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Palavra do Presidente

2015: o ano de reinventar!
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014, apesar da Copa do Mundo e das eleições presidenciais, foi um ano de muita
atividade para a Amvid. Trabalhamos muito junto ao Senai de Belo Horizonte e
formamos, aproximadamente, duzentos alunos nos cursos de capacitação e especializações. Com o Tecnovidro, atingimos em torno de 450 pessoas e conseguimos
fomentar uma grande parceria com o Sebrae de Montes Claros, que, diante da mobilização dos vidraceiros do Norte do Estado, possibilitou, no segundo semestre,
várias oficinas de capacitação administrativa e gerencial para os gestores de micro e
pequenas empresas da região. Para fechar o ano, em um domingo ensolarado, reunimos 350 pessoas, no Château Belvedere, entre empresários associados à Amvid,
familiares e fornecedores parceiros da associação.
Diante do pouco tempo útil em um ano atípico, alcançar esses resultados não foi
fácil. Em 2015, perante um quadro político e econômico que não inspira confiança
aos investidores e empresários, imaginamos que os desafios serão outros e não o
tempo para execução dos treinamentos. Quando há qualquer sinal de recessão, a
primeira opção dos gestores é cortar gastos — e isso inclui não investir em treinamentos, qualificação e capacitação dentro e fora de suas empresas. As empresas
se fecham e ficam a esperar que tempos melhores voltem. Os mais espertos e
inteligentes sabem que em tempos de crise é necessário olhar com cuidado os investimentos da empresa sim, mas que é nessa hora de fragilidade da concorrência
que se tem a oportunidade de se reinventar. E se reinventar passa pela busca de
novidades, inovações e muito conhecimento.
Acreditamos que 2015 será um ano de se inovar, selecionar os bons colaboradores e fornecer-lhes meios de se tornarem ainda melhores! Já dizia Albert Einstein: “Em momentos de crise,
só a imaginação é mais importante que o conhecimento”.
Esperamos que as empresas do setor vidreiro de Minas
Gerais façam parte do grupo que está disposto a se reinventar!
Meus sinceros desejos de um Ano-Novo pleno de
realizações para todos!
Leonardo Braz Vieira Santos
Presidente da Amvid
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TREINAMENTO
TREINAMENTO

Alunos do primeiro Curso de Guarda-corpo e
Envidraçamento de Sacada contam o que aprenderam

E

m Setembro de 2014, a Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos
Beneficiadores do Vidro (Amvid) — em parceria com o Senai Paulo de Tarso — promoveu pela primeira vez o Curso de Especialização em Medição e Instalação de Nível II –
Guarda-Corpo e Sistemas de Envidraçamento de Sacada. Foram sessenta horas de treinamento, das quais 80% incluíram atividades práticas orientadas por dois instrutores. O
número de alunos é reduzido para que possam praticar todas as etapas de cada um dos
sistemas propostos no curso. Amvid e Senai, satisfeitos com o resultado, já programaram
as turmas de 2015. Veja o que alguns alunos do curso disseram sobre essa experiência.
Adimilson Mendes (WMM Vidros)
Achei excelente, prático e objetivo. O curso foi todo importante.
Trouxe-nos conhecimentos de grande valia, como o material a ser
usado, onde adquiri-lo, técnicas de preparo e instalação. Os instrutores são pessoas atenciosas, preparadas e muito participativas. Eu recomendo por que é de grande valia para os profissionais
do ramo, pois o conhecimento desse novo produto é fantástico e
agrega muito!

Gustavo César Almeida Costa (Manancial Vidros e Persianas)
O curso foi muito bom! Abriu minha mente e me capacitou como
profissional. Os instrutores são bem capacitados, têm experiência
e conseguem nos passar as informações necessárias para o nosso dia a dia. Como o mercado está cada vez
mais acirrado, somente quem tiver diferencial vai se destacar no mercado. Por isso, precisamos estar cada vez
mais capacitados para também atender as necessidades dos clientes que a cada dia vem se mostrando mais
exigente. Recomendo esse curso!

