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Edição Nº 57 
Fevereiro/

Março 
2020

Dia 24 de março tem o 
3º Seminário de Vidros e 
Esquadrias para Construtoras, 
Vidraçarias e Serralherias de 
Minas Gerais.

Entidades vidreiras de 
Minas Gerais estão 

sob nova direção

Entidades vidreiras de 
Minas Gerais estão 

sob nova direção

Página 4

Página 2

Veja agenda de Cursos e Visitas Técnicas do 1º semestre

Página 3

Confraternização Inscrições abertas

Página 4

Do jeito que mineiro gosta de 
comemorar!
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Palavra do 
Presidente

T alvez soe clichê as duas frases 
que preparei para dizer enquanto 

penso em, por onde começar a mi-
nha primeira coluna no INFORMATIVO 
AMVID, mas o fato é que é difícil não 
dizer que é muita responsabilidade 
estar nesse lugar e que me sinto um 
privilegiado em poder contribuir com 
o setor do qual faço parte há quase 
trinta anos. Ciente da responsabilida-
de e do privilégio, convido a todos a 
virem conhecer o nosso trabalho e a 
contribuírem para o desenvolvimento 
do setor. O princípio do associativismo 
é a cooperação. E é a cooperação e o 
debate sadio que geram o desenvolvi-
mento de toda a cadeia produtiva de 
um setor, de um estado e de um país.

Para que todos conheçam o tra-
balho da nossa associação, vou fazer 
um breve relato das atividades de re-

AMVID em 2020 sob nova direção
Presidente: 
Geraldo Vergilino de 
Freitas Junior da Cristal 
Temper

Vice-Presidente:
Antônio Carlos Cunha 
da Lamina Temper

Tesoureiro: 
José Miguel Gallegos 
da Reflex Tempervidros

Secretário Geral: 
Joaquim de Oliveira 
da Vitral

Diretores: 
Fernando Paiva 
da Vidraçaria Irmãos Paiva
Fernando Saturnino 
da São Cristóvão Temper
Wallison Rezende 
da Vidrália

Vitor Sérgio Pereira 
da Vidraçaria Manchester

Conselheiros Fiscais

Alexandre Pestana 
da Pestana Vidros

Leonardo Braz 
da Smart Vidros

José Fernando Belarmino 
da Temper Patos

Suplentes de 
Conselho Fiscal

Eduardo Sales 
da Bell Temper

Carlos Brum 
da Vidraçaria 
Vitrine

Paulo Henrique 
da Viminas

S aiba quem são os nomes que vão representar 
o Setor Vidreiro de Minas Gerais na direção da 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO COMÉRCIO ATACADISTA, 
VAREJISTA E DOS BENEFICIADORES DO VIDRO – 
AMVID – pelos próximos três anos! 

Geraldo Vergilino de Freitas Junior

presentação que têm, normalmente, 
pouca visibilidade, mas que são im-
pactantes para todos os elos do vidro 
plano em Minas Gerais.

A primeira delas, e que está já em 
discussão em segunda instância, é o 
processo judicial que defende os inte-
resses da categoria de varejo que foi 
inserida em uma Convenção Coletiva 
de Trabalho entre a FESERV – Fede-
ração de Serviços de Minas Gerais, e o 
SinDvidro – Sindicato profissional – e 
que estabelece critérios inviáveis para 
os instaladores, sistemistas e para as 
vidraçarias. Tal convenção trata a ca-
tegoria como se diferenciada ela fos-
se, como é o caso de algumas classes 
previstas na CLT. E não é esse o caso 
deste público. A instalação de vidros é 
parte de um processo que é executa-
do pelas vidraçarias e que nasce, na 
maioria das vezes, com projetos alta-
mente complexos. A AMVID e o Sinvi-
dro-MG, apoiados pela Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
- FIEMG, seguem tentando mostrar às 
instâncias superiores o quanto esse 
instrumento é incoerente e incon-
sequente para um setor que já está 
tão sofrido, como o dos varejistas de 
vidros.

Também em parceria com o Sin-
vidro-MG e a FIEMG, a AMVID está 
em atividade junto à Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) em busca de um 
Regime Tributário Especial – RET que 
possa trazer maior competitivida-
de para as indústrias mineiras, que 

além de concorrerem em um mer-
cado interno extremamente desleal, 
também sofrem com a atividade das 
empresas de outros estados que são 
beneficiadas por regimes especiais e 
que entram no mercado mineiro com 
preços impraticáveis para as empre-
sas sediadas em Minas Gerais.

Além das iniciativas de defesa de 
interesses, outros benefícios diretos 
já estão disponíveis para as empre-
sas associadas, tais como: descon-
tos de aproximadamente 20% nas 
contas de energia de vidraçarias e 
assessoria GRATUITA nas questões 
trabalhistas, tributárias e ambientais. 
Estas oportunidades já são bastante 
utilizadas por algumas empresas as-
sociadas.

Cursos, palestras, visitas técni-
cas e capacitações que envolvem 
os vidraceiros e especificadores são 
constantes e oferecem a segurança 
de serem CERTIFICADAS por insti-
tuições renomadas do setor de edu-
cação como o SENAI e de empresas 
referência como Abravidro, Abividro, 
FIEMG e SEBRAE, dentre outras.

Essa é a entidade que a partir 
de 1º de janeiro de 2020 eu assumi 
e que me comprometo em cooperar 
com respeito, dignidade e empe-
nho para desenvolvê-la ainda mais. 
Venha fazer parte de tudo isso! 
USUFRUA! Esse é o convite que 
deixo para todos os que trabalham 
no setor vidreiro de Minas Gerais. 
São todos bem vindos!

