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Sindinova Nova Serrana

Editorial
O ano de 2020 não foi fácil. Passamos 

por momentos que nos exigiram mais que 
esforços e boa vontade, mas perseverança e 
otimismo em dias melhores. Lutamos ain-
da mais e buscamos força para vencer cada 
obstáculo que surgiu à nossa frente. Com 
muita garra vencemos todos os desafios e, 
em breve, venceremos a maior das batalhas 
contra a pandemia.

O ano também nos mostrou que, apesar 
das adversidades, fizemos muito em prol do 
desenvolvimento econômico do Polo Calça-
dista e também para a sociedade. Em par-
ceira com a CDL de Nova Serrana e Sicoob 
Credinova, adquirimos mais de meio milhão 
em equipamentos para o Hospital São José. 

Fizemos treinamento, orientamos, 
elaboramos uma cartilha de prevenção ao 
Coronavírus e doamos mais de 10 mil más-

caras para a população. Por intermédio da 
FIEMG, conseguimos mais 15 respiradores 
para nossa cidade e ainda um quarto com-
pleto de CTI para o hospital São José.

Com o SEBRAE, 20 líderes e repre-
sentantes de diversos setores planejaram 
estratégias de desenvolvimento para Nova 
Serrana, por meio da Oficina do Futuro. O 
intuito é que a cidade se torne, até 2032, a 
terra da oportunidade, com excelência em 
inovação e qualidade de vida. 

O Centro de Promoção de Ne-
gócios (CPN) gerou, em 16 rodadas, 
R$6.808.938,70 em negócios. Somente este 
ano, foram mais de 240 mil pares vendidos.. 
Também realizamos a 1ª Rodada Interna-
cional com a Super Exito, do Equador. A 
expectativa é que sejam negociados 15 mil 
pares com esta rede de lojas. O Núcleo de 

Exportação do Sindinova gerou mais de 605 
mil dólares em um ano e meio do Projeto 
Exportador.

Nossos consultores realizaram diversos 
atendimentos aos associados, seja na área 
jurídica, ambiental, financeira ou desenvol-
vimento de produtos. Os cursos e palestras 
ampliaram os conhecimentos e propiciaram 
maior participação com temas de grande 
relevância.

Convido você a relembrar todas estas 
ações nesta edição especial.

Desejamos um fim de ano de muita paz, 
saúde e união. Que 2021 possa trazer muito 
sucesso, prosperidade e novas oportunida-
des de crescimento.

Boa leitura!
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Foram 17 rodadas nacionais e uma internacional

Negócios realizados no CPN geraram mais
de 9 milhões de reais

O Centro de Promoção de Negócios (CPN) realizou, ao longo deste ano, 17 rodadas de 
negócios com lojistas nacionais e uma rodada internacional. Foram gerados R$ 9.808.938,70 
em comercializações feitas com lojistas brasileiros.

Ao todo foram vendidos 243.143 pares de calçados para vários estados do país. O espaço 
promove o encontro entre fabricantes e lojistas em negociações diretas, sem pagamento de 
comissões.

Na última semana de novembro, o CPN recebeu a Super Exito, do Equador.  49 empre-
sas do Polo Calçadistas foram atendidas e a expectativa é que sejam enviados 15 mil pares 
de calçados de todos os segmentos para aquele país.

ATENDIMENTOS
Em função dos cancelamentos das tradicionais feiras de calçados por todo o país, de-

vido à pandemia do Coronavírus, o Sindinova, tentando amenizar os danos causados pela 
paralisação das empresas, trouxe para o CPN os lojistas que tinham se programado para 
participar da Fenova de março.

Com quatro anos de funcionamento, o CPN já se firmou como um canal a mais de 
vendas para as indústrias do Polo. Aqui, é oferecida toda a estrutura necessária para 
um atendimento agradável e individualizado. Tanto lojistas como vendedores puderam 
realizar suas negociações obedecendo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19.

PROJETO EXPORTADOR GERA MAIS DE 605 MIL DÓLARES EM NEGOCIAÇÕES

Iniciado em junho do ano passado, o Projeto Exportador já gerou, até o mês de novem-
bro deste ano, 605.130,48 mil dólares em negociações. As comercializações são feitas por 
intermédio do Núcleo de Exportação do Sindinova.