Matheus de Mattos Serafim (Vidrotemper)
O que mais me chamou a atenção no curso foi conhecer mais sobre as normas técnicas referentes a vidros.
Praticamos o trabalho de medição e montagem dos sistemas de guarda-corpo e envidraçamento de sacada e
hoje me sinto apto a efetuar tanto as medições como a estruturação desse sistema com maior entendimento e,
sobretudo, utilizando as normas para garantir a segurança dos meus clientes. Indico esse curso principalmente
pela proximidade dos instrutores que é gerada nas aulas práticas e também pelo local e pela estrutura utilizada
para as aulas do curso.

Flávio Ney Reis Ribeiro (Dalividros)
O curso foi muito bom! A quantidade de teoria e prática foi Ideal. Para mim, a prática
foi a parte mais importante do curso. Saber
dos mínimos detalhes da instalação orientados pelos instrutores faz toda diferença
na hora em que vamos trabalhar sozinhos
depois. Os instrutores esclarecem todas as
nossas dúvidas! O curso acrescentou muito à minha vida profissional, por isso eu o indico.
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ADMINISTRAÇÃO
EM

FOCO

N

esta edição, vamos tratar individualmente da opção pelo Simples Nacional, regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos,
aplicável às microempresas e empresas
de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.
No recolhimento mensal feito pelas
empresas optantes pelo Simples Nacional, estão abrangidos os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, IPI, ICMS,
ISS e INSS recolhidos mensalmente em
uma só guia de arrecadação denominada
Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS) até o dia 20 do mês subsequente ao que houver sido auferida a
receita bruta.
Para ingressar no Simples Nacional,
é necessário o cumprimento de algumas
condições, como, por exemplo:
•

•

•

Enquadrar-se na definição de microempresa (ME) ou de empresa
de pequeno porte (EPP);
Cumprir os requisitos básicos previsto na legislação (Lei Complementar nº 123, de 2006)
Formalizar anualmente a opção
pelo regime de Simples Nacional.

Regimes tributários iII:
Simples Nacional

Lembrando: Para a Pessoa Jurídica (PJ)
que iniciar atividade no próprio ano-calendário da opção, os limites para ME e EPP
serão proporcionais ao número de meses
entre o início da atividade e o final do anocalendário, consideradas as frações de
meses como um mês inteiro.

Para fins de enquadramento na
condição de ME ou EPP, deve-se
considerar o somatório das receitas de todos os estabelecimentos.

O recolhimento e o percentual de recolhimento dos impostos, para empresas
optantes pelo Simples Nacional, obedecem aos anexos definidos pela legislação,
seguindo o ramo de atividade da empresa. As alíquotas variam de acordo com a
atividade desempenhada, conforme resumo abaixo:
•
•
•

Comércio: de 4% a 11,61%
Indústria: de 4,5% a 12,11%
Serviços: de 4,5% a 22,90%

As principais vantagens desse regime
tributário são a redução da burocracia e

a unificação de pagamento dos impostos
federais, estaduais e municipais em uma
única guia. Todas as atividades de comércio, indústria e a maior parte de serviços
pagam menos tributos no Supersimples.
No caso de atividades do setor de serviços, por exemplo, em alguns casos, a
redução da carga tributária vai depender
do número de funcionários. Quanto mais
funcionários, mais vantagens.
NOVIDADES PARA 2015
A Receita Federal, por intermédio da
Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto
de 2014, apresentou algumas novidades
para quem optar pelo Super Simples em
2015. Dentre as principais mudanças,
podemos citar:
Poderão optar pelo Simples Nacional a
partir de 1º de janeiro de 2015:
a) PRODUÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE REFRIGERANTES;
b) FISIOTERAPIA;
c) SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-

ENQUADRAMENTO
ME: A sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que aufiram,
em cada ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 360
mil.
EPP: A sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada
e o empresário que auferiram, em
cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360 mil e igual ou
inferior a R$ 3,6 milhões).

