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Redução de
custo da energia
é possível!

Redução de
custo da energia
é possível!

Usando as
Redes Sociais
para se
destacar
no mundo
digital

Parceria com
a CEMIG SIM
tornou possível 
às empresas 
associadas
às entidades
vidreiras
redução de
até 26% 
nas contas de 
energia, com 
a tecnologia, 
inovação e 
sustentabiliade
da energia
solar.
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Palavra do 
Presidente

Medição de temperatura e 
uso de máscaras, tape-

tes higienizadores para lim-
peza dos pés e muito álcool 
gel, treinamentos à distância 
e vendas on-line, abre e fe-
cha do comércio,  demissão 
e realocação de colaborado-
res, suspensão e redução do 
contrato de trabalho, indispo-
nibilidade do mix de produtos 
e aumento nos preços dos 
insumos e da matéria-prima 
– esse parece ser o novo nor-
mal no mundo do vidro plano.

Os primeiros, com exce-
ção do uso da máscara que 
é bastante incômodo, pode-
riam ser incorporados como 
um hábito no setor. Esses 
cuidados são bem simples de 
serem mantidos e poderiam 
evitar diversas outras doen-
ças se permanentes.

Os treinamentos on-line, 
o teletrabalho e o home office, 
realidade de muitas empre-
sas nesse momento, mostra-
ram que estas novas moda-
lidades, além de reduzirem 
alguns custos, permitem-nos 
alcançar ótimos resultados. 
A qualificação ganhou vários 
formatos no mundo virtual, 
inclusive alguns gratuitos 
como as lives.

Já o abre e fecha do co-
mércio, determinado pelo go-
verno em várias cidades do 
nosso país, promove a total 
insegurança empresarial de 
todos os elos da cadeia vi-
dreira, causando prejuízos 
fi nanceiros e uma completa 
instabilidade nas questões 
de manutenção do emprego.  
Demitir ou realocar? Suspen-
der ou reduzir o contrato de 
trabalho? 

Aliás, equilíbrio no nos-
so mercado é uma palavra 
que está há bastante tem-
po em desuso. Ou estamos 
com a oferta excessiva ou 
com a falta do mix ofereci-
do pelas usinas. Apesar de 
ambos não ocorrem apenas 
nesse momento de pande-
mia, os aumentos nos preços 
dos insumos e da matéria-
prima, agregado à falta do 
mix  de produtos, parecem já 
ter sido incorporados à rotina 
do mundo vidreiro. 

Me despeço de vocês, 
vidreiros e vidraceiros do es-
tado mineiro, deixando duas 
provocações para vocês pen-
sarem: O quanto esse “novo 
normal” impactou a sua em-
presa? O quanto você usou 
desse momento para melho-
rar o seu negócio em relação 
às questões trabalhistas, a 
capacitação, a adequação de 
caixa, logística e mercado?

O “novo normal”, e todas 
essas instabilidades geradas 
às nossas empresas, já nos 
mostraram a real necessidade 
de uma gestão a cada dia mais 
enxuta e equilibrada. Depois 
do COVID-19, o nosso novo 
normal como empresário, não 
deverá ser focado apenas em 
crescimento, mas também na 
melhor gestão dos recursos 
em tempo integral, de forma 
que possamos garantir a exis-
tência do nosso negócio, caso 
em algum momento sejamos 
impedidos de exercer a nossa 
atividade produtiva e comer-
cial novamente. Que façamos 
valer essa dolorosa experiên-
cia tirando dela os melhores 
ensinamentos! 

Até breve...

Geraldo Vergilino de Freitas Junior

O “novo normal”
 no mundo vidreiro

NOSSO WHATS

A MASSFIX está 
em Minas Gerais 

A Massfix, empresa com aproximada-
mente 30 anos de existência no setor de re-
ciclagem de vidros, tem agora uma unidade 
de recolhimento em solo mineiro.

Juntas, as entidades vidreiras – AM-
VID e SINVIDRO-MG –  e a Massfix, têm 
como objetivo dar às empresas do estado 
de Minas Gerais a possibilidade de fazer a 
destinação correta de resíduos, cumprindo 
todos os protocolos ambientais necessá-
rios para que possam ter segurança jurídica 
quanto às responsabilidades no descarte 
de resíduos gerados no processo ou na ins-
talação de vidros planos.

A nova unidade de recolhimento está 
situada em Contagem  e para cadastrar 
sua empresa junto a Massfix, basta acessar
https://www.entidadesvidreirasmg.org/
reciclagemdevidromg e preencher o for-
mulário com algumas perguntas sobre a 
sua empresa. Essas perguntas vão ajudar a 
Massfix a atender às indústrias e vidraçarias 
mineiras com mais eficiência e qualidade.

