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Edição Nº 58 

Abril/Maio 
2020

Pandemia de  
Covid-19

Em tempos de 
crise...

O programa FIEMG
Competitiva vai auxiliar sua empresa na travessia
deste período complicado! Veja como participar!

Questões trabalhistas 
merecem atenção redobrada em 
tempos de exceção.

A Palavra do Presidente 
Geraldo Vergilino Júnior traz uma 
mensagem positiva para o setor

Página 3.

Página 4. Página 2. 

VOCÊ
não está
sozinho
VOCÊ
não está
sozinho
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Palavra do 
Presidente

A o invés de falar em números, 
que por sinal mudam a cada 

minuto no mundo inteiro, vim tra-
zer ao setor vidreiro um olhar po-
sitivo sobre esse momento. E vou 
começar afirmando: Tudo isso vai 
passar! E quando esse momento 
passar, posso garantir, teremos ad-
quirido uma experiência sem igual 
para a sobrevivência dos nossos 
negócios. Teremos aprendido mais 
sobre nossos colaboradores, tere-
mos experimentado novas possi-
bilidades de relações de trabalho 
e outras possibilidades de atuação 
do nosso negócio no mercado que 
estamos inseridos. 

Se tomarmos decisões acer-
tadas agora, quando tudo isso 
passar, é possível que estejamos 
em um cenário diferente com nos-
sos fornecedores e que tenhamos 
aprendido a estarmos próximos, 
sem estar fisicamente ao lado dos 
nossos clientes. É possível que, fa-
zendo adequações necessárias, 
nos vejamos mais competitivos, 
pois teremos aprendido, ainda que 
à duras penas, a ser cautelosos e, 
ao mesmo tempo, mais assertivos  
e ágeis na tomada de decisões.

Mas enquanto estamos vi-
vendo esse momento, eu gostaria 

Geraldo Vergilino de Freitas Junior

de sugerir a todos os nossos as-
sociados, amigos e patrocinado-
res que tenham calma e que nos 
acompanhem em nossas redes 
sociais, grupos e e-mails. Esta-
mos diariamente fornecendo con-
teúdo, orientações e assessorias 
para que todos vocês possam to-
mar decisões acertadas. Nós da 
AMVID e do SINVIDRO-MG estamos 
filtrando as informações e garan-
tindo aos nossos empresários que 
recebam esclarecimentos sobre as 
medidas adotadas pelos governos 
federal, estadual e municipal para 
que possam aplicá-las de forma 
segura aos negócios e para que 
possamos preservar, principalmen-
te, a vida de todos os cidadãos. 

Em março assinamos um Ter-
mo Aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019/2020, junto ao 
sindicato profissional. O documen-
to trouxe possibilidades extras de 
negociação para as indústrias vi-
dreiras e garantiu a manutenção 
de empregos no setor. No momen-
to em que escrevo essa coluna, es-
tamos em negociação de um novo 
documento coletivo que abarque a 
Medida Provisória (MP) 936/2020, 
que permite a suspensão de con-
tratos e a redução de carga horá-
ria e salários, proporcionalmente. 
Essas ações, associadas ao su-
porte às necessidades de cada 
associado, deixa ainda mais clara 
a importância de estarmos unidos 
e a força das entidades de classe, 
sindicatos e associações patronais 
e profissionais, no suporte aos em-
presários e colaboradores. 

Mais do que nunca, peço 
que contem conosco nesse mo-
mento de crise e continuem nos 
apoiando na construção de um 
novo tempo, porque tudo isso 
vai passar!

Isso vai 
PASSAR!

O 2º SEMESTRE SERÁ 
INTENSO NA CAPACITAÇÃO!
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Presidente da Amvid:  Geraldo Vergilino de Freitas Junior • Vice-presidente da Amvid: Antônio Carlos Cunha 
• Jorna lista-responsável: Alessandra Rodrigues • Projeto gráfico e diagramação: Técnica Composição e Arte 
Ltda. Tira gem: 2.000 exemplares. Contatos: (31) 2551-4447 • (31) 2516-4445 • (31) 3282-1085 • www.amvid.com.br

EXPEDIENTE: 
Publicação da Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos Beneficiadores do Vidro

O 2º semestre 
será intenso na 
capacitação
Não perca tempo!
Inscreva-se agora e aproveite 
para parcelar em mais vezes os 
cursos e visitas técnicas!
Todas as ações abaixo estão 
com as INSCRIÇÕES ABERTAS! 

