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Seguir corretamente as exigências da CLT sobre 
as férias coletivas garante a segurança da sua empresa, 
evitando problemas trabalhistas!

Página 4.

Pequenas 
empresas também 
podem ter 
descontos na 
conta de energia!
Saiba como conseguir.

Página 2.

Curso de 
Vidraceiro com 
CERTIFICAÇÃO 
SENAI, só aqui
Uma oportunidade para 
qualquer pessoa que tenha o 
Ensino Fundamental com pleto.

Pode ser bom para todo mundo, mas veja 
o passo a passo para fazer tudo certo!

Férias coletivas 
de fim de ano?
Férias coletivas 
de fim de ano?P
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Palavra do 
Presidente

E 2019 praticamente aca 
bou. Entre melhoras e 

pioras do mercado, quem 
sobreviveu até aqui tem 
grandes chances de ter 
um resultado melhor em 
suas empresas em 2020. 
Os dados apresentados na 
última reunião da Câmara 
da Indústria da Constru
ção – CIC da Federação das 
Indústrias do Estado de 
Minas Gerais – FIEMG  no 
final de outubro, mostra
ram que os tempos mais 
difíceis ficaram para trás.

Fico feliz em encerrar 
o ano e minha participa
ção como presidente da 
AMVID deixando boas notí
cias para o setor. Há quase 
três anos, quando assumi a 
direção da AMVID, estáva
mos no auge de uma crise 
financeira que se estendeu 
por muito mais tempo do 
que esperávamos. Falta de 
vidro e sucessivos aumen
tos na indústria de base 
fizeram esse período ainda 
mais complicado. Trabalhar 
o associativismo nesses 
tempos é desafiador, pois 
boa parte dos empresários 
quer melhorias em todos os 
cenários sem contribuir, de 
forma nenhuma, para o de
senvolvimento do mercado.

Como presidente da 
AMVID, das muitas coisas 
que aprendi nesse período, 
é que para ter sucesso na 
direção de uma entidade 
de classe, é preciso con
tar com os outros, ter bons 
parceiros. Por isso agra
deço aos amigos do setor 
que fizeram parte do meu 
mandato, e aos associados 
que permaneceram con
tribuindo financeiramente 
e participando de eventos, 
cursos e reuniões. Agrade
ço aos meus companhei
ros que fizeram parte da 
diretoria, por dividirem res
ponsabilidades e tempo na 

busca do desenvolvimento 
do setor!

Ao presidente do Sin
vidroMG, Alexandre Pes
tana, meu parceiro res
ponsável pelas indústrias 
vidreiras do nosso estado, 
registro que foi com muita 
satisfação que participei 
das ações do sindicato. 
Obrigado por estar sempre 
presente na busca pelas 
soluções das dificuldades 
enfrentadas nesse período.

Aos meus sócios das 
empresas Bell Temper e 
Temper Patos, que me 
deram o suporte neces
sário para as minhas au
sências em função das 
atividades da AMVID, 
agradeço pela compreen
são! Sem esse apoio seria 
impossível assumir tanta 
responsabilidade! 

E, por fim, e o mais 
importante, agradeço a mi
nha família por ser a base 
que motiva o meu traba
lho e que suporta minhas 
ausências em função da 
dedicação com que exer
ço cada uma das posições 
que ocupo na vida profis
sional, inclusive a de presi
dente da AMVID.

À Alessandra, à Re
nata e à Glécia, meu muito 
obrigado por serem a equi
pe que me acompanhou 
em toda essa trajetória.

Desejo que 2020 seja 
um ano muito especial 
para cada um dos vidra
ceiros e vidreiros minei
ros, e deixo apenas uma 
recomendação: Associe
se! Seja responsável pelo 
sucesso do setor ao invés 
de apenas criticar os go
vernos e o país! Seja você 
uma das pessoas a come
çar a mudança que todos 
nós, brasileiros, espera
mos para a nossa socie
dade! É caminhando jun-
tos que temos mais força!

Durante todo o dia 18 
de setembro, 261 pessoas, 
entre proprietários e profis
sionais do setor vidreiro de 
Minas Gerais participaram 
da programação do 10º Tec
novidro. Foram muitas dicas 
de instalação de novos pro
dutos das empresas IDEA 
GLASS, GLASSVETRO e WR 
GLASS para os 54 partici
pantes da Oficina Top Five 
do Vidro com a condu
ção do Gabriel Batista que 
abriu as atividades do dia. 
Durante à tarde, Jô Campa
nharo deu o recado, e todos 
os 71 participantes saíram 
de lá sabendo como vender 
muito mais e melhor para 
os clientes! O encerramento 
contou com a presença das 
referências: Edson Moraes 

(em desempenho acústico 
de sistemas com vidro), de 
Gabriel Batista (nas per
cepções humanas do vidro 
plano), e de Jô Vasconce
los, arquiteta mineira, re
ferência em obras públicas 
com uso de vidro de forma 
especial!