RESPEITO E ÉTICA 
Esse é o meu 
compromisso com 
o NOSSO setor!
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N o dia 13 de dezembro, além de 
exercerem o seu direito ao voto 

elegendo uma nova diretoria, os 
associados da AMVID também foram  
convidados para aquele tradicional 
encontro de fim de ano e se juntaram 
aos amigos e associados do Sinvidro-
MG para comemorar mais um ano de 
trabalho.

O evento que aconteceu no Edi-
fício Robson Braga – FIEMG - e con-

tou com a presença de boa parte do 
grupo de empresários associados 
teve aquele jeito bem mineiro – des-
contraído e agregador! As rodas de 
conversa mostraram que apesar de 
todas as dificuldades enfrentadas em 
2019 pelo setor de vidros planos, os 
empresários do segmento esperam 
e acreditam que 2020 será um ano 
melhor.  É possível ver que muitos já 
se preparam para o crescimento da 

Confraternização encerra as atividades 
da AMVID e do Sinvidro-MG em 2019

E leito em 10 de janeiro, Leonardo 
Braz Viera Santos será empossa-

do em 22 de fevereiro e irá conduzir os 
trabalhos do Sindicato das Indústrias 
de Beneficiamento e Transformação 
de Vidros e Cristais Planos do Estado 
de Minas Gerais – Sinvidro-MG 
até 21 de fevereiro de 2023. 

O novo presidente do setor in-
dustrial de vidros planos do estado 
já é conhecido na cadeia produtiva, 
e no seu mandato como presidente 
da AMVID – entre os anos de 2012 e 
2016 – foi o grande responsável por 
administrar o processo de funda-
ção dos sindicatos do segmento em 
Minas Gerais. 

Leonardo Braz é o novo 
presidente do Sinvidro-MG

No seu discurso logo após a 
consolidação do seu nome para a 
cadeira de presidente do sindica-
to, Braz ressaltou que recebe hoje 
uma entidade mais forte e consoli-
dada pelo trabalho realizado pelos 
seus antecessores que construí-
ram um relacionamento intenso 
com a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais – FIEMG. 
O novo presidente também disse 
que sabe dos desafios de suceder 
a Alexandre Pestana, e que conta 
com todos os seus colegas nesse 
novo trabalho de desenvolvimento 
da cadeia produtiva do vidro plano 
do estado.

Conheça um pouco mais sobre o 
Sinvidro-MG visitando o site do sindi-
cato: www.sinvidromg.org.br 

demanda melhorando seus proces-
sos e pensando na ampliação da ca-
pacidade produtiva. 

A confraternização contou com 
o apoio das empresas Bend Glass, 
Cristal Temper, Vidraçaria Pestana e 
Divinal! 

As fotos do evento estão dispo-
níveis no Facebook das entidades vi-
dreiras. Acesse: www.facebook.com.
br/amvidmg e vá em álbuns.

Odilon Reinaldo, Geraldo Júnior e 
Abdo Andrade

Heber Dutra, Wallison Resende, Vitor Souza 
e Eduardo Sales

Leonardo Braz e Fernando Paiva

Leonardo Braz está ciente e preparado 
para os desafios
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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
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Data: 24 de Março
Horário: das 8h30 às 17h30  
Local: FIEMG - Edifício Robson Braga
Endereço: Av. Contorno, 4456 - 4º 
andar - Funcionários – Belo Horizon-
te – MG
Público alvo: Construtoras, Enge-
nheiros e Arquitetos, Vidraçarias e 
Serralherias de Minas Gerais

INVESTIMENTO:
NÃO ASSOCIADOS: R$120,00

ASSOCIADOS: R$60,00

Mais informações: 
SINVIDRO-MG: (31) 3282-1085

SINDUSCON-MG: (31) 3253-2687

O que vem aí?
Nesta 3ª edição, dentre outros 

temas, vamos falar sobre os pontos 
de atenção em vistorias para que 

AGENDA DE EVENTOS

PARA CONSTRUTORAS 
E VIDRAÇARIAS

CURSOS:

De 02/03 a 23/03 - Especialização 
em Projetos e Normas Técnicas de 
Vidros Planos, Vidros Temperados 
e Vidros Especiais – Certificação 
SENAI – R$770,00 - 6x sem juros!

De 30/03 a 27/04 - Especialização 
Instalação de Vidros Temperados – 
Nível I: Boxes, janelas e vãos de 
pequenos e médio portes – Cer-
tificação SENAI – R$770,00 - 6x 
sem juros!

De 04/06 a 05/06 – Visita Técnica 
à indústria e à Glass South Ame-
rica/SP. Saída de Belo Horizonte - 
R$200,00 - 3x sem juros!

construtoras e empresas vidreiras 
possam evitar transtornos ao final 
das obras. Também vamos apresen-
tar e discutir sobre a Norma Técnica 
ABNT NBR 16.823 – Qualificação e 
Certificação do Vidraceiro – e en-
tender como ela poderá ser útil para 
construtoras e vidraçarias. O dia de 
atividades também contará com es-
tudo de casos de empreendimentos 
que são referência em fachadas em 
Belo Horizonte, trazendo projetos 
como o do edifício Concórdia.

Para saber toda a programa-
ção e se inscrever no 3º Seminá-
rio de Vidros e Esquadrias, acesse: 
www.sinvidromg.org.br.

Siga nossas redes sociais e fi-
que atento aos descontos e PROMO-
ÇÕES RELÂMPAGOS: @SINVIDROMG, 
@AMVIDMG e @SINDUSCONMG.


