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E

stamos finalizando mais um ano de
lutas e muito trabalho. Está chegando ao fim, também, mais um mandato de diretoria do Sindinova. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer aos
associados, razão de ser do nosso sindicato. É com sua presença e colaboração
que o Sindinova vive e prospera. Sem a
participação dos associados, não nos seriam possíveis tantas realizações conquistadas por nossos diretores. Agradecemos
também a todos os fabricantes de calçados de nosso polo calçadista, por, ainda
que não sejam associados ao Sindinova,
colaborarem muito com o crescimento da

nossa região.
O Sindinova, com grande empenho de seu presidente, Pedro Gomes da
Silva, desencadeou esforço hercúleo para
amenizar as ameaças e pressões da famigerada NR-12 e, ainda, para a redução
da taxa de ICMS de 3% para 2%. Assim,
agradecemos penhoradamente ao nosso
presidente, que junto ao vice-presidente,
Júnior César Silva, e demais colaboradores fizeram de tudo para colaborar com
o crescimento do polo durante a gestão
que se encerra.
Devemos mencionar alguns parceiros: FIEMG, Senai, Sebrae, Assintecal

e Prefeitura Municipal, que estão sempre
juntos conosco, buscando e realizando
grandes feitos em benefício do nosso
crescimento. Essas parcerias têm sido suporte para que o Sindinova realize diversos eventos, como a Fenova, Febrac, Fórum de Inspirações, entre muitos outros. E
não podemos encerrar esta gestão sem
um grande agradecimento a Deus por todas estas realizações, pois sem a presença e ajuda dele nada seria possível.

Ao final da gestão 2013-2015, o presidente do Sindinova fala sobre
os momentos mais importantes dos três anos de mandato e comenta sobre as expectativas
para o próximo triênio, em que foi reeleito à presidência
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

Faça um balanço da gestão 2013-2015.
Quando assumi a presidência, formamos uma equipe muito competente e
tínhamos a expectativa de realizar muitas
coisas para o sindicato e para as empresas, em especial as de menor porte, que
são a maior demanda do polo. Apesar de
ter a sensação de dever cumprido, entendo
que algumas lacunas ficaram abertas. Um
exemplo é o caso da NR-12, que começou a gestão com uma fiscalização severa junto às fábricas. A situação tomou um
bom tempo da diretoria, que se deslocou
a Brasília, Belo Horizonte e onde mais fosse necessário para defender os interesses
do polo – e tudo isso correndo contra os
prazos estipulados pela Confederação Nacional das Indústrias e pelo Ministério do
Trabalho e Emprego. Contratamos um advogado, o Dr. Gilson Pereira, que é especialista em normas trabalhistas e de segurança e, a partir daí, entendemos que a briga
era outra: devíamos lutar por mudanças
nas exigências feitas pelo MTE, bem como
na forma com que a fiscalização vinha sendo feita. Nós, empresários, não queremos
colocar nossos funcionários em risco e
sabemos da importância de regulamentar
nossas empresas. As exigências eram absurdas e vinham sendo feitas por pessoas
sem o menor conhecimento de como uma
indústria de calçados se comporta operacionalmente. O Sindinova convocou outros
sindicatos do país e instituições ligadas ao
setor calçadista para lutarem juntos, nos
reunindo diversas vezes em várias localidades. Conseguimos reduzir vários itens das
exigências e cobramos fiscais capacitados
para realizar as inspeções. Assim, através
de nosso advogado, o Sindinova liderou
todas as partes interessadas e conseguiu
fazer as modificações em quase 50 equipamentos do polo. Aprovamos o novo texto junto à Abicalçados e ABRAMEC, fazendo

