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Conheça as vantagens 
das transações bancárias 
utilizando o PIX

A 17ª Minascon
em 2020 será ON-LINE! 
De 16 a 19 de novembro

Página 4. Página 4.

Página 3.

Empréstimo ESPECIAL para pequenas empresas!
O Sicoob Credifiemg oferece uma excelente oportunidade para 
você que não conseguiu acesso às linhas de crédito do governo. 

Empréstimos com juros de apenas 0,53% ao mês. Saiba mais na 

Fique 
atento 
pequeno empresário

Fique 
atento 
pequeno empresário
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Palavra do 
Presidente

Das várias mudanças que a 
pandemia da COVID-19 trou-

xe para o mundo empresarial, as 
reuniões, capacitações, eventos  
on-line e a prestação de serviço 
em home office se mostram alta-
mente eficientes e, segundo espe-
cialistas no assunto, vieram para 
ficar. Eu, assim como você, sei que 
os recursos e formatos utilizados 
nesse período já estavam disponí-
veis e não são, portanto, novidade. 
A novidade foi que todos nós,  pre-
parados ou não, tivemos que nos 
aventurar por esses novos recur-
sos e ao fazer isso descobrimos o 
quanto podemos ganhar em tem-
po e em produtividade realizando 
reuniões com clientes, fornecedo-
res e qualificação on-line do nos-
so time sem sair do trabalho ou 
de casa.

Aqui na AMVID e no Sinvi-
dro-MG, apesar de já termos uma 
rotina de reuniões on-line para 

Geraldo Vergilino de Freitas Junior

resolver questões administrati-
vas e estratégicas das entidades 
vidreiras, decidimos ampliar a ex-
periência e realizar a reunião de 
associados e alguns cursos no for-
mato digital. O resultado também  
nessas ações foi muito positivo.  

Em novembro participaremos 
do Minascon, que é o maior even-
to da construção civil em Minas  
Gerais, também em formato di-
gital. Entre os dias 16 e 19/11 es-
tima-se que 10 mil participantes 
acessem o ambiente para usu-
fruir da programação. E essa é 
uma das grandes vantagens em 
relação ao formato on-line: pes-
soas de qualquer lugar do mun-
do poderão participar e contribuir 
com suas experiências.

Veja a programação com-
pleta no site do evento e não per-
ca as nossas palestras no dia 17 e  
18 de novembro com os temas:  
O Vidro como recurso no comba-
te na propagação de vírus e bac-
térias, com PHILIPPE KERVYN  
FAUCON e Vidros eficientes no 
contexto da etiquetagem com-
pulsória de edificações - Etique-
tagem PROCEL EDIFICA com  
FERNANDO SIMON WESTPHAL.

Diante das vantagens que ex-
perimentamos até aqui, em uma 
coisa precisamos concordar, por 
melhor que seja a experiência pre-
sencial é pouco provável que ela 
ande sozinha daqui para frente.

Boa leitura!

Elas vieram 
para ficar!

“

“

Eu confesso que 
já ansiava pela abor-
dagem desse tema 
Normas e a aplicabi-
lidade delas no chão 
de fábrica, no campo 
e na conscientização. 
Para mim o curso foi 
um marco, um divisor 
de águas na minha 
carreira. Super indico 
o curso e estou com 
uma expectativa 
muito positiva para o 
curso de projetos!

Normas Técnicas 
on-line: 
Uma experiência 
de sucesso

No período de 21 de setem-
bro à 9 de outubro os alunos do 
Curso de Especialização em 
Normas Técnicas de Vidros 
Planos Aplicadas à Constru-
ção Civil e Arquitetura tiveram 
a oportunidade de se reunir dia-
riamente para as aulas virtuais 
com a consultora e auditora 
Franciny Marques Bornout  e 
com o instrutor dos cursos de 
vidros planos do SENAI Paulo de 
Tarso, Paulo Sérgio Matos. Pela 
primeira vez na modalidade on-
-line os desafios foram grandes 
e o resultado foi muito além do 
esperado: Integração, compro-
metimento e bom humor. De-
pois dessa experiência, a AMVID 
e o Sinvidro-MG já preparam 
uma nova turma para 2021!

Daniel Xavier – 
Gerente de 
Controle de 
Qualidade 
da Colpany 
Temper
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ESTÍMULO 2020
Crédito sem burocracia 
para pequenas empresas
O fim de ano está aí e o 13º e 

as férias coletivas também! 
É bem possível que além des-
sas despesas extras sua empre-
sa precise de um estoque maior 
para esse período super aqueci-
do da construção civil. Pensan-
do nisso trouxemos uma opor-
tunidade que é muito menos 
“burocrática” do que os mode-
los habituais e com juros baixos:  
O Estímulo 2020.

O Estímulo 2020 é uma ini-
ciativa sem fins lucrativos que 
nasceu para ajudar os pequenos 
empreendedores do Brasil duran-
te esse período de recessão eco-
nômica com o objetivo de preser-
var esses pequenos negócios e 
os empregos de famílias que de-
pendem dessa renda.

Dentro desse objetivo, o 
Estímulo 2020 oferece às pe-
quenas empresas capacitações, 
conta digital para pessoa jurídi-
ca gratuita e vitalícia, loja on-line 
gratuita, ferramentas  de gestão 
e marketing, e claro, o crédito 
de forma menos burocrática 
para o pequeno e médio em-
preendedor. 