Neste período, foram realizados 30 atendimentos e vendidos 87279 pares de calçados 
a oito países do Continente Americano: Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Costa Rica, 
Estados Unidos, Peru e Bolívia.
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A Max tem orgulho de ser Nova Serrana

MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC

KELSON
37 99943-3564 VIVO

LUCAS
37 99139-0333

Saiba mais com
nossos representantes:

MAX TERMOPLÁSTICOS

37 3226-4990

Av. dos Sabiás . 500 . Veredas da Serra

Nova Serrana | Minas Gerais

Escolha qualidade, escolha Max Termoplásticos.

Capacitações e eventos do Sindinova 
proporcionaram conhecimento aos associados

Com o intuito de capacitar e fortalecer 
o Polo Calçadista, o Sindinova realizou, em 
2020, cinco cursos com nove turmas e duas 
palestras presenciais. Ao todo, foram quase 
400 participantes. 

O consultor e trainer em Programação 
Neurolinguística (PNL), Everton Saulo, mi-
nistrou cinco turmas de Marketing Digital, 

capacitando 103 alunos. O instrutor também 
deu um curso de Vendas com PNL, no qual 
21 pessoas puderam aprender mais sobre as 
técnicas de comercialização.

Mais uma vez, a parceria com o SENAI 
consolidou o conhecimento no polo através 
da metodologia prática. No curso de super-
visor de produção, 31 pessoas se capacita-

ram e estão aptos a ingressar no mercado 
de trabalho.

Outros cursos que se destacaram fo-
ram: Líderes em Alta Performance (25 par-
ticipantes) e Secretária e Recepcionista (10 
participantes).

Devido à pandemia, muitos eventos ti-
veram que ser realizados pela plataforma 

digital. A alternativa foi promover “lives” 
sobre diversos assuntos pontuais, como: 
finanças, marketing digital, saúde mental, 
vendas on-line. 

Todos os eventos presenciais realizados 
após o início da pandemia obedeceram ri-
gorosamente os protocolos sanitários con-
tra a Covid-19.
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Realizada em janeiro, a 3ª Nova Serrana Feira e Moda 
teve grande visitação

Sindinova realizou 1º Salão de Tendências 

Ocorrida entre os dias 13 a 15 de ja-
neiro, em São Paulo, a 3ª Nova Serrana 
Feira e Moda (NSFM) surpreendeu os 
expositores pelo número de visitação. 
Nos três dias, 2331 pessoas passaram 

Cerca de 500 visitantes puderam 
acompanhar de perto os materiais de 
verão apresentados no 1º Salão de Ten-
dências. Ao todo, 25 estandes foram 
montados para receber 47 expositores 
de todo o país. A feira ocorreu entre os 

pelo espaço de 4500 m2, no Anhembi 
Eventos.

135 marcas do Polo Calçadista de 
Nova Serrana participaram desta edição. 
Os lojistas de todo o país puderam con-

dias 4 a 6 de fevereiro, no Sindinova.
O projeto foi o primeiro a ser rea-

lizado no Sindicato e agradou o público 
que participou. Os expositores trouxe-
ram para o Salão os materiais que serão 
tendências do verão 2021. Foram mos-

ferir de perto o lançamento da coleção 
outono-inverno 2020. Nas prateleiras, 
calçados femininos e masculinos (adul-
to e infantil) e muitas novidades em co-
res, texturas e materiais diferenciados.

trados tecidos, enfeites, laminados, pe-
drarias, sintéticos e uma infinidade de 
acessórios para a produção do calçado.

Paralelamente à feira, foram apre-
sentadas palestras para o público fe-
minino, esportivo e infantil. As estilis-

O prefeito de Nova Serrana, Euzébio 
Rodrigues Lago e o secretário de Indús-
tria e Comércio, Marco Aurélio Lacerda 
estiveram na inauguração da feira.

tas contratadas pelo Sindinova, Mônica 
Baptista e Caroline Sarmento, exibi-
ram para os fabricantes as tendências 
de moda, inclusive, utilizando fotos de 
materiais que estavam sendo expostos 
no Salão.
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Comitê de Segurança promove avanços contra a 
criminalidade

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social teve 
forte atuação em prol do município

Iniciado em 2016, o Comitê de Segu-
rança vem promovendo ações e colhendo 
resultados positivos na segurança pública 
de Nova Serrana e cidades vizinhas. Com 
reuniões mensais, os membros definem 
metas e articulam estratégias no combate à 
criminalidade.