Quais foram os outros pontos fortes da
gestão?
Primeiramente a diretoria, que esteve sempre unida nas decisões. Não houve,
durante o mandato, nenhuma discussão
relacionada a qualquer atitude que tenha
sido tomada em nome da diretoria ou proposta a ela. As empresas também precisam ser destacadas, pois acreditaram em
nosso trabalho e participaram dele. O apoio
da FIEMG, na pessoa de seu presidente, o
Dr. Olavo Machado Júnior, foi fundamental
ao se colocar à disposição integralmente do
Sindinova, além de trazer à parceria o SESI,
SENAI, IEL e demais entidades pertencentes
ao sistema. A atuação do deputado Fábio
Avelar também foi muito importante para
obtermos a redução da alíquota de ICMS
para 2%. Viajamos muito em nome do Sindinova, representando prazerosamente a
ele e ao nosso polo calçadista. Se obtivemos sucesso durante a gestão, devemos,
sim, creditar pessoas e órgãos, por acreditarem em nossa boa administração e quererem participar dela.
Durante a gestão, o Sindinova adquiriu
visibilidade e expressividade até então
inéditas para a instituição. A que o senhor
atribui tal resultado?
Certamente às parcerias feitas, que
possibilitaram avanço nas realizações e estiveram juntas com o Sindinova. Atualmente, por exemplo, a FIEMG reconhece-nos
como um dos sindicatos mais atuantes do
estado. Temos total acesso à instituição e
podemos contar com ela nos momentos
de busca dos nossos direitos ou em outras
necessidades.
Não se pode deixar de falar das feiras
realizadas pelo Sindinova, que são os
cartões de visita da instituição: a gestão
começou com a transição da Fenova para
Belo Horizonte e, dois anos depois, trouxe
o evento novamente para o polo. Como
foi, na visão do senhor, tal experiência?
Para muitos, levar a Fenova a Belo
Horizonte não valeu a pena. Eu penso diferente: a ideia era nacionalizar a feira,
através de uma estratégia bastante ousa-
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tais exigências chegarem ao MTE e à CNI,
que aguardam votação da NR-12 com as
adequações sugeridas por nós. Ainda nessa
questão, houve também o prazo, que foi
arduamente negociado para impedir mais
autuações para as empresas. Tivemos
também a situação do RET, em que conseguimos fazer um acordo que impediu que
as empresas fossem prejudicadas de forma
ainda pior.

PRESIDENTE:

da. Deu certo, mas, também por questões
estratégicas, julgamos melhor retornar o
evento a Nova Serrana. Quando se está à
frente de uma instituição tão representativa
quanto o Sindinova, é importante se ter a
capacidade de observar os cenários e, se
preciso, recuar para avançar depois, ainda
mais forte. Percebemos que havia um desejo muito grande por parte dos associados
de que a feira voltasse a ser realizada em
Nova Serrana. E eu sinto-me muito feliz de
trazê-la de volta à cidade, especialmente
com o apoio das indústrias, pois é a única
feira do país realizada por elas e para elas,
através do Sindinova. Nossas feiras possibilitam mostrar para todo o Brasil do que
nosso polo é capaz, nosso vigor e a representatividade que ele tem, sendo mais que
simplesmente uma feira comercial.
Mais de 80% do APL é formado por micro e pequenas empresas, número extremamente expressivo e que vai de encontro
à realidade nacional de que a economia
atual tem sido fomentada por esses empresários. Em relação ao polo de Nova
Serrana e ao Sindinova, como a gestão
percebeu e tratou tais empresas?
Quando iniciei a gestão, considerei
as grandes empresas como cases de sucesso, exemplos a serem seguidos pelas
menores, para que elas pudessem ser alavancadas. O grande beneficiado do nosso
trabalho foi o micro e pequeno empresário,
mas ainda precisamos acabar com a inibição em participar das atividades do Sindinova e ter voz. É muito importante para nós
que exista um elo entre sindicato e empresas, que estas nos procurem para saber
em que podemos ajudar-lhes e nós, em
contrapartida, podermos representá-los de
forma cada vez mais assertiva. A importância dessas empresas é tanta que foram elas
os maiores argumentos nas discussões da
NR-12. Essa é a nossa tônica: nos orgulhamos em dizer que nosso polo é formado
em sua maioria por micro e pequenas empresas, pois são elas que nos movem em
direção ao desenvolvimento.
Quais são as expectativas para o próximo
mandato?
Sabemos que 2016 será um ano
muito difícil e já estamos em conversação
com a FIEMG, SEBRAE e outros órgãos a
respeito do tema. Temos a 17ª edição da
Fenova garantida, com mais de 130 lojistas
trazidos em parceria com o SEBRAE e mais
de 800 pontos de venda. De forma geral, a
ideia é inovar com criatividade e trabalhar
firmes e otimistas nas atividades para nossos associados.