Segundo o Diretor de Admi-
nistração do Sicoob Credifiemg, 
Márcio Mikio, essa é uma ótima 
oportunidade para quem teve 
dificuldades em conseguir as li-
nhas de crédito que foram ofere-
cidas pelo governo. No Estímulo 
2020, a taxa de juros é de apenas 
0,53% ao mês - totalizando 6,5% 
ao ano - e os pagamentos podem 
ser realizados em 24 meses. Márcio Mikio

Além disso, Mikio ressalta: 
“o momento é bem propício, pois 
além dessas vantagens, o go-
verno isentou o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) dos 
empréstimos!”

• Empresa precisa ter CNPJ ativo em Minas Gerais, há pelo menos dois anos.
• Bom histórico de pagamentos.
• Faturamento no ano de 2019 de no máximo 4 milhões e 800 mil. 

Critérios

Acesse:  www.estimulo2020.org
Ligue: (31) 3263 4410

Informações/Dúvidas

• Preencher o cadastro no site www.estimulo2020.org 
• Anexar de forma virtual os documentos básicos da empresa. 
• Será feita uma análise rápida. A empresa será comunicada 

sobre o valor do crédito que será disponibilizado.
• A empresa deverá abrir uma conta no  

Sicoob Credifiemg para receber o crédito. 

Análise para obtenção do crédito

PEQUENAS EMPRESAS

ST
ÍM

U
LO

http://www.estimulo2020.org
http://www.estimulo2020.org
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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
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BLINDADOS

( 3 1 )  3 3 6 1 - 5 5 9 9  ( 3 1 )  9 7 5 7 9 - 9 2 3 7
B E N D G L A S S @ B E N D G L A S S . C O M . B R

VIDROS 

CERTIFICADO PELO

PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

Criado pelo Banco Central do 
Brasil, o PIX é um ambien-

te virtual onde as instituições 
financeiras vão operar para rea-
lizar as transferências e paga-
mentos de forma instantânea 
e mais barata a partir de 16 de 
novembro.

Vantagens do PIX:
• 10 segundos para crédito na 

conta do destinatário

• 24h em funcionamento todos 
os dias da semana

• Sem custo para pessoa física

• Custo mais baixo para empre-
sas

• Mais segurança, pois bastará 
você informar um dado – a sua 
chave. 

PIX - Conheça
as vantagens!

Chave para o PIX
A chave do PIX é o dado que 

será necessário para o envio de 
um PIX a alguém. Em vez de infor-
mar o banco, CPF, nome comple-
to, número da agência e da conta, 
usando o PIX bastará você infor-
mar apenas a chave do recebedor.

É possível registrar quatro 
tipos de chaves para usar o PIX: 

Fique por dentro e 
saiba como funciona 
essa nova tecnologia 

que logo fará parte 
do seu dia a dia

CPF ou CNPJ; e-mail; número de 
telefone celular; chave aleatória.

Chaves
Para cada conta você deve-

rá registrar uma chave diferente. 
Pessoas físicas poderão cadastrar 
5 chaves e pessoas jurídicas, 20 
chaves ao todo. Mais informações, 
acesse: www.sinvidromg.org.br.

http://www.sinvidromg.org.br


O evento que será totalmente on-line trará diver-
sas palestras, seminários, workshops em horá-

rios variados durante os quatro dias. E é claro que 
o vidro plano estará lá através do Sinvidro-MG e a 
AMVID com duas palestras de destaque. O passa-
porte para acessar todos os eventos do Minascon 
durante os 4 dias é gratuito. Inscreva-se!

Palestrante: 
FERNANDO SIMON WESTPHAL 

Professor Associado da UFSC. 
Possui graduação, mestrado e 
doutorado em engenharia ci-
vil, com ênfase em eficiência 

energética. Consultor técnico da ABIVIDRO e autor 
do livro “Manual Técnico do Vidro Plano para 
Edificações”.

Além de ser um produto de beleza inquestionável, 
o vidro tem características ainda pouco conhecidas 
pelo mercado consumidor. Ser um poderoso agen-
te de combate na propagação de vírus e bactérias é 
uma delas. Convidamos o especialista Philippe Kervyn 
Faucon, para apresentar o vidro para além da questão 
estética – um poderoso aliado nos ambientes estéreis.

18/11 às 19h
Vidros eficientes no contexto da 
etiquetagem compulsória de edificações - 
Etiquetagem PROCEL EDIFICA

Palestrante: 
PHILIPPE KERVYN FAUCON 

Consultor comercial e técnico 
especializado na área da saúde. 
Seu principal cliente é o grupo 
Saint Gobain do Brasil e foi di-

retor da Screenline. É responsável pela estruturação 
nacional do atendimento comercial ao mercado de 
engenharia, arquitetura, construção, reforma e ma-
nutenção de hospitais, clínicas e laboratórios.
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17/11 às 19h
Palestra: O Vidro como recurso no 
combate na propagação de vírus e bactérias

Todas as edificações novas, construídas a partir 
de 2025, deverão ter o seu nível de eficiência energé-
tica comprovado de acordo com a Etiquetagem PRO-
CEL e o vidro tem um papel importante nesse proces-
so! Prepare-se para construir um futuro eficiente com 
uso dos vidros de tecnológicos.

Minascon DIGITAL 
De 16 a 19 de novembro
Minascon DIGITAL 
De 16 a 19 de novembro