4

Informativo Amvid

d) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS — Tributada com base no Anexo IV da LC
123/2006;
e) MEDICINA (Inclusive laboratorial e
enfermagem);

h) SERVIÇO DE COMISSARIA, DE
DESPACHANTES, DE TRADUÇÃO E
DE INTERPRETAÇÃO;
i)

Divulgação

MUNICIPAL DE PASSAGEIROS, NA
MODALIDADE FLUVIAL, OU QUANDO POSSUIR CARACTERÍSTICAS
DE TRANSPORTE URBANO OU
METROPOLITANO OU REALIZARSE SOB FRETAMENTO CONTÍNUO
EM ÁREA METROPOLITANA PARA
O TRANSPORTE DE ESTUDANTES
E TRABALHADORES (retirando-se o
ISS e acrescendo-se o ICMS);

ARQUITETURA,
ENGENHARIA,
MEDIÇÃO, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, GEODÉSIA,
TESTES, SUPORTE E ANÁLISES
TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS,
PESQUISA, DESIGN, DESENHO E
AGRONOMIA; dentre outros.

Esse é o melhor momento para procurar uma assessoria contábil e avaliar o
regime tributário mais interessante para
sua empresa.

Antônio Márcio Botelho
Botelho e Castro Advogados
marcio@bcadvogados.adv.br
Tels.: (31) 3295-0497; (31) 3295-0564

f) ODONTOLOGIA;
g) PSICOLOGIA, PSICANÁLISE, TERAPIA OCUPACIONAL, ACUPUNTURA,
PODOLOGIA,
FONOAUDIOLOGIA
E DE CLÍNICAS DE NUTRIÇÃO, DE
VACINAÇÃO E BANCOS DE LEITE;
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AMVID EM AÇÃO

Confraternização Amvid 2014 –
A festa da família vidreira de Minas

Fotos: divulgação

C

om o tema Você é parte desta
família, a diretoria da Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos Beneficiadores
do Vidro (Amvid) recebeu 350 convidados no Château Belvedere no
último dia 7 de dezembro. Este ano,
a entidade realizou o evento em um
domingo e priorizou a família dos
associados e apoiadores do evento. O espaço kids garantiu que as
crianças também pudessem aproveitar o dia brincando enquanto os
pais encontraram fornecedores e
associados amigos e faziam novos
contatos para o ano de 2015.
Uma árvore personalizada com
bolinhas de Natal com a logomarca
de cada apoiador do evento completou o clima familiar do domingo.
O tradicional sorteio de presentes
dos patrocinadores teve seu auge
com o sorteio de uma viagem para
Porto de Galinhas (PE) com direito
a visitar a Vivix. A empresa associada Itaipu foi a sortuda. A banda
Farra Trio foi o destaque da festa
de encerramento das atividades da
Amvid em 2014 dando um show de
boa música.
Visite o álbum de fotos na
fanpage da Amvid: www.facebook.
com/amvidmg
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AMVID CONTA PARA VOCÊ

Semana do Vidreiro de Montes Claros

A

pós o 5° Tecnovidro de Montes Claros, realizado em maio, a
Amvid e o Sebrae regional desenvolveram ao longo do segundo
semestre atividades complementares para a área administrativa e
comercial das empresas da região. Na semana de 17 a 19 de novembro, os vidraceiros tiveram quatro dias de treinamento. Para abrir
a semana, a Amvid convidou Cléa Basseto, consultora de Normalização da Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores
de Vidros Planos (Abravidro), para falar sobre normas técnicas para
os micro e pequenos empreendedores, com foco principal na Norma
14207, de boxe, assunto desconhecido por todos os participantes.
Clélia falou também sobre normalização para vidros temperados. No
dia 18, foi ministrada uma palestra sobre atendimento ao cliente e,
no dia 19, a oficina Como elaborar estratégias de comercialização.
Durante a semana de treinamento, os participantes também puderam conhecer mais sobre os serviços que serão disponibilizados
pelo Sebrae em 2015, para que possam dar continuidade ao trabalho de estruturação das vidraçarias da região. A Vidrobox, associada
da Amvid na região, tem motivado os clientes a participar de todas as
ações atuando com empenho e sucesso nessa difícil tarefa.
Para participar das oficinas na região de Montes Claros em 2015,
entre em contato com a Amvid pelo telefone (31) 2551-4447.