1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO LACERDA
2ª DIRETORA FINANCEIRA:
ANA PAULA COELHO DE FREITAS
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
JAIR BUENO DE SOUZA
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
GERALDA MÔNICA BRANDÃO SOARES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETOR DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
ANTÔNIO SIMÕES PESSOAS
DIRETORES ADJUNTOS:
HÉLTER ADRIANO DA SILVA; FÁBIO
LACERDA SANTOS; FELIPE AUGUSTO
LACERDA MARTINS; ALFREDO ASSIS
PEREIRA; MÔNICA RODRIGUES DE
CARVALHO ASSIS E
CÁSSIO GERALDO SILVA
CONSELHO FISCAL:
JOÃO SEBASTIÃO NETO; SIDNEI
ANTÔNIO
CAMILO E ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
SUPLENTES:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS; HILTON
SALDANHA DE LACERDAV
E KÁTIA MAÍRA AZEVEDO
DELEGADO JUNTO AO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA FIEMG:
RAMON ALVES AMARAL
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502

TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

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

PG 3

EDIÇÃO ESPECIAL ENCERRAMENTO DO TRIÊNIO 2013/2016

ASSOCIADOS ESCOLHEM HOMENAGEADOS
DO SINDINOVA
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

A

nualmente, o Sindinova homenageia aqueles que contribuíram para o fomento da atividade calçadista do polo, bem como personalidades destaque, durante o tradicional Jantar de Confraternização. A partir de 2013, a
diretoria passou aos associados a responsabilidade de escolher os homenageados.
Os associados recebem uma carta com um login e senha de acesso ao site de
votação, onde escolhem entre os possíveis nomes.
Das sete categorias existentes, duas ainda têm os homenageados
escolhidos pela diretoria do Sindinova: “Promotor do Desenvolvimento Social” e “Personalidade do Polo de Nova Serrana”. A categoria “Promotor do
Desenvolvimento Social” homenageia uma pessoa que atua na área social
e cultural, destacando-se por ações em prol da cidadania. Já a categoria
“Personalidade do Polo de Nova Serrana” se caracteriza por homenagear
um cidadão que tenha contribuído com o crescimento do polo, através de
serviços prestados e bons exemplos.

O SECRETÁRIO DE CULTURA REGINALDO SILVA FOI DESTAQUE NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
EM 2014
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

A DIRETORA DA APAE DE NOVA SERRANA, ILMA VITOR MARTINS CABRAL, FOI HOMENAGEADA EM 2013
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READEQUAÇÃO DA NR-12

P

oucos meses após ser empossada, a nova diretoria do Sindinova deparava-se com
uma realidade preocupante: muitas empresas do polo vinham sendo notificadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para que, num prazo de até 60 dias,
adequassem suas máquinas e equipamentos de acordo com a Norma Regulamentadora 12. Até setembro de 2013 já haviam sido feitas 1399 notificações. A NR-12, cuja
principal função é estabelecer as condições a serem observadas nas instalações e áreas
de trabalho, além de definir normas de segurança das máquinas e equipamentos, manutenção e operação. Por tratar-se de uma norma que impõe alterações em ambientes
já existentes, seriam necessários investimentos muito altos para evitar autuações: os
custos para adequar apenas três dos 53 equipamentos existentes no polo chegam a
mais de 67 milhões de reais.
O que era sinal de desespero para a grande maioria dos fabricantes tornou-se briga
comprada pelo Sindinova. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG), a nova diretoria conseguiu junto ao MTE uma prorrogação no prazo estipulado
de 60 dias para quatro meses. Inicialmente, a solicitação era de que o prazo fosse de dois anos
- prazo escolhido pelos empresários do polo. Em seguida, foi realizado um trabalho de campo
junto às fábricas, em ação conjunta à FIEMG, SESI e SENAI, para detectar as adequações necessárias a cada empresa. Durante três semanas, 114 fábricas foram visitadas e foi elaborado um
plano de ação para que as adequações fossem feitas de forma correta.
Com o plano de ação em mãos, uma nova proposta foi elaborada e protocolada no
MTE. A partir de sua apresentação, o texto passou a ser levado em consideração nas novas
negociações relacionadas à NR-12, junto à norma vigente e ao texto rediscutido na CNTT. A
proposta foi pautada em quatro premissas: linha de corte temporal para máquinas usadas,
tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, diferenciação de obrigações para
fabricantes e usuários e interdição de máquinas e equipamentos, mediante grave e iminente
risco devidamente comprovado, por laudo técnico circunstanciado e por ato do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego.
SUPORTE
A partir das primeiras notificações feitas às empresas, o Sindinova preocupou-se em
oferecer aos empresários o máximo de acesso à informação sobre a NR-12, além de proporcionar a eles a participação em todo o processo. Foram realizadas assembleias, palestras e cursos
sobre a implantação da norma nas empresas e oferecidas consultorias sobre linhas de crédito
do BDMG. O sindinova também apresentou aos fabricantes uma pesquisa que apontava os
custos e dificuldades a serem encontradas para cumprir as exigências da NR-12 dentro do prazo estabelecido. Atualmente, o Sindinova disponibiliza aos seus associados a consultoria do advogado especialista em segurança do trabalho e normas regulamentadoras, Dr. Gilson Pereira.

