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PERFIL INDUSTRIAL

REONERAÇÃO DA FOLHA É PAUTA
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Após sete anos, pesquisa com
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A

pós sete anos, o Perfil Industrial de Nova Serrana será atualizado. A ação, realizada pelo
Sindinova e FIEMG através do Programa de Competitividade Industrial
Regional, o PCIR, é uma forma de
mensurar as principais características

EDITORIAL
do polo calçadista. Com a pesquisa,
Sindinova e empresários têm a oportunidade de direcionar esforços em
ações que favoreçam os negócios.
Tal ação vem de encontro ao
momento favorável da indústria calçadista. O setor, segundo maior ge-
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rador de riqueza no país, responde
por 30% da arrecadação de tributos
federais. Nova Serrana, como foi divulgado em nossas páginas, acompanha o ritmo: em 2016, o município
arrecadou mais de R$ 86 milhões aos
cofres do Estado, através do ICMS.
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s comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços; e de Finanças e Tributação promoveram ontem (18), audiência
pública sobre a Medida Provisória 774/14,
que acaba com a desoneração da folha
de pagamento para a maioria dos setores
hoje beneficiados.
A realização da audiência pública foi uma iniciativa do presidente da
Frente Parlamentar em defesa dos setor
coureiro-calçadista e moveleiro, deputado federal Renato Molling (PP/RS), e
contou com a participação de representantes de entidades e empresários dos
setores calçadistas, coureiro, têxtil e de
TI de todo o Brasil.
Para Molling assuntos como ajuste fiscal devem ser debatidos para que se
possa promover o reequilíbrio econômico,
condições para retomada do crescimento
da economia brasileira e incremento nas
exportações. “Setores intensivos de mão
de obra e produtos de transformação são
fundamentais para o desenvolvimento
do País. Vamos trabalhar para incluir novamente esses setores para que possam
continuar crescendo e gerando emprego”,
destacou o parlamentar gaúcho.
Na quarta-feira, dia 17, o deputado
foi designado pela Comissão Mista, instalada
no Senado Federal, relator-revisor da Medida Provisória 774/2017, que trata da desoneração da folha de pagamento em vários
setores da economia. Molling foi o relator da

SUPLENTES:

Medida Provisória 540 de 2011 do Plano Brasil Maior, que instituiu a desoneração.
ENGAJAMENTO
O presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados
(Abicalçados), Heitor Klein, que participou
da audiência, ressaltou que o evento contou com presença significativa de representantes dos principais polos calçadistas
brasileiros. “O engajamento demonstra a
importância da inclusão do setor calçadista no rol de segmentos desonerados, por
ser o mesmo intensivo em mão de obra e
com grande potencial exportador”, disse.

Entre as lideranças sindicais
participantes da audiência estavam
o presidente e primeiro vice-presidente do Sindinova, Pedro Gomes da
Silva e Júnior César Silva, respectivamente. “Nosso polo calçadista tem
despontado nos índices de contratações e a reoneração da folha de pagamento diminuirá nosso potencial
produtivo. Se não houver manutenção da alíquota, haverá desemprego e, nesse momento de incertezas,
estamos empenhados em defender
tais questões em nome de nosso
polo”, afirmou o presidente.
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REPRESENTANDO O POLO CALÇADISTA DE NOVA
SERRANA, O PRESIDENTE E PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO SINDINOVA, PEDRO GOMES DA SILVA E JÚNIOR CÉSAR SILVA, PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

ENTENDA A DESONERAÇÃO
Publicada no final de mês de
março pelo Governo Federal, a Medida Provisória 774/2017 determina o
fim da abrangência da Lei 12.546/2011
para a maioria dos setores antes beneficiados por ela, entre eles o calçadista. Com isto, estes segmentos
voltam a utilizar a alíquota de 20%
sobre a folha de pagamento para
contribuição patronal, não podendo
mais basear seu cálculo no indexador de 1,5% a 4,5% sobre o faturamento bruto mensal.
Fonte: Abicalçados

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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A CADA REAL PRODUZIDO PELA INDÚSTRIA, SÃO
GERADOS R$ 2,32 PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