É BUSINESS 
Se você ainda não anotou o novo 
contato de whatsapp
atualize agora a sua agenda!
Para tirar dúvidas sobre associativismo, 
prestação de serviços, cursos diversos
e tudo mais que envolver o 
desenvolvimento do setor vidreiro de 
Minas Gerais, você pode chamar a
AMVID e SINVIDRO-MG no whatsapp ou
ligar no número
(31) 3282-1085
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A través da parceria realizada en-
tre a CEMIG SIM e a Federação 

das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais – FIEMG, a Associação Minei-
ra do Comércio Atacadista Varejista 
e dos Benefi ciadores do Vidro – AM-
VID e o Sindicato das Indústrias de 
Benefi ciamento e Transformação de 
Vidros e Cristais Planos do Estado de 
Minas Gerais – SINVIDRO-MG, tornou 
possível às empresas associadas 
às entidades vidreiras a redução 
de até 26% nas contas de energia 
das pequenas empresas com con-
sumo médio de aproximadamen-
te R$700,00 por mês, sem as ta-
xas de iluminação e manutenção.

Os descontos nas contas de 
energia vão de 16 a 26%, dependen-
do do prazo contratual que a empre-
sa optar. E o processo para adesão é 
bastante simples e não requer mu-
dança de padrão ou investimento 
inicial para troca de equipamentos. 

A CEMIG SIM
A Cemig SIM é uma empresa 

que atua no mercado de energia 
solar compartilhada por meio de ge-
ração distribuída, cogeração e ar-
mazenamento de energia, serviços 
tecnológicos, efi ciência energética, 
gestão de iluminação pública e utili-
dades, mobilidade elétrica e serviços 
em conta, entre outras atividades.

Resultado da fusão entre a
Cemig Geração Distribuída (GD) com 
a Effi  cientia, a CEMIG SIM veio para 
trazer tecnologia, inovação e sus-
tentabilidade e possibilidade de re-
dução de custos com energia para 
empresas de todos os portes.

Descontos de até 26% na conta de 
energia de sua empresa
Parceria com a CEMIG SIM permite a redução
no custo da energia de pequenas empresas

Como fazer para conseguir o desconto
Empresas Associadas ao SINVIDRO-MG/AMVID descontos de 16 a 26%

Enviar as três últimas contas de energia para CONTATO@SINVIDROMG.ORG.BR 
para que o sindicato conduza o processo de adesão junto a CEMIG SIM.

Entrar no link: http://www.cemigsim.com.br/quero-economizar
para dar início ao processo de adesão que será conduzido

pela própria empresa junto à CEMIG SIM. 
Mais informações, ligue: (31) 3282-1085 - AMVID/SINVIDRO-MG

Empresas Não-associadas desconto de 13 a 18%
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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 gráfi co 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 Benefi ciadores do Vidro
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AGENDA
DE CURSOS

Como criar 
postagens para 
se destacar no 
“mundo digital”

Oficina ON-LINE
Público: Empresas Vidreiras e Vidraçarias de
Minas Gerais

Objetivo: Entender o funcionamento das prin-
cipais redes sociais e aprender a produzir 
conteúdo para postagens que levam a empresa 
a se destacar no mundo digital.

Conteúdo: As Redes Sociais em números;
Os tipos de redes sociais e como atuar em cada 
uma; Escolha da mídia de acordo com seu público 
e objetivo da empresa; Tipos de publicação; 
Ferramentas para publicações rápidas e práticas 
para fl uir na rede social; Erros e acertos em 
publicações; Como gerar curtidas, engajamento 
e leads.

Pré-Requisito: Participante precisa já ter redes 
sociais ou pessoal ou empresarial, pois não será 
ensinado o funcionamento de cada mídia, como 
a criação de perfi l.

Datas: 20 e 22 de julho das 14h30 às 16h30.

Público: Empresas Vidreiras e Vidraçarias de
Minas Gerais

Objetivo: Despertar nos participantes a con-
tribuição da empatia para identifi cação de 
oportunidades de melhoria dos processos que 
envolvem o cliente. Para isso, serão utiliza-
das ferramentas e metodologias práticas e se-
rão apresentadas técnicas para melhor ouvir o
cliente e, com isso, possibilitar que ocorra ino-
vação voltada ao atendimento de suas necessi-
dades.

Conteúdo: Conceito e tipos de inovação; Esta-
belecendo a Persona; Como construir a Jornada 
do Cliente; Técnicas ágeis para identifi car neces-
sidades do cliente.

Pré-Requisito: participante te-
nha alguma habilidade básica no 
uso de planilhas e apresentações 
em Power Point.

Datas: 13 e 15 de julho das 14h30 
às 16h30.

Instrutora: Ronara Adorno

Informações: (31) 3282-1085    Inscrições: www.sinvidromg.org.br    Vagas: limitadas a 20 inscritos
Investimento: GRATUITO para associados AMVID/SINVIDRO-MG    R$100,00 para não associados

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.

“Como inovar sob
a perspectiva do
cliente”

Oficina ON-LINE