A gestão 2013-2015 liderou um grupo de trabalho formado
por sindicatos calçadistas de todo o país, bem como entidades ligadas ao setor, para lutar pela readequação da NR-12
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

REPRESENTANTES DA FIEMG SE ALIARAM À DIRETORIA DO SINDINOVA PARA CONSEGUIR BOAS NEGOCIAÇÕES
JUNTO AO MTE
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

DURANTE TODO O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA NR-12, O ESPAÇO SINDINOVA ESTEVE SEMPRE LOTADO
PELA PRESENÇA DE EMPRESÁRIOS E AUTORIDADES

RET E ICMS

C

omo forma de manter o nível de desenvolvimento do polo de Nova Serrana,
a diretoria 2013-2015 do Sindinova apresentou em março de 2013 à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à época representada por Dorothea
Werneck, proposta de redução da alíquota de ICMS de 3% para 1,5%. “Para que
Nova Serrana continue crescendo, se fortalecendo com um dos maiores polos
calçadistas do Brasil, gerando emprego e renda, precisamos ter instrumentos governamentais que nos coloque em iguais condições com outros estados. Sendo
assim, solicitamos à secretária Dorothea a redução da alíquota para 1,5%, que foi
muito receptiva e se mostrou comprometida em ajudar o desenvolvimento do
polo”, explicou o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, após a reunião.
Paralelamente, as empresas que se cadastraram no Regime Especial de
Tributação (RET), passaram a ser notificadas de que teriam que pagar ICMS aos estoques da matéria-prima existente no momento de mudança de regime tributário.
Após reunião entre representantes do Sindinova e membros da Secretaria Estadual
da Fazenda, definiu-se que as notificações recebidas nas empresas de Nova Serrana referente ao RET ficariam suspensas até o final do mês de março, cabendo
à Secretaria providenciar um estudo sobre as alíquotas de ICMS praticadas em
outros estados e, posteriormente, marcar mais uma reunião com os membros do
Sindinova e representantes dos contadores pra rediscutir o tema.
Em julho de 2014, o Decreto nº 46.563/14 altera Regulamento do Processo
e dos Procedimentos Tributários Administrativos, considerando que os regimes
especiais de tributação terão eficácia pelo prazo fixado em seu ato de concessão
ou alteração, prazo esse que poderá ser indeterminado. Com a nova norma, a
regra aplicada aos regimes especiais é a de que o ato de concessão será deferido
por prazo indeterminado, podendo, a critério da autoridade competente, ser fixado
prazo de vigência determinado. Por fim, em visita à 16ª Fenova, realizada em agosto de 2015, o governador do Estado, Fernando Pimentel, informou que a alíquota
de ICMS seria reduzida para 2%, entrando em vigor a partir de 1º de setembro do
mesmo ano

Graças à atuação da gestão 2013-2015,
o governo do estado reduziu a alíquota de ICMS para 2%
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS FOI PLEITEADA PELA DIRETORIA DO SINDINOVA JUNTO À EX-SECRETÁRIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DOROTHEA WERNECK
FOTO: RAFAEL D’SOUZA

A REPRESENTATIVIDADE DO SINDINOVA FAVORECEU AS NEGOCIAÇÕES DOS PRAZOS ESTIPULADOS PELA RET
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FENOVA: OPORTUNIDADE PARA O
PRODUTOR CALÇADISTA

