ligados ao setor calçadista. O 
desafio está marcado para acontecer en-
tre 1º de outubro e 18 de novembro, em 
encontros presenciais na sede da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados), em Novo Hamburgo/RS. 
Gratuitas, as inscrições para as equipes 
estão abertas pelo site www.abicalcados.
com.br/ffenterprise até o próximo dia 25.

O FF Enterprise, que faz parte do 
programa Future Footwear, lançado re-
centemente por entidades setoriais, será 
disputado por 15 equipes multidisciplinares 
de quatro integrantes cada, que deverão 
desenvolver soluções inovadoras para o 
segmento, levando em consideração as 
temáticas: Logística; Automação Indus-
trial; Eficiência Energética; Novos Modelos 
de Negócios; Tecnologia de Materiais; e 
Meio Ambiente.

Durante quase um mês e meio, as 
equipes receberão capacitação e mentoria 

ENTIDADES LIGADAS AO SETOR CALÇADISTA 
LANÇAM DESAFIO EMPREENDEDOR

para o desenvolvimento do negócio. Por 
fim, os três melhores projetos, escolhidos 
por uma banca de especialistas do setor, 
dividirão a premiação de R$ 10 mil – R$ 5 
mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o 
segundo e R$ 2 mil para o terceiro. “Mais 
importante do que o prêmio em si, é a 
oportunidade que esses estudantes terão 
de desenvolver suas ideias em modelos 
de negócios para um possível futuro em-
preendimento que venha trazer inovação 
para o setor calçadista brasileiro”, adian-
ta a gestora de Projetos da Abicalçados, 
Roberta Ramos. Além da premiação em 
dinheiro, os vencedores ganharão bolsas 
para cursos de empreendedorismo e pré-
-incubação que poderão ser realizadas na 

Unisinos, Feevale ou PUCRS.
A iniciativa é fruto do programa 

Future Footwear, lançado pela Abicalça-
dos, Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e Ar-
tefatos (Assintecal), Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB) e Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Máquinas 
e Equipamentos para Couros, Calçados e 
Afins (Abrameq), com o apoio do Instituto 
by Brasil (IBB), Instituto Brasileiro de Tec-
nologia do Couro, Calçado e Artefatos (IB-
TeC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). Mais detalhes, inscrições 
e regulamento em www.abicalcados.
com.br/ffenterprise.

Fonte: Abicalçados
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Para informações dos benecios de cada
cartão, fale com o gerente da sua cooperava,
acesse ou ligue para a Central de Atendimento Sicoobcard

Regiões Metropolitanas: 4007 1256
Demais Regiões: 0800 702 0756
Ouvidoria: 0800 725 0996
www.sicoob.com.br/cartoes

São Vicente: (37) 3521.3200

Araújos: (37) 3288.2030

Engenho do Ribeiro: (37) 3521.3161

Nova Serrana: (37) 3226.5030

Arraial: (37) 3522.6178

AGÊNCIAS SICOOB CREDIBOM
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A indústria de calçados no Brasil car-
rega o sobrenome Revolução. Ain-
da no século XIX, quando surgiram 

as primeiras fábricas do setor, no Sul do 
Brasil, a indústria foi fundamental para a 
proteção dos pés dos soldados que luta-
vam na Guerra do Paraguai. Porém, na-
quela época, a produção ainda era mui-
to artesanal. Ganhou especial impulso a 
partir da Segunda Guerra Mundial, quando 
passaram a ser fabricados coturnos mais 
sofisticados, também por motivos milita-
res. A partir daí, a indústria evoluiu rapi-
damente, agregando o conceito estético 
e de diversificação de segmentos para o 
setor. Precisamente em 1968, outra revo-
lução. Naquele ano foram exportados os 
primeiros pares de calçados para os Esta-
dos Unidos, país que é o nosso principal 

Depois de registrar franco cresci-
mento até metade da primeira década do 
século XXI, tanto no ambiente doméstico 
como além-fronteiras, eis que a competi-
tividade da indústria de calçados brasileira, 
que antes navegava em águas tranqui-
las, começou a ser prejudicada pela con-
corrência desleal de produtos asiáticos e 
também de outros segmentos econômi-
cos. Aliando o movimento com uma das 
cargas tributárias mais altas entre os pa-
íses emergentes, uma infraestrutura cara 
e ineficiente para a distribuição tanto aqui 
como no exterior, e uma burocracia de 
dar inveja aos romances de Franz Kafka, a 
indústria perdeu força econômica.

Neste contexto de quedas de in-
dicadores provocados por uma crescente 
perda de competitividade, outro desafio 

mercado até hoje.
O tempo passou e a indústria evo-

luiu rapidamente. Apesar de ser um se-
tor tradicional, intensivo em mão de obra, 
passou a agregar, paulatinamente, novas 
tecnologias através de maquinários impor-
tados de países europeus. Em 1983, com 
o objetivo de unir forças do setor, surge 
a Adical, associação de Calçadistas do Rio 
Grande do Sul, que sete anos depois se tor-
naria uma entidade nacional: a Abicalçados.

Nossos desafios foram muitos. 
Atravessamos crises domésticas e turbu-
lências internacionais, investimos na pro-
moção do nosso calçado além-fronteiras 
e, com o apoio fundamental da Apex-
-Brasil, chegamos a mais de 150 destinos 
em todo o planeta, tornando o nosso pro-
duto objeto de desejo internacional.

O FUTURO DO CALÇADO COMEÇA AGORA

Presidente-executivo da Abicalçados
Colunista: Heitor Klein

foi colocado. Não podíamos mais esperar 
pela iniciativa do Poder Público. Era preciso 
mais, era preciso mudar, começar a fazer 
a lição do portão para dentro da fábrica. 
E foi com esse intuito que passamos os 
últimos tempos discutindo a formatação 
de um programa que revolucionasse a ca-
deia coureiro-calçadista, trazendo o con-
ceito da Indústria 4.0 para o setor através 
da criação de novos modelos de negócios, 
tecnologia avançada, processos produti-
vos inovadores e design aplicado a novos 
produtos. Após discussões entre entidades 
da cadeia e potenciais apoiadores do pro-
jeto, nasceu o programa Future Footwear, 
que foi lançado no dia 24 de agosto, em 
Ivoti/RS, pretende ser o estopim para uma 
nova revolução. Engaje-se na próxima ba-
talha. O futuro do calçado começa agora.
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