No final do ano passado, o Ministério 
Público entrou na justiça, com o aval do 
Sindinova, Sicoob Credinova, CDL de Nova 
Serrana e CONSEP para reaver o montante 
de R$ 500 mil que haviam sido remetidos ao 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indevi-
damente. Em janeiro, o promotor de Justiça, 
Dr. Alderico Carvalho, comunicou a devolu-
ção do dinheiro ao município. 

Ao longo deste ano, foram várias as 
ações realizadas, tais como: operação de 
combate ao tráfico de drogas e crimes pa-
trimoniais; viabilização de recursos por 
meio dos acordos de não persecução penal; 
melhorias na estrutura da Polícia Civil e 
Presídio com mobiliário e/ou equipamen-
tos diversos, por meio do CONSEP; agiliza-
ção na apuração de crimes dolosos contra 
a vida; Operação Seja Bem-Vindo, em que 
foram abordados ônibus na chegada à Nova 
Serrana, com o intuito de averiguarem pos-
síveis mandados de prisão de forasteiros; 
aquisição de uma Patrulha Rural para a Po-
lícia Militar, via CONSEP.

Dentre as principais intervenções, cabe 
destacar o triunfo na recomposição do qua-
dro de pessoal da 5ª Delegacia Regional da 
Polícia Civil, ação conquistada por meio da 

Desde que foi criado, em abril do ano 
passado, o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social vem atuando, de forma 
apartidária e em prol de Nova Serrana. Várias 
ações tiveram êxito devido ao desempenho e 
articulações realizadas durante este período.

No final do ano passado, após reunião 
do Conselho com os vereadores, o Projeto 
096/2019, que visa a modernização da Ad-
ministração, incluindo segurança pública e 
iluminação pública, foi aprovado. Em junho 
deste ano, o prefeito Euzébio Lago, assinou 
o empréstimo de R$ 5 milhões, junto ao 
Banco do Brasil. 

Ao todo, o programa prevê a implanta-
ção de rede de iluminação pública de LED, 
aquisição de câmeras de monitoramento e 
equipamentos para instalação do Centro de 
Comando e Controle, veículos para a Guar-
da Municipal, execução do Georreferencia-
mento, além de modernização da gestão 
fiscal e tributária.

RESPIRADORES
Neste ano, o Sindinova, a CDL e o Sicoob 

Credinova tiveram ainda mais empenho, 
principalmente, no campo social. No início 
da pandemia no Brasil, no mês de março, as 
três entidades se uniram e adquiriram mais 
de meio milhão em equipamentos para o 
Centro de Terapia Semi Intensiva do hospi-
tal São José. Dentre as aquisições, foram 10 
respiradores completos, ares-condiciona-
dos, além da reforma no local. Somados, os 
recursos totalizaram R$ 525.650,00.

articulação do Comitê juntamente com o 
Deputado João Vitor Xavier. Assim, a Chefia 
da Polícia Civil se comprometeu a manter 
o quadro mínimo existente de quatro es-
crivães, seis delegados, 29 investigadores, 
quatro médicos legistas, cinco peritos cri-
minais e, ainda, assegurou lotar mais dois 
escrivães, alcançando o total de 50 servido-
res, estabelecendo, ainda, rígidos critérios 
em caso de remoção de funcionários.

Nesta mesma ação, foram firmados 
compromissos entre o Poder Executivo, 
Ministério Público e o Sindinova para avan-
çar no projeto de construção da nova sede 
da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil. O 
deputado Estadual Fábio Avelar destinou 
uma emenda parlamentar de R$ 1,4 milhão, 
a Prefeitura Municipal se responsabilizou 
pela doação do terreno e elaboração do pro-
jeto, um empresário se prontificou a fazer 
a terraplanagem e o Ministério Público en-
vidaria esforços para também ajudar nas 
questões financeiras.

Além disso, o Comitê atuou, fortemen-
te, para a liberação da ampliação do presídio 
junto à secretaria do Departamento Peni-
tenciário Nacional (DEPEN), mediante arti-
culação do deputado Estadual, Fábio Avelar. 

Para terminar o ano, o Comitê está em 
andamento com um projeto para criação 
de um Núcleo Integrado de Perícias e In-
teligências (NIPI), que tem como objetivo 
colher informações, anteceder possíveis in-
frações e auxiliar as polícias na investigação 
de crimes.