P

or duas edições, o Sindinova adotou a capital mineira como ponto de encontro entre fabricantes e lojistas de todo o Brasil. Em 2013, a Fenova (antes chamada “Nova
Serrana Feira e Moda”) teve como endereço o Expominas, em Belo Horizonte. A
infraestrutura e o fácil acesso à cidade foram os maiores incentivadores da mudança.
“Essa é uma mudança estratégica. A transferência para BH mostra a maturidade do Sindinova, que depois de realizar 11 edições, busca novos horizontes”, afirmou o diretor do
Sindinova, Júnior César da Silva, em entrevista concedida ao Jornal Sindinova à época
do evento.
A estratégia deu certo: a 12ª edição, realizada em fevereiro de 2013, recebeu
250 expositores, 80% a mais do que sua edição anterior. Também nessa edição, o
ex-governador Antônio Anastasia, ao participar da cerimônia de abertura, endossou a
importância do evento e do polo de Nova Serrana para o desenvolvimento econômico
do estado. “É claro que, com bons negócios, teremos melhores empregos, melhorando
o Estado como um todo, num polo econômico tão importante para Minas, que é o de
Nova Serrana”, disse Anastasia em seu discurso. Em 2014, acompanhando o ritmo do
sucesso da edição do ano anterior, a 13ª Fenova também aconteceu em Belo Horizonte.
O evento, que foi divulgado nas principais feiras calçadistas do país, como Zero Grau e
Couromoda, recebeu mais de 350 marcas no Expominas.
RETORNO A NOVA SERRANA
A partir da 14ª edição, realizada em agosto de 2014, a Fenova volta ao Centro
de Convenções de Nova Serrana. Atendendo à solicitação de expositores e lojistas, a
medida proporcionou aos participantes da feira maior proximidade entre eles, além de
fomentar o turismo de negócios da cidade. “É a oportunidade de termos no local empresas expondo seus lançamentos, todas as tendências da moda. É também a grande
oportunidade do lojista ver de uma só vez essa quantidade de fabricantes de calçados
no mesmo local. Essa é a única feira produzida pelos e para os empresários, donos das
indústrias de calçados do nosso polo.”, declarou o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, em entrevista ao Informativo Sindinova, em maio de 2014.
Como forma de continuar a expansão da Fenova, o Sindinova, em parceria com
o Sebrae, FIEMG e a Prefeitura de Nova Serrana, promoveu a vinda de lojistas de todo o
país à 16ª edição, realizada em agosto de 2015. O fomento aos negócios entre fabricantes e compradores fortaleceu o relacionamento entre eles e consequentemente divulgou o polo calçadista. Além de todo o suporte durante a Fenova, o Sindinova prestou
suporte após a mostra, acompanhando os lojistas desde a compra até a entrega dos
produtos. A experiência, que garante segurança para ambas as partes da negociação,
será repetida na 17ª edição da Fenova, em fevereiro de 2016.

A gestão 2013-2015 realizou cinco edições da Fenova,
recebendo mais de 20 mil visitantes

FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

FENOVA: PONTO DE ENCONTRO ENTRE FABRICANTES E LOJISTAS

O serviço de telemarketing do Sindinova
efetua 15 mil ligações por feira,
convidando lojistas de todo o país.

FEBRAC: EVOLUÇÃO PARA O POLO
As duas edições da Febrac realizadas
na gestão 2013-2015 movimentaram
um valor estimado de 18 milhões de reais em negócios

A

companhando a reestruturação produtiva do polo calçadista, as duas edições da Feira de Máquinas e Componentes para Calçados de Nova Serrana
(Febrac) realizadas durante a gestão 2013-2015 proporcionaram aos visitantes a busca da evolução dos negócios. Expositores de máquinas nacionais e
internacionais estiveram presentes em 2013 e 2015. Foram mais de 12 mil visitantes
nas nona e décima edições do evento, movimentando um valor estimado de 18
milhões de reais em negócios.
Durante as feiras, os fabricantes também contaram com duas consultorias
importantes para a melhoria da produção. A analista de negócios da FIEMG, Marcelle Calábria, esteve presente prestando consultoria sobre financiamentos e linhas
de crédito para empresas, com o intuito de facilitar a aquisição das tecnologias
expostas. Já o consultor da Assintecal, Victor Barbieratto, prestou consultoria sobre
o desenvolvimento de produtos, estratégia de coleções, propaganda e divulgação,
pesquisa de tendências e o planejamento dos temas das coleções, através das
clínicas tecnológicas.

FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

FEBRAC: OPORTUNIDADE DE AVANÇO TECNOLÓGICO PARA OS FABRICANTES
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PARTICIPAÇÃO NO MINAS TREND PREVIEW

O

Minas Trend Preview é um evento importante para o polo calçadista, pois antecipa informações de moda, com pré-lançamentos de fabricantes de todo o país
e produtos direcionados às classes A e B. Em parceria com a FIEMG, o Sindinova
viabiliza a participação de empresas do polo, em estandes coletivos. De 2013 a 2015,
onze marcas de Nova Serrana participaram do evento.
Frequentado por clientes em potencial e formadores de opinião, o Minas Trend
Preview garante aos expositores visibilidade por muitos anos e a concretização de negócios após o evento. Atualmente é reconhecido como um importante espaço de geração
de negócios, promovendo a troca de conhecimento e a integração entre profissionais. O
evento é realizado duas vezes ao ano, em Belo Horizonte.
FEIRAS E EVENTOS
A participação do Sindinova em eventos do setor calçadista foi bastante estratégica
durante a gestão 2013-2015. O sindicato, representado tanto pelos organizadores das feiras
Fenova e Febrac quanto pelos membros da diretoria, vê nas grandes feiras e eventos especializados uma oportunidade de divulgar os eventos que acontecem em Nova Serrana. O
corpo a corpo feito com lojistas de todo o país estreita o contato entre eles e os fabricantes,
aumentando as visitas nas feiras locais.
Eventos como Couromoda, Zero Grau e Salão Internacional do Couro e do Calçado
receberam uma média de 30 fabricantes nova serranenses por edição, durante o período
da gestão 2013-2015. Os expositores apresentam suas coleções em meio a cerca de duas
mil marcas de todo o país e, assim como o Sindinova, investem na participação por acreditar no potencial da divulgação das marcas e do polo de Nova Serrana.

De 2013 a 2015, onze marcas de Nova Serrava
participaram do Minas Trend Preview
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

PARTICIPAR DO MINAS TREND PREVIEW GARANTE VISIBILIDADE AO SINDINOVA E AO POLO DE NOVA SERRANA

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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PARCERIA COM A FIEMG

A

parceria entre o Sindinova e a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG) também foi bastante significativa para a gestão 2013-2015.
No período, mais de 1400 empresas do polo foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por irregularidades na implantação da Norma Regulamentadora 12, que define várias referências técnicas, princípios fundamentais e
medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores,
além de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças
do trabalho. Junto à FIEMG, o Sindinova elaborou propostas e ações necessárias
para que todo o parque fabril de Nova Serrana estivesse de acordo com a NR-12
e conseguiram um prazo de quatro meses para sua implantação, mantendo as
fábricas isentas de fiscalização durante o período. O processo de implantação das
ações contou com o suporte em treinamentos aos empresários, ministrados por
profissionais especializados e organizado pelas duas instituições. Cursos específicos para a NR-12, como os de Direito do Trabalho e o “Como atender à fiscalização
do trabalho” também foram e ainda são concedidos.
O Sistema FIEMG também é parceiro dos associados do Sindinova ao ofertar cursos de nível técnico e de capacitação. O SENAI oferece cursos de Técnico
em Design de Calçados e Técnico em Eletroeletrônica, ambos criados para atender
à demanda das empresas locais por mão de obra especializada em criação e produção, bem como em manutenção do maquinário. A parceria garante, além de
profissionalizar os funcionários, descontos nas mensalidades. Há também a consultoria financeira prestada quinzenalmente pela analista de negócios da FIEMG,
Marcelle Calábria, na sede do Sindinova. O atendimento tem por finalidade orientar
os empresários sobre financiamentos e linhas de crédito.
Em maio de 2014, o então presidente do Sindinova, Pedro Gomes, foi empossado como diretor da FIEMG, em cerimônia realizada no Expominas. A chapa,
que foi eleita por unanimidade entre os votantes, tem como presidente o empresário Olavo Machado Júnior, que foi reeleito. Júnior atuou ao lado de Gomes na
conquista da prorrogação do prazo da NR-12, em reuniões decisórias com o MTE e
representando toda a cadeia produtiva do polo de Nova Serrana.

Dos 217 atendimentos realizados pela consultora
financeira da FIEMG, Marcelle Calábria, 82%
tornaram-se operações, gerando mais de 15 milhões de
reais em créditos concedidos.
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

A PARCERIA ENTRE SINDINOVA E FIEMG GARANTIU OS DIREITOS DOS EMPRESÁRIOS NA IMPLANTAÇÃO DA NR-12
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

GRAÇAS À FORÇA DO POLO DE NOVA SERRANA, A FIEMG ESCOLHEU A CIDADE PARA COMEMORAR SEUS 80
ANOS, COM SHOW DA BANDA SKANK E ORQUESTRA DE CÂMARA.