O Tecnovidro foi pa
tro cinado pelas empresas 
AGC, Cebrace, Guardian, 
Saint-Gobain e Vivix. Mais 
de 95% dos participantes 
clas si ficou as oficinas do 
Tecnovidro entre ótimo e 
bom! Para ver um pouco 
do que foi o evento, aces
se a fanpage AMVIDMG no 
Facebook! Se você partici
pou do evento, vá nas fotos 
curtir, marcar e deixar seus 
comentários!

Tá rolando no setor  
vidreiro de Minas Gerais... 

O que você vai aprender: 
Leitura de projeto, separa
ção de materiais, instalação 
dos sistemas – boxe frontal 
e de canto, janelas de duas 
e quatro folhas, janela 
maximar, fechamento de 
pequenos e médios vãos. 

Público: Qualquer pessoa 
que tenha o Ensino Fun
damental com pleto, que 
seja maior de 18 anos e 
que tenha interesse em 
aprender sobre instalação 
de vidros tem perados e 
vidros especiais.

TECNOVIDRO foi um sucesso na 
avaliação dos participantes!

A última turma de formação de 
instaladores vai começar em dezembro!

PROGRAMAÇÃO
Data: de 2 a 18 de dezembro (inclusive aos sábados)
Horário: Das 18h30 às 22h15
Local das aulas: Senai da Construção Civil Paulo de Tarso
Endereço: Via Expressa, 3220  Belo Horizonte/MG 
Próximo à estação de Metrô da Gameleira.
Para mais informações ligue:  
(31) 2551-4447 e (31) 3282-1085 
INSCRIÇÃO acesse: www.sinvidromg.org.br



Pense no máximo pelo mínimo

VIDROS FLOAT
VIDROS TEMPERADOS

REFLETIVOS LAMINADOS E TEMPERADOS
ESPELHOS, BOX E LAMINADOS

Av. Ápio Cardoso, 1038 - Cincão | Contagem - MG 
(31) 2191-8000 | 98206-2496 

www.re�extempervidros.com.br

FALE COM ELES:
Sinvidro-MG 

SINDICATO PATRONAL 
Informações aos  
PROPRIETÁRIOS 

das indústrias vidreiras 
de Minas Gerais
(31) 3282-1085 

(31) 98454-7849 
(31) 98453-2979

 contato@sinvidromg.org.br
SinDvidro-MG/ES 

SINDICATO DO TRABALHADOR 
Informações para os 

PROFISSIONAIS 
das indústrias vidreiras 

de Minas Gerais
(31) 3565-0942 ou 

sindvidromg@hotmail.com
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Um dos itens que não foi alterado 
pela Reforma Trabalhista de 11 

de novembro de 2019, são as férias 
coletivas. Nos artigos 139 a 141 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT – encontramos informações 
exclusivas sobre este tema.  Dentre 
as coisas importantes que lá estão 
descritas, temos a caracterização 
das férias coletivas, que determina 
que para serem válidas e legais, o pe
ríodo mínimo de dez dias corridos de 
descanso tem que ser concedido a 
todos os colaboradores da empresa, 
ou a um setor da empresa, ao mesmo 
tempo, inclusive quem não tem ainda 
12 meses trabalhados. 

Os profissionais que ainda não 
completaram um período aquisiti
vo poderão gozar das férias cole
tivas proporcionais, considerando 
para cada um mês trabalhado, 2,5 
(Dois dias e meio) de férias coleti
vas. (Acesse a tabela para o cálculo 
de dias no www.sinvidromg.org.br/ 
feriascoletivas).

Comunicados e pagamento 
de Férias

Dois itens que merecem des
taque sobre esse tema são o 
da necessidade de informar aos 
envolvidos sobre o período e tam
bém as informações sobre o que 
está inclusivo no pagamento das 
férias coletivas.

Mínimo de 15 dias de antecedência
É obrigatório comunicar ao Mi

nistério do Trabalho  MTE, até 15 
dias antes do período a ser gozado 
pelos colaboradores das empresas, 
sobre a data e os setores que serão 
incluídos no descanso coletivo. Após 
comunicar ao órgão, a empresa deve 
dar ciência dessas informações e do 
protocolo do MTE ao sindicato pro
fissional e aos colaboradores. O co
municado aos funcionários deve ser 
fixado em local de acesso comum a 
todos empregados da empresa. 