A

indústria é o setor que mais gera
riqueza para o país. A cada real
produzido por ela, são gerados R$
2,32 para a economia brasileira como um
todo. Para se ter uma ideia, a agricultura gera R$ 1,67 e, o setor de serviços, R$
1,51 a cada real produzido, de acordo com
cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A indústria brasileira responde por 55% das exportações do país, 66%
dos investimentos privados em pesquisas
e desenvolvimento e 30% da arrecadação
de tributos federais.
Além disso, a indústria, que emprega 10,5 milhões de trabalhadores, é
responsável por 22% dos empregos formais e paga salários acima da média. Enquanto a média salarial dos trabalhadores
com nível superior é de R$ 5.272, a dos
empregados na indústria é de R$ 7.667.
Os trabalhadores com ensino médio recebem, por sua vez, em média, R$ 1.870 e,
os da indústria, R$ 2.157. A disparidade salarial entre os profissionais da indústria e a
dos demais segmentos ocorre pela maior
qualificação da mão de obra do setor.
Mesmo com essa relevância, a indústria vem perdendo participação na economia brasileira. Em 2016, o segmento participou com 21,2% do Produto Interno Bruto

(PIB). Dez anos antes, em 2006, essa participação era de 27,7%. Segundo o diretor de
Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto
Fernandes, isso deve-se a várias causas,
dentre elas as crises econômicas, as políticas de correção das crises, a emergência
da China como “fábrica do mundo”, a incapacidade de o país corrigir as distorções
do seu ambiente econômico que reduzem

a competitividade, e ao processo natural do
desenvolvimento econômico, em que o setor de serviços aumenta sua participação.
A queda tem sido acelerada em
razão da perda de competitividade da indústria brasileira devido a entraves como
baixa produtividade do trabalhador, elevação do custo unitário em dólar, infraestrutura precária, burocracia, elevada car-

ga tributária e altos custos com encargos
trabalhistas. “As empresas brasileiras têm
grande dificuldade de competir com indústrias de outros países. Assim, perdem
mercados e, consequentemente, produzem menos, contratam menos e geram
menos renda”, ressalta Fernandes.
Fonte: Agência CNI de Notícias
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PERFIL INDUSTRIAL DE NOVA
SERRANA É ATUALIZADO
Pesquisas de campo com empresários do polo calçadista começam nas próximas semanas

O

tornamos mais competitivos e o produto
principal passou do calçado esportivo para
o calçado feminino. O perfil Industrial nos
indicará, com precisão estatística, quais foram essas mudanças e nos ajudará, ainda,
a impulsionar nossa cidade e região a possíveis investidores”, garante o presidente
do Sindinova, Pedro Gomes da Silva.
Nas próximas semanas a equipe
do PCIR, composta pelo SINDINOVA e IEL
entrarão em contato com empresários do
polo para agendamento das entrevistas,
que serão realizadas presencialmente, nas
fábricas. Para mais informações, entre em
contato com os responsáveis pela pesquisa: Edimar Góis: 37 99973-4784 e Ramon
Amorim: (31) 3263-4799.

tecnologia

Sistema FIEMG e o Sindinova, no
âmbito do Programa de Competitividade Industrial Regional – PCIR,
realizará nos meses de maio e junho a
atualização do Perfil Industrial do Polo
Calçadista de Nova Serrana. Este estudo
tem por objetivo aprimorar o conhecimento sobre as potencialidades e desafios do polo, tendo como maior propósito
apoiar o empresário do setor com informações estratégicas.
A primeira edição do Perfil Industrial
foi publicada em 2010. Na época, o polo
calçadista se destacava na produção de
calçados esportivos. “De lá para cá, muita
coisa mudou em nosso polo: ampliamos
nosso mix de produtos, crescemos, nos

Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos

OPINIÃO
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Colunista: Marcos Tadeu de Siqueira
Diretor de Operações do Serviço Social da Indústria (SESI)

SAÚDE NAS EMPRESAS: COMO DIMINUIR GASTOS E
AUMENTAR A COMPETITIVIDADE?