PARCERIA COM O SEBRAE

C

om foco no micro e pequeno empresário, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) atua em parceria com o Sindinova de
forma prática e buscando o fortalecimento deste que é o seu maior público
no polo: 86,2% das empresas do APL são micro ou pequenas empresas, número
bastante expressivo e que justifica a existência e o sucesso de tal parceria. Entre
as principais realizações no período da gestão que se encerra, pode-se citar o
investimento financeiro em cursos e palestras voltados para o micro e pequeno
empresário, a realização das rodadas de negócios nos Fóruns de Inspirações e o
financiamento da participação de lojistas na Fenova, proporcionando novas oportunidades de negócios aos empreendedores locais.
Na inauguração da Central de Serviços do SEBRAE em Nova Serrana, o primeiro em uma cidade do interior de Minas Gerais, o presidente do Sindinova, Pedro
Gomes da Silva, ressaltou a importância da parceria entre as entidades. “Temos
interesse comum em fazer com que Nova Serrana continue crescendo. Tudo o
que pode chegar ao empresário para fortalecer a sua competitividade é vista com
a devida importância”. Através da Central de Serviços, o SEBRAE Minas reforça as
ações para melhorar a competitividade da cadeia produtiva do setor calçadista,
pelo aprimoramento da gestão e da tecnologia das micro e pequenas empresas,
promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento de setores do entorno
como comércio, serviços, alimentos e turismo.

Uma das alterações feitas pelo Sindinova no texto
da NR-12 foi a exigência de tratamento especial
às micro e pequenas empresas em sua regulamentação

FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

SINDINOVA E SEBRAE CELEBRAM CONQUISTAS IMPORTANTES PARA O POLO ATRAVÉS DE SUA PARCERIA,
COMO A INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS DO SEBRAE.
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PARCERIA COM A ASSINTECAL

P

roporcionar informação de moda antecipada aos fabricantes do polo é garantir competitividade frente ao mercado, tornando os calçados produzidos
em Nova Serrana e região mais valorizados. Este é o objetivo da parceria
entre o Sindinova e a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para
Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). Firmada em 2008, a parceria entre as
duas instituições atende aos fabricantes através das clínicas tecnológicas, que são
consultorias direcionadas e personalizadas.
O empresário conta com o suporte de um consultor especialista em design
e que trabalhará de acordo com as características do produto e da marca, impulsionando as coleções produzidas ao público mais adequado. Através da Materioteca, espaço da Assintecal fixado na sede do Sindinova, foram realizados, durante
a gestão 2013-2015, 319 atendimentos pelas clínicas tecnológicas. A Materioteca
também disponibiliza aos visitantes amostras de materiais relacionados às tendências da estação vigente.
Também é realizado a cada seis meses o Fórum de Inspirações, evento que
promove as tendências de moda antecipadamente e fornece aos produtores calçadistas materiais para a elaboração das futuras coleções. A finalidade do projeto
é promover o desenvolvimento de materiais inovadores que tenham a capacidade
de transmitir valores essenciais e verdadeiros ao consumidor, algo fundamental
para que as empresas obtenham sucesso. Entre 2013 e 2015, foram realizados no
Espaço Sindinova cinco fóruns, que também contaram com showroom de materiais e as rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae.

319 atendimentos foram realizados durante a
gestão 2013-2015 nas clínicas tecnológicas
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

MATERIOTECA: 319 ATENDIMENTOS PELAS CLÍNICAS TECNOLÓGICAS DURANTE A GESTÃO 2013-2015.
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CURSOS E PALESTRAS
Durante a gestão 2013-2015, foram realizados
56 cursos, sendo capacitados 1175 alunos
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

P

reocupada com o futuro econômico do país, a gestão 2013-2015 ofereceu,
ao longo do mandato, cursos e palestras voltados à gestão empresarial. Somente em 2015, foram ministrados 23 cursos direcionados aos empresários,
com temas como “a arte de falar em público”, “técnica de vendas com PNL”, “liderança em alta performance”, entre outros.
Um curso em especial é o ministrado pela Dale Carnegie Training, com
média de quatro turmas por ano e que prepara os participantes para realizar negócios mais sustentáveis. Durante o curso, são apresentadas ferramentas para
demonstrar que, mesmo diante de situações nem sempre favoráveis, é possível
realizar um bom negócio.