5ª Edição do
Tecnovidro encerra-se
com sucesso em
Pouso Alegre

P

ara encerrar a 5ª edição do programa Tecnovidro, a Amvid realizou o evento de Pouso Alegre em 7 de novembro. Compareceram 98 vidraceiros de várias cidades do Sul de Minas Gerais
para receber informações sobre vidros e acessórios durante as oito
horas de treinamento. O encontro contou com oficinas das empresas AGC, Alclean, Cebrace, Dorma, Guardian, Saint-Gobain Glass,
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Tec-Vidro e UBV, as quais trouxeram novidades e informações comerciais sobre produtos e serviços para os empresários da região.
A associação já está preparando a 6ª edição — e ela trará novidades! Para saber se a sua região será visitada pela entidade,
siga a Amvid no facebook: www.facebook.com/amvidmg ou visite
www.amvid.org.br
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Agenda

Cursos da Amvid
Descontos para
as primeiras
turmas de 2015
O

ano começa cheio de promoções para os interessados em
se capacitar e atualizar conhecimentos. As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas na sede da Amvid, na Rua Mirabela, 478, Santa Inês, em Belo Horizonte.
Para todos os cursos é necessário ter, no mínimo, 18 anos,
efetuar o pagamento de R$ 30,00 de taxa de inscrição e apresentar, no momento da inscrição, original e cópia do RG, CPF,
comprovante de endereço e Certificado de Conclusão do Ensino
Fundamental. As provas serão feitas na sede da Amvid, nas datas abaixo.
As aulas acontecem das 18 às 22h15, de segunda a sextafeira, no Senai Paulo de Tarso: Via Expressa, 3.200, Padre Eustáquio, Belo Horizonte.
Capacitação Básica para Vidraceiros
Período: De 26/1/2015 a 6/2/2015
Carga Horária: 40 horas
Horário: Das 18 às 22h15, de segunda a sexta-feira
Inscrição: R$30,00 + matrícula: R$300,00

O que os participantes vão aprender
Relações interpessoais; saúde e segurança no trabalho;
noções de empreendedorismo; histórico do vidro, principais tipos de vidros planos e impressos e suas aplicações; principais
ferragens utilizadas pelo vidraceiro e para que servem; alumínio
para vidros temperados; e normas técnicas (NBRs 14698, 7199,
14207 e 14697
Objetivo do curso
Fornecer conhecimentos básicos para pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento em vidro e que desejam ingressar
para o trabalho em uma vidraçaria.
Desconto de 20% na matrícula para inscrições indicadas
por ex-alunos dos Cursos Amvid e Senai
Desconto de 40% na matrícula para ASSOCIADOS AMVID
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Especialização em Medição e Instalação de
Vidros Temperados e Especiais — Nível II —
Guarda-corpo e Envidraçamento de Sacada
Período: De 21/1/2015 à 10/2/2015
Horário: Das 18 às 22h15, de segunda a sexta-feira
Inscrição: R$30,00 + matrícula: R$1.200,00 em até 3x no cheque
O que os participantes vão aprender
Modelos e aplicações de guarda-corpo e de sistemas de envidraçamento de sacada; instalações especiais (contra vento e
mão amiga); estudos e aplicações das normas NBR14718 e NBR
16259; estudo, medição e aplicação de sistemas em vãos inacabados, acabados, projetados e com variação de ângulos; vidros, perfis e acessórios para guarda-corpo; e vidros, perfis e acessórios
para sistemas de envidraçamento de sacadas. E ainda: otimização
de barras de perfis de alumínio, estocagem e conservação; guarda-corpo em vão simples, vãos de escada e em ângulos variados;
sistemas de envidraçamento de sacada simples e com ângulo de
90 graus; avaliação de riscos, prevenção de acidentes no ambiente
de trabalho, equipamentos de proteção individual e de trabalho em
altura; prática passo a passo de instalação de guarda-corpo e de
sistema de envidraçamento de sacada; e manutenção periódica e
preventiva de ambos os sistemas.
Objetivo do curso
Aperfeiçoar profissionais que já tenham conhecimento em instalações de vidros de baixa complexidade, como boxe, janelas e
portas, que queiram ampliar ou melhorar o campo de atuação
profissional.
Desconto de 25% na matrícula dos alunos da
primeira turma de 2015 para ex-alunos
Desconto de 35% na matrícula para ASSOCIADOS AMVID
Acesse: www.amvid.org.br e veja como participar!
Mais informações: (31) 2551-4447
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