PROPOSTAS PARA PLANO DE GOVERNO
No mês de outubro, o Conselho entre-

gou aos quatro candidatos ao cargo de pre-
feito de Nova Serrana propostas para serem 
incluídas no Plano de Governo. O projeto 
entregue continha propostas no âmbito das 
diversas pastas do executivo. 

Naquela ocasião, todos os quatro as-
pirantes à Administração Municipal assi-
naram o documento e firmaram o com-
promisso de que, caso venha a vencer as 
eleições, integrará as proposições no man-
dato 2021/2024.

Entre as propostas elencadas no documen-
to, o Conselho destacou os seguintes temas:
• Assistência Social;
• Educação;
• Emprego e Renda;
• Esporte e Cultura;
• Gestão;
• Habitação;
• Infraestrutura e Transporte;
• Meio Ambiente e Lazer;
• Saúde;
• Segurança Pública.

VEREADORES ELEITOS
Na manhã do dia 19 de novembro, os 

membros do Conselho receberam os 13 ve-
readores eleitos para a legislatura 2021 a 
2024. Destes, apenas 4 foram reeleitos, 2 já 
haviam sido vereadores em eleições passa-
das e os demais ocupam a cadeira legislativa 
pela primeira vez.

Os membros da entidade frisaram as 

mudanças ocorridas com a renovação de 
vereadores eleitos e a necessidade de trans-
formação para que executivo e legislativo 
trabalhem, independente de partidarismos, 
mas em prol da sociedade.

Na oportunidade, foi entregue a cada 
edil uma carta de felicitações pelo pleito, 
cópias do Estatuto de criação da entidade 
e também do documento contendo as pro-
postas para Plano de Governo entregues, 
no mês de outubro, aos quatro candidatos a 
prefeito de Nova Serrana.

No final, os membros do Conselho se 
colocaram à disposição dos vereadores e 
propuseram um curso de capacitação para 
eles e também para os assessores, com o 
suporte do SEBRAE. Todos os presentes 

concordaram e deve ser agendada nova 
reunião e elaborado um calendário com o 
cronograma no próximo mês.

PREFEITO E VICE REELEITOS
Após reunião com os 13 vereadores 

eleitos, o Conselho promoveu, na manhã 
do dia 24 de novembro, um encontro com 
o prefeito e vice-prefeito reeleitos, Euzébio 
Rodrigues Lago e Nelson Moreto.

Entre os assuntos abordados, os mem-
bros ressaltaram as propostas elaboradas 
pela entidade e entregues, em outubro, ao 
então candidato à reeleição. Lago reiterou 
a promessa firmada naquela ocasião e evi-
denciou que a responsabilidade é fazer um 
mandato ainda mais atuante.

Arquivo Sindinova
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Sindinova em parceria com a FIEMG doa respiradores e 
leito de CTI para Nova Serrana

Em parceria com o SEBRAE, Oficina do Futuro planeja 
estratégias de desenvolvimento para Nova Serrana

Com foco no micro e pequeno em-
presário, o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
atua em parceria com o Sindinova de 
forma prática e buscando o fortaleci-
mento do Polo Calçadista e também no 
desenvolvimento econômico da cidade.

Entre as principais realizações nes-
te ano, destaca-se a Oficina do Futuro, 
que conta com a participação de 20 líde-
res e representantes de diversos setores 
produtivos, principalmente, da cadeia 
industrial. São empresários calçadistas, 
comerciantes, Poder Público, prestadores 
de serviços e outros importantes parcei-
ros.

Nestes encontros, os participantes 
buscam traçar ações estratégias que pos-
sam permitir o desenvolvimento susten-
tável do município de Nova Serrana. Os 
pontos focais abordados foram: Diver-
sificação Econômica, Gestão Empreen-
dedora, Inovação, Identidade Cultural, 
Parceria Público Privado e Boas Práticas 

A parceria entre o Sindinova e a 
FIEMG foi bastante significativa neste 
ano, principalmente, para a área de saú-
de do município. 

No mês de setembro, a Federação 
das Indústrias, à pedido do Sindicato, 
doou 15 respiradores para Nova Serrana, 

Sócio Ambiental. 
A Oficina do Futuro tem por objetivo 

criar capital social nas cidades, regiões e 
setores econômicos, a partir da cocriação 
de uma visão de futuro para a coletivi-
dade local e do mapeamento dos pontos 
de intervenção para a transformação do 
território e/ou setor. 