aEspecialização em Instalação 
de Vi dros Temperados – Nível I: 
Boxes, janelas e vãos de pequeno 
e médio portes – Certificação 
SENAI - R$770,00 - 6x sem juros!  
20 vagas.
Previsão de início: 13/07/2020

aEspecialização em Instalação 
de Vidros Temperados – Nível II: 
Envidraçamento de Sacada e 
Guarda-corpo – Certificado SENAI 
- R$1.350,00 - 10x sem juros!
15 vagas.
Previsão de início: 10/08/2020

aVisita Técnica à indústria 
e à Glass South America/SP
Saída de Belo Horizonte: 
05/11/2020 às 22h30 
Retorno: 06/11/2020 às 22h
PROMOÇÃO: “PASSEAR DE DOIS 
É MELHOR!” 
Leve o seu ACOMPANHANTE 
PAGANDO APENAS 
50% da inscrição!

a3º Seminário de Vidros e 
Esquadrias  para Construtoras 
e Vidraçarias 
Parceria Sinduscon-MG
Local: FIEMG – Belo Horizonte
Previsão: 14/06/2020
Horário: das 8h30 às 17h30

Mais informações sobre 
todos os eventos: 

Telefone/Whatsapp: 
(31) 3282-1085 // (31) 2551-4447
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Anecessidade de isolamento so-
cial na luta contra a pandemia 

do coronavírus gerou queda nos 
negócios em todos os elos da ca-
deia da construção civil. Muitos co-
laboradores das empresas vidreiras 
de Minas Gerais receberam férias, 
outros estão em banco de horas e 
alguns tiveram seus contratos sus-
pensos ou encerrados. Os gestores,  
desde o momento em que a crise 
deixou de ser uma possibilidade e 
passou a ser real, estão diariamen-
te lutando para fazer o seu negócio 
resistir. Nesse momento, a união do 
setor, a troca de informações e a par-
ticipação coletiva em ações promo-
vidas pelas associações e sindicatos 
tem ganhado ainda mais importân-
cia e aqui na AMVID e no Sinvidro-
-MG não tem sido diferente. Ações 

como compra coletiva de máscaras 
no preço mais acessível, possibi-
lidade de compra de testes para o 
coronavírus e acordos com o sindi-
cato profissional são algumas medi-
das promovidas pelas entidades vi-
dreiras de Minas Gerais para auxiliar, 
principalmente, seus associados.

Ampliando as ações com o ob-
jetivo de superar a crise e reestru-
turar o negócio após a passagem do 
pico de contaminações, a AMVID e o 
Sinvidro-MG, em parceria com a 
Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais – FIEMG, oferecem 
aos empresários o suporte nas áreas 
mais sensíveis de suas empresas no 
período de abril a dezembro deste 
ano. O programa FIEMG Competi-
tiva disponibiliza orientações nas 
áreas de finanças, gestão e mercado 

A hora de reorganizar 
o negócio é agora!

INVESTIMENTO:

R$600,00 
em 2x para associados  

AMVID e Sinvidro-MG 

R$1.500,00 
em 2x para NÃO associados

Para saber mais 
sobre o programa, você pode 

acessar a página: 
www.entidadesvidreirasmg.org/

fiemgcompetitiva
ou entrar em contato 

pelo telefone: (31) 3282-1085 
(Telefone/WhatsApp)  

e contará com palestras, web au-
las, mentorias virtuais e assessoria 
online e presencial. Ao todo serão 
aproximadamente 50h de acompa-
nhamento e capacitação. 

PILARES

ESTRUTURA  
DE CAIXA

MERCADOFINANÇAS GESTÃO

GESTÃO DE  
PESSOAS EM 

TEMPOSDE CRISE

GERENCIAMENTO 
DE CRISE

ANÁLISE 
FINANCEIRA

MÍDIAS  
DIGITAIS

TÉCNICAS 
NEGOCIAÇÃO

Balanço 
Patrimonial e DRE

Capital de Giro

Indicadores 
Financeiros

Gestão de  
Risco

Gestão de  
Conflitos

Erros mais Comuns 
na Gestão de 

Pessoas

Melhores Práticas 
na Gestão de 

Pessoas

Técnicas e 
estratégias para 
negociação de 

sucesso

Melhores Práticas 
em Whatsapp e 

Instagram

Marketing Digital: 
vendas e  

resultados
Negociações 

críticas e 
posicionamentos

Preparação para 
as negociações 

necessárias

Utilização das 
mídias sociais  

na prática

Conversão do 
engajamento digital 

em vendas

O novo desafio  
das indústrias

Negociações em 
tempos de criseCustos x Despesas

Estrutura do fluxo 
de caixa

Linhas de Crédito

http://www.entidadesvidreirasmg.org/fiemgcompetitiva
http://www.entidadesvidreirasmg.org/fiemgcompetitiva
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Para promover a manutenção 
dos empregos, medidas es-