Q

uestões relacionadas à gestão de
Segurança e Saúde no Trabalho
(SST) são cada vez mais relevantes
na agenda empresarial. Pesquisa recente
realizada pelo Serviço Social da Indústria
(SESI) com 500 executivos de recursos
humanos de médias e grandes indústrias
aponta que mais de 70% das empresas
dão uma importância alta ou muito alta
para esse tema. Dentre as principais razões para se investir em saúde nas empresas, está o ganho econômico, ao reduzir custos com acidentes, afastamentos
e perda de produtividade.
Mas para se obter resultados significativos, é necessário que as empresas realizem um diagnóstico dos fatores de risco do
ambiente laboral e dos hábitos de seus trabalhadores. A partir da identificação dessas

informações, deve-se elaborar um plano de
ação, com definições de prioridade e das
iniciativas com maior potencial de retorno.
Ao desenvolver esse plano de segurança e saúde no trabalho, as companhias devem levar em conta, pelo menos,
sete aspectos econômico-financeiros:
1. O impacto da tributação variável do Seguro Acidente de Trabalho (SAT)
ou o Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa por Riscos Ambientais do Trabalho, provocado pelo Fator Acidentário
de Prevenção (FAP). O FAP é calculado de
acordo com a sinistralidade em relação
aos acidentes de trabalho e afastamentos previdenciários do tipo acidentários.
Isso significa que, quanto mais acidentes e
afastamentos pelo INSS por esse motivo,
maior será a tributação para a empresa;

2. A sinistralidade anual e a inflação
médica aplicadas em planos de saúde,
que juntas promovem frequentemente
reajustes muito superiores aos índices inflacionários vigentes;
3. A obrigatoriedade de manter aposentados e demitidos na apólice de saúde
suplementar da empresa, sob certas condições contratuais, o que aumenta a sinistralidade e consequentemente os custos;
4. O sistema previdenciário que,
por ocasião de concessão de aposentadoria, usualmente obriga manutenção da
assistência à saúde ofertada ao empregado e onera o resultado de toda a apólice
de saúde suplementar das empresas;
5. As perdas financeiras e de produtividade com o absenteísmo;
6. Um ambiente de maciça e rotinei-

ra judicialização que leva a uma insegurança jurídica, bem como à elevação de custos
com honorários processuais e periciais;
7. Os riscos associados às ações
regressivas, previstas em lei, por meio da
qual a empresa, culpada pelo adoecimento ou acidente de trabalho, deverá ressarcir os cofres da previdência social.
Nesse sentido, entender que tipos
de compromissos financeiros a empresa
irá ter com saúde e segurança é fundamental para a sustentabilidade do negócio. Por isso, as ações de promoção de
saúde nas empresas vêm se tornando
cada vez mais estratégicas para as companhias. Afinal, no fim, todos ganham: a
indústria, as organizações, os trabalhadores, a sociedade, a previdência, a economia e é claro, o país.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAÚDE

Segurança Trabalho
Elaboração de PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais

PCMSO – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – Relatório Anual

Elaboração de LTCAT – Laudo Técnico das Condições do
Ambiente Trabalho

ASO - Atestado Ocupacional: Admissional,
periódico e demissional

Monitoramento Ambiental – Realização de medições, ruído,
calor, poeira, gases e vapores

PCA – Elaboração e implantação de programa de
conservação da Audição
PPR – Elaboração e implantação programa de
proteção respiratória

Meio Ambiente

- Audiometria
- Espirometria
- ECG – eletro cardiograma
- EEG – Eletro encefalograma
- Acuidade visual

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Laudos de insalubridade, periculosidade, Aposentadoria
Especial, Perícias Técnicas

ExamesComplementares
realizados na clínica

Medicina do Trabalho

Corpo de Bombeiro
AVCB auto de vistoria
do corpo de bombeiros
Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
Treinamento de Brigada de Incêndio

Treinamentos específicos
em Segurança e Saúde
CIPA, EPI, Brigada de Incêndio, NR 11, NR 12, NR 10,
NR 20, NR 35
SIPAT

Processo de licenciamento ambiental, LP - LI – LO – LOC
Gerenciamento de resíduos ambientais