Para realizar o programa, são reunidas 
pessoas de todo o sistema, a fim de chegar 
às causas dos problemas internos, de modo 
que possam ser enfrentados por iniciativas 
inovadoras, cocriadas e testadas.

Ao todo, foram 86 horas de curso, 
divididos em sete encontros, nas quais 
foram realizadas entrevistas, comparti-
lhamento de ideias, definição de objeti-
vos e estratégias. O resultado culminou 
na entrega de um plano para o desenvol-
vimento do município, tendo como visão 
de futuro: “Nova Serrana, a Capital do 
Calçado, será até 2032 a Terra da opor-
tunidade com excelência em inovação e 
qualidade de vida”.

sendo 10 para o hospital São José e cinco 
para a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA). 

As doações chegaram num momento 
em que a cidade apresentava um grande 
aumento nos casos graves de Coronaví-
rus. Em comparação com o mês anterior, 

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Seguros com descontos para Associados SINDINOVA 

Empresarial   Automóvel 
     e Frota 

Residencial 

Vida individual 
e Grupo 

Resp. Civil Geral   Seguro 
Transporte 

8 
APL 

ADMINISTRADORA E 
CORRETORA DE SEGUROS 

(31) 3396-3573
0 (31) 99231-5522 

www.aplseg.com.br 
calculo@aplseg.com.br 

Apoiamos o projeto 
Médicos sem fronteiras 

� 
.:if.1>�cos 
��EM FRONTEIRAS 

Respiradores foram entregues ao Hospital São José e UPA FIEMG destinou quarto completo de CTI para Hospital São José 

a taxa de ocupação dos leitos subiu 100% 
e dobrou o número de mortes por Co-
vid-19 no mesmo período.

Também em colaboração com o Sis-
tema FIEMG, foi possível a entrega de 
um quarto completo de CTI para o hos-
pital São José. Os leitos são oriundos do 

hospital Mater Dei, de Betim, que foram 
desmontados devido a desnecessidade de 
utilização naquela unidade hospitalar.

Além do leito completo, também 
chegaram 186 acessórios instrumentais 
e 16 equipamentos variados, gerando um 
somatório de R$ 108.145,67.
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O setor calçadista brasileiro, por meio 
da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados) e sindicatos indus-
triais da atividade, está mobilizado pela 
renovação do direito antidumping aplica-
do contra o calçado importado da China, e 
abertura de novo processo contra as ori-
gens Vietnã e Indonésia. 

Atualmente, para cada calçado im-
portado da China, como medida de defesa 
comercial e garantia da competição leal no 
mercado interno, é aplicada uma sobretaxa 
de US$ 10,22, além da tarifa de importação.

Em voga desde 2010 – em setembro de 

2009 foi dado o direito provisório -, o di-
reito de aplicação da sobretaxa ao calçado 
importado da China tem sido fundamental 
para o setor calçadista brasileiro, que tem 
no mercado doméstico o principal destino 
da sua produção, que totalizou 908 mi-
lhões de pares no ano passado.

Conforme dados tabulados pela Abi-
calçados, em 2008, antes da aplicação pro-
visória do direito a partir de setembro de 
2009, a importação de calçados chineses 
foi equivalente a US$ 218,7 milhões, cerca 
de 70% do total importado. Após a aplica-
ção do direito antidumping, em 2010, esse 

número caiu para US$ 54,9 milhões, uma 
retração de 75%. Em 2019, o número foi de 
US$ 48 milhões.

RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO
Com a chegada do fim do prazo para 

aplicação do direito contra o calçado chi-
nês, que finda em março do próximo ano, 
a Abicalçados vem mobilizando sindicatos 
industriais e empresas do setor em bus-
ca da renovação da medida, e abertura de 
investigação para países vizinhos, no caso 
Vietnã e Indonésia.

Dados elaborados pela Abicalçados 

Calçadistas se mobilizam pela renovação e ampliação 
do antidumping

apontam que, em 2008, as importações de 
calçados do Vietnã e Indonésia eram equi-
valentes a US$ 62,6 milhões, número que 
pulou para US$ 192,2 milhões em 2010. 

O pleito para renovação direito anti-
dumping e abertura de novo processo, no 
entanto, exige um levantamento minu-
cioso - e oneroso - para comprovação da 
prática de dumping pelos países alvo da 
iniciativa. O material deve ser entregue 
para avaliação do Governo Federal ainda 
este ano.