tão sendo tomadas pelo governo 
federal, flexibilizando as relações 
de trabalho. Dentre as várias op-
ções propostas, temos as mais 
importantes como férias indivi-
duais e coletivas, banco de ho-
ras, suspensão de contrato de 
trabalho e redução de jornada e 
salários. Regras que outrora não 
podiam sofrer alterações, nem 
mesmo por acordos entre os sin-
dicatos patronais e profissionais, 
agora têm negociação bastante 
flexibilizada, podendo, em alguns 

Questões trabalhistas...
durante a pandemia do coronavírus precisam de maior atenção

casos, ser realizada apenas entre 
empresa e empregado. Todavia, 
como esses temas são bastante 
sensíveis e o momento nebuloso, 

Apesar do Supremo Tribunal 
Federal (STF) ter suspendido 
no final do dia 17 de abril a 
necessidade de anuência do 

Sindicato Profissional para suspensão dos contratos 
de trabalho de redução de jornadas e salários, por uma 
questão de segurança jurídica, a orientação é que as 
empresas busquem o acordo do lado profissional para 
evitar problemas futuros, uma vez que absolutamente 
tudo pode mudar de um dia para outro nas decisões 
tomadas pelos governantes neste período. Para ter 
menor risco de problemas trabalhistas sugerimos:
1. Comunicar cada ato realizado junto ao colaborador 

para o sindicato profissional. Cabe lembrar que, in-
dependente do momento, o sindicato profissional 
pode pedir a abertura de negociação coletiva com 
qualquer empresa da sua base e que a empresa 
não pode negar-se a negociar com o sindicato pro-
fissional.

2. A antecipação da empresa em fazer a negociação 
junto ao sindicato profissional  buscando a concor-
dância sobre as condições para a suspensão dos 
contratos e as reduções. Desta forma ao realizar 
qualquer um dos atos, a empresa e o colaborador, 
já estarão resguardados legalmente.

Perfil para Guarda-Corpo

GlassVetro
ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA VIDRO

Barras de 2500mm conforme 
NORMA ABNT NBR 14718 E 
7199.
Os perfis da GLASS VETRO 
possuem laudo de aprovação 
técnica.

11.3124-4000  11.2195.0505
www.glassvetro.com.br

01.26.559

Per�l para embutir
para vidros de 12, 16 e 20 mm com 2500 mm

01.26.558

Per�l para topo
Para vidros de 12, 16 e 20 mm com 2500 mm

Perfis acompanham
kit de cunhas e 

borrachas.

Suspenção de Contrato 
de Trabalho, Redução de 
Jornada e Salários:

Usar a MEDIDA PROVISÓRIA ou  
acordos e convenções coletivas?

A Medida Provisória (MP) é um instrumento 
com força de lei, adotado pelo presidente da 
República, em casos de relevância e urgência.
Produz efeitos imediatos, mas depende de apro-
vação do Congresso Nacional para transformação 
definitiva em lei. 

Os Acordos e as Convenções Coletivas são 
instrumentos de negociação entre empresa e sin-
dicato laboral, ou entre sindicatos patronal e pro-
fissional e que também tem efeitos imediatos e 
inclusive, se sobrepõem ao legislado. Ou seja, se o 
seu Acordo ou a Convenção Coletiva for diferente 
do que está redigido por uma MP, deverá prevale-
cer o que está no acordo ou convenção. 

Por isso é muito importante, ao sair qualquer 
alteração trabalhista, verificar junto a sua entida de 
representativa se há algum instrumento cole tivo 
que assegure o texto da MP ou que seja diferente 
dela. E, dê preferência aos instrumentos coletivos.

A AMVID e o SINVIDRO-MG 
oferecem ASSESSORIA GRATUITA 
para os seus associados. 
As dúvidas podem ser enviadas 
para contato@amvid.com.br 
ou contato@sinvidromg.org.br

determinadas ações podem ge-
rar insegurança jurídica. Portanto 
temos duas dicas muito im-
portantes para orientar o setor. 
Confira!

mailto:contato@amvid.com.br
mailto:contato@sinvidromg.org.br