Rua Antônio Martins, 75 – Frei Paulo (sede do Sindinova)
(37) 3226 0144 – 3226 5260 | segnova@segconsultoria.com
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SINDINOVA TRAZ ORQUESTRA DE CÂMARA
SESIMINAS A NOVA SERRANA
Concerto faz parte das comemorações dos 20 anos do Sicoob Credinova

O

Sindinova, em parceria com o SESI
FIEMG e a FIEMG Regional Centro-Oeste, traz a Nova Serrana a Orquestra de Câmara do SESIMINAS, que se
apresenta no dia 22 de junho, no Espaço
Sindinova. O evento faz parte da programação de comemoração dos 20 anos de
Sicoob Credinova, cooperativa de crédito que iniciou suas atividades prestando
serviços financeiros ao setor calçadista de
Nova Serrana e Perdigão.
De acordo com o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, reconhecer a importância da cooperativa é
fundamental para o setor. “Quase toda a
existência do Sindinova é marcada pela
presença ativa do Sicoob Credinova, que
ofereceu aos nossos fabricantes condições
de crescer numa época em que os recur-

sos financeiros eram poucos e os juros
eram impraticáveis”, pontua o presidente.
De acordo com o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, reconhecer a importância da cooperativa é
fundamental para o setor. “Quase toda a
existência do Sindinova é marcada pela
presença ativa do Sicoob Credinova, que
ofereceu aos nossos fabricantes condições
de crescer numa época em que os recursos financeiros eram poucos e os juros
eram impraticáveis”, pontua o presidente.
SOBRE A ORQUESTRA
Com 30 anos de existência, a Orquestra de Câmara SESIMINAS foi fundada
pelo Dr. Nansen Araújo, que foi presidente
da FIEMG. Com o objetivo maior de garantir
o acesso ao repertório camerístico de qua-

lidade ao trabalhador da indústria mineira
e seus dependentes, a Orquestra já conta
com mais de 1100 concertos realizados em
locais que vão de pátios de fábricas, passando por hospitais e escolas, chegando
às melhores salas de concertos não só da
capital, mas também do interior de Minas.
Em sua trajetória, a Orquestra de
Câmara Sesiminas pôde atuar junto a solis-

tas renomados como Nelson Freire, Antônio
Menezes, Arthur Moreira Lima e Duo Assad.
No campo da música popular, artistas como
Milton Nascimento, Vander Lee, Maria Gadu,
Diogo Nogueira, e grupos como Skank e
Jota Quest também puderam integrar sua
rica programação. Atualmente, a Orquestra
de Câmara SESIMINAS é regida pelo maestro Marco Antonio Maia Drumond.

SERVIÇO
CONCERTO DA ORQUESTRA DE CÂMARA SESIMINAS
Dia 22 de junho de 2017, (quinta-feira), às 19h
Espaço Sindinova (Rua Paraíba, 10, Frei Paulo – Nova Serrana/MG)
Evento exclusivo para associados Sicoob Credinova.
Confira a programação completa na última página deste jornal.

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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ABUSADO OU ESCONDIDO, VERMELHO É
TENDÊNCIA ABSOLUTA NESTE INVERNO
Cor vibrante promete esquentar a moda durante a temporada fria do ano

O

vermelho é uma cor forte que
sempre chama a atenção e pode
ser usada para montar o look
tanto durante o dia como para eventos à noite. Bolsas, sapatos, echarpes e
lenços são uma maneira bem prática de
começar a introduzir a cor vermelha no
guarda roupa e deixar o visual mais vi-

brante e elegante.
As diversas tonalidades dessa cor
marcaram presença em peças de estilos
variados: vestidos femininos, terninhos e
casacos bem compridos. Além das peças
de roupa que ficam incríveis com os tons
vermelhos, a cor também aparece nos
acessórios como sapatos, bolsa, lenços e

muitos outros que irão completar o visual
neste inverno 2017.
Puffer Jackets é uma peça que
está em evidência na moda, e na cor vermelha fica perfeita para finalizar o look e
proteger do frio. A calça vermelha, embora chamativa, é uma peça que combina
muito com cores neutras, escuras e até

mesmo com outros tons de vermelho.
Hit da estação, o veludo está por
todos os lugares e, dependendo da peça,
ele é protagonista. Para o tecido no tom
vermelho, uma boa opção é mesclar a
peça com jeans e peças básicas.
Fonte: Primeira Página / Big 1 News
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CONEXÃO
PA R A I N S P I R AÇ ÃO , I N F O R M AÇ ÃO .
PA R A O S D I A S D E H O J E , L E V E Z A .