O CURSO DA DALE CARNEGIE TRAINING CERTIFICOU EMPRESÁRIOS PARA REALIZAR NEGÓCIOS
MAIS SUSTENTÁVEIS

ESPAÇO SINDINOVA
Mais de 60 mil espectadores passaram pelos
eventos realizados no Espaço Sindinova
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

O

s 408 lugares do auditório do Espaço Sindinova receberam, ao longo desses três anos de gestão, mais de 60 mil espectadores de eventos culturais,
formaturas, entre outros. Somente em 2015, 49 eventos foram realizados
pelo Sindinova - destes, 13 foram palestras voltadas para o setor empresarial. A
estrutura física, reconhecidamente uma das mais completas e bem equipadas da
região, oferece conforto e tecnologia a palestrantes, atores, equipes técnicas e,
principalmente, ao grande público.
Em parceria com a Totem, o Espaço Sindinova recebe o projeto Gira Girando, com peças teatrais infantis encenadas para crianças das escolas públicas de
Nova Serrana. As peças são patrocinadas por empresas da cidade, através da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura. O Gira Girando também realiza o Escambo Cultural,
que exibe peças teatrais e tem como ingresso alimentos não perecíveis e livros,
destinados a instituições como APAE e Lar Vicentino.
Para Dalton Miranda, presidente da Totem, a parceria com o Sindinova traz
benefícios a todas as esferas. “Através do sindicato, houve maior mobilização por
parte das empresas quanto à isenção fiscal pelas leis de incentivo à cultura. A parceria proporcionou ampliação da agenda de eventos do espaço e os eventos são
feitos sem custo à população. Ou seja: todos saem ganhando”, explica.

OS EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDINOVA DURANTE A GESTÃO 2013-2015 ULTRAPASSAM 60 MIL
ESPECTADORES
FOTO: ARQUIVO SINDINOVA

ELENCO DA PEÇA “O MENINO MALUQUINHO”, RECORDE DE PÚBLICO NO ESPAÇO SINDINOVA

Mais de três toneladas de alimentos,
bem como mais de 800 livros já foram doados através
dos espetáculos do projeto Gira Girando
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OUTRAS CONQUISTAS DA GESTÃO 2013-2015
• Selo “Soul Nova Serrana”, que representa as intenções do
trabalho desenvolvido pela gestão que se encerra e dá cara, nome e
essência ao título de terceiro maior polo calçadista do país. (IMAGEM:
Selo Soul Nova Serrana – se couber)
• Lançamento do Jornal Sindinova, que leva aos associados informações sobre o sindicato e conteúdo relevante à cadeia produtiva
do setor calçadista;
• Convênio com a Unimed para os associados, com tarifas reduzidas do plano de saúde de maior abrangência em nível nacional;
• Parceria com SENAI em serviços de Escala e Consumo, com
preços diferenciados para associados;
• Consultoria aos associados sobre direito do trabalho e normas trabalhistas, através das advogadas Dra. Sandra Vitor e Luana
Nogueira.
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PAGUE
DA
*
SEM JUROS

VESTIBULAR
AGENDADO 2016

Cursos presenciais
a partir de R$ 260,40¹.
Saiba mais sobre descontos adicionais
para convênio empresa. Consulte condições.

faculdadepitagoras.com.br
UnidadeDivinópolis

R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo • Tel.: (37) 2101-4877
Rua Minas Gerais, 593, Centro • Tel.: (37) 3222-0684
*Oferta válida apenas para cursos da modalidade presencial e para os alunos calouros que cursarão o 1º semestre do curso escolhido, no 1º
semestre de 2016 (2016.1). O parcelamento será com base no valor referência do curso (edital de valores 2016.1). 1 Oferta de 30%: pagamento
de 30% da mensalidade vigente para o 1º ano do curso. No 2º ano, os pagamentos serão de 40% da mensalidade vigente. No 3º ano, os
pagamentos serão de 50% da mensalidade vigente. No 4º ano até o ﬁnal do curso, os pagamentos serão de 60% da mensalidade
vigente. Após a conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 60% da última mensalidade, corrigidos pelo IPCA (índice de
preços ao consumidor amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Estas ofertas não estão disponíveis para todos os
cursos. Consulte as condições de elegibilidade, disponibilidade e pagamento no site www.faculdadepitagoras.com.br.
Sujeito a disponibilidade de vagas. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. Estas ofertas não
contemplam o curso de Medicina.

FACULDADE
Mude o curso da sua vida.