Pagamento equivale as regras das 
férias individuais

Para os pagamentos a regra é 
a mesma das férias individuais, in
clusive com relação à média de adi
cionais como horas extras, noturno, 
periculosidade e comissões, dentre 
outros. Ou seja, férias + 1/3 de férias 
+ adicionais e variáveis. 

Início das Férias Coletivas 
e Individuais em Minas Gerais

Para as indústrias vidreiras de 
Minas Gerais, durante os anos de 
2019 e 2020, as férias, coletivas e 
individuais, só não podem iniciar 
em feriados, domingos e dias com
pensados. Ou seja, é possível que a 
empresa conceda férias contando o 
início de dias não trabalhados a partir 
do dia 24 de dezembro, por exemplo. 

Está na hora de planejar 
as férias coletivas de fim de ano!
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 Termo de Quitação Anual 
de Obrigações Trabalhistas

As indústrias de transformação de 
vidros de Minas Gerais que estão em 
dia com as obrigações determinadas 
pela Convenção Coletiva de Traba
lho – CCT, podem solicitar ao sindi
cato profissional  SinDvidroMG/ES 
 a assinatura do Termo de Quitação 
Anual de Obrigações Trabalhistas, 
sem custo, conforme descrito no 
item 23 da convenção. O termo é 
uma novidade permitida pela Refor
ma Trabalhista e tem como objetivo 
dar ciência ao trabalhador sobre a 
quitação das obrigações trabalhistas 
do ano em questão, garantindo, para 
empregado e empregador, maior se
gurança no momento do encerra
mento do contrato de trabalho em 
uma rescisão futura. 
Empresas não associadas devem 
solicitar mais informações em suas 
contabilidades ou com o advogado 
trabalhista da empresa. 
Associados SINVIDROMG/AMVID têm 
direito ao formulário especial com a 
logomarca da empresa e podem 
solicitar mais informações através 
dos emails contato@amvid.org.br 
ou contato@sinvidromg.org.br. 
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As empresas de baixa 
e média tensão que são as
sociadas ao SinvidroMG/
AMVID e que tem consumo 
acima 500 KWH/mês po
dem usufruir de descontos 
que vão de 5 a 22% na conta  
de energia.

Para participar as em
presas precisam:

1.  Ser associadas Sinvidro 
MG/AMVID

2.  Estar em dia com as con
tribuições associativas

3.  Ter a conta de energia no 
CNPJ da empresa asso
ciada.

Como solicitar o seu 
desconto: as empresas asso
ciadas devem entrar em conta
to com o SinvidroMG através 
do email contato@sinvidromg. 
org.br solicitando mais infor
mações sobre o processo de 
adesão ao grupo de descontos 
especiais! Outras informa
ções: (31) 3282-1085.

associadas ao 
SinvidroMG/AMVID!

Foi pauta no mês de outubro

Questões  
ambientais

Durante o mês de outubro dois temas ambientais 
fizeram parte do cenário de discussão entre as 

empresas vidreiras associadas ao SinvidroMG ou à 
AMVID. 

O primeiro deles, sobre o Sistema de Movi-
mentação de Resíduos - MTR, está disponível para 
consulta no sindicato (https://www.sinvidromg.org.
br/mtr). Lá, além das informações sobre a importância 
de cumprir essa exigência, também é possível baixar 
as orientações de cadastro e preenchimento dos for
mulários que devem ser feitos para evitar problemas 
relacionados à dispensa de resíduos pelas empresas 
de vidro. É importante ressaltar que as penalidades 
para quem não cumprir essa exigência, vigente desde 
9 de outubro, vão de advertência até multas de mais 
de R$300 mil reais!

 Já sobre as diversas autuações aplicadas 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA -  em São 
Paulo através da Taxa de Controle de Fiscalização 
Ambiental, a orientação é para que as empresas 
mineiras consultem a situação de forma individual 
junto ao IBAMA. A taxa, que em Minas Gerais se 
divide entre o estado e o órgão ambiental, é real
mente devida e pode ser cobrada sobre os últimos 
5 anos de existência da empresa, com multas e 
correções.

Os associados do SinvidroMG/AMVID têm o 
benefício da consulta da situação individual de 
suas empresas através da Con sultoria Ambiental do 
SinvidroMG/FIEMG. Para consultar basta enviar o 
email solicitando o serviço para contato@sinvi
dromg.org.br ou contato@amvid.com.br.

Energia com 
desconto para 

empresas de 
pequeno porte

Energia com 
desconto para 

empresas de 
pequeno porte