20 de Junho
Horário: 19h
Sindinova
Rua Antonio Martins, 75
Bairro Frei Paulo - Nova Serrana/MG
Palestrante: Tatiana Souza
INSCREVA-SE EM

O Conexão Inspiramais é uma palestra que antecipa inspirações e referências
para o setor de componentes e moda e é realizado pelo By Brasil
Components and Chemicals - ação de incentivo às exportações executadas
em parceria entre a Assintecal e a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Acesse e saiba mais sobre o projeto em: bybrasil.org.br

Para mais informação entre em contato através do e-mail:
design@assintecal.org.br ou pelo telefone: (37) 3228 8500

inspiramais.com.br/agenda

APOIO LOCAL
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PARCERIA ENTRE SINDINOVA E SENAI
OFERECE CURSOS DIFERENCIADOS
ALESSANDRA MEDEIROS

ENTRE OS DIVERSOS CURSOS REALIZADOS PELO SINDINOVA EM PARCERIA COM O SENAI, O DE ELÉTRICA INDUSTRIAL É UM DOS MAIS PROCURADOS.

O

mercado de trabalho está cada
vez mais exigente. Quem já tem
um emprego precisa se aperfeiçoar constantemente; já quem está à procura de um busca na capacitação uma
forma de diferenciar-se em meio a tantos
profissionais. Pensando nisso, o Sindinova firmou parceria com o SENAI de Nova
Serrana para oferecer cursos de acordo
com as necessidades das empresas do
polo calçadista.

“Através da estrutura oferecida
pelo SENAI, promovemos capacitação de
qualidade às fábricas do polo, em especial
às associadas ao Sindinova. Assim, contribuímos para favorecer nossa competitividade”, afirma Helena de Souza, diretora de Capacitação, Recursos Humanos e
Gestão do Sindinova. O diretor do SENAI
de Nova Serrana, Rômulo Maciel, acredita
que a parceria beneficia muito mais que
as duas instituições. “Só temos benefícios

com essa relação, pois podemos oferecer cursos específicos para o setor e, com
isso, suprimos as carências das empresas,
no que tange as profissões com maior dificuldade na contratação”, comenta.
A pedido da empresa onde trabalha, o overloquista Sérvulo Junio Pereira da
Rocha fez o curso de elétrica industrial. “Na
empresa onde eu trabalho não tem quem
cuide especificamente da parte elétrica e,
sempre que há alguma demanda, é tercei-

rizada. Com o curso, quando houver algo
mais simples eu consigo resolver”, afirma.
Também ex-aluno do curso de elétrica industrial, Léscio Antônio de Azevedo está
montando uma fábrica e acredita que
todo o conhecimento adquirido no curso
o ajudará no processo. “Aproveitarei bastante o que aprendi. Posso montar quadros elétricos para o maquinário, substituir
peças e identificar defeitos sem precisar
gastar com terceiros”, explica.
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AGENDA DE CURSOS
CURSO

ALMOXARIFADO
SENAI

SECRETÁRIA E
RECEPCIONISTA

TÉCNICAS DE VENDAS
COM PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUÍSTICA

DATA

05/06 À 29/06/2017
DAS 18H30 ÀS 22H30

17/06 E 24/06
SÁBADOS

20, 21 E 22 DE JUNHO
DAS 18H ÀS 22 H

CARGA HORÁRIA

60H

12H

12H

LOCAL

SENAI

SINDINOVA

SINDINOVA

VALOR

ASSOCIADO
2X R$175,00 = R$ 350,00
NÃO ASSOCIADO
2X R$250,00 = R$ 500,00
ASSOCIADO
2X R$150,00 = R$ 300,00
NÃO ASSOCIADO
2X R$200,00 = R$ 400,00
ASSOCIADO
2X R$175,00 = R$ 350,00
NÃO ASSOCIADO
2X R$250,00 = R$ 500,00
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