Fonte: Abicalçados

Entidades se mobilizam e parlamentares derrubam 
veto sobre a desoneração da folha de pagamentos

Desde o mês de julho, quando o pre-
sidente Jair Bolsonaro, vetou o disposi-
tivo que prorrogava até o ano que vem 
a desoneração da folha de 17 setores da 
economia, entidades se mobilizaram 
para sensibilizar Governo e parlamenta-
res. O objetivo era a derrubada do veto e 
a manutenção da desoneração, até o final 
de 2021.

O Sindinova juntamente com o Sin-
dicato dos Trabalhadores de Belo Hori-
zonte, o Sindicato dos Trabalhadores de 
Nova Serrana e a Abicalçados iniciaram 
uma campanha com os deputados fede-
rais e senadores para votarem contra o 
veto presidencial. O intuito, naquele mo-
mento de volta gradual das atividades, 
era garantir a retomada dos negócios e a 

recuperação  dos postos de trabalho per-
didos durante a pandemia.

No dia 4 de novembro, após inten-
sa mobilização, os calçadistas puderam 
comemorar o desfecho positivo. Após a 
Câmara, Senado derrubou o veto de Bol-
sonaro por 64 a 2, e prorrogou a deso-
neração conforme esperado pelos em-
presários.

ENTENDA
Em vigência desde 2012, a desonera-

ção da folha de pagamentos permite que 
empresas de 17 setores intensivos em mão 
de obra substituam o pagamento de 20% 
sobre a folha de salários por 1% a 4,5% da 
receita bruta, excluindo exportações. No 
caso do setor calçadista, o pagamento aos 
cofres públicos é de 1,5% da receita. 

Marcello Casal Jr - Agência Brasil
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Segurança e proteção é um 
direito de todos.

Cuidar da sua segurança 
é a nossa missão.
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Serviços de Consultoria são destaques em 2020 no 
Sindinova 

Para ajudar os associados em seus di-
versos setores, o Sindinova oferece servi-
ços de consultoria, desde a área jurídica, 
financeiro, ambiental até o desenvolvi-
mento de produtos. A medida é uma for-
ma de consolidar o vínculo com os indus-
triais e facilitar o acesso aos profissionais, 
além de fortalecer o setor.

As consultorias jurídicas, especiali-
zadas em direito do trabalho, orientam 
os empresários sobre normas e ações tra-
balhistas. De janeiro a novembro, a ad-
vogada do Sindinova, Dra. Sandra Vitor, 
prestou 2.500 atendimentos, o número 
representa 89% a mais que o realizado no 
ano passado.

ACORDOS COLETIVOS
Durante a pandemia do Coronaví-

rus, foram realizados acordos coletivos 
com o Sindicato dos trabalhadores para 
flexibilização das normas trabalhistas e 
manutenção dos empregos. Veja abaixo a 
quantidade de termos e acordos realiza-
dos pela Dra Sandra Vitor:
• Termo aditivo firmado entre o Sindino-
va e Sindicato Profissional:  3
• Total de acordos de redução de jornada e 
trabalho e suspensão firmados entre em-
presas e Sindicato Profissional: 567

MEIO AMBIENTE
Em parceria com a Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG), o Sindinova promove assesso-
rias sobre normas de licenciamento am-
biental, obrigações legais e defesa dos 
interesses para o segmento da fabricação 
de calçados.  No ano de 2020, o analista 
ambiental da FIEMG, Túlio Sá, realizou 
20 atendimentos a 10 indústrias associa-
das ao Sindicato. 

PROJETO FINANCEIRO
O Sindinova firmou parceria com o expe-

riente consultor, Cássio Alves, para orientar 
os empresários sobre as questões financeiras 
de suas fábricas. O projeto teve duração de 
três meses com a adesão de 25 empresas do 

Polo Calçadista. Entre os serviços prestados 
estavam a reestruturação do planejamento, 
Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE) e fluxo de caixa das empresas.

PROJETO DESIGN DE PRODUTOS
Contratadas no início do ano, as es-

tilistas, Mônica Baptista e Caroline Sar-
mento, ficaram responsáveis pelo desen-
volvimento de calçados para as empresas 
que se inscreveram no projeto.

De janeiro a novembro, Mônica fez 18 
atendimentos a 16 fábricas e desenvolveu 
454 modelos diversos. Destes, oito foram 
para coleções de verão e 10 de inverno. Já 
Caroline criou 347 modelos para 20 fábricas. 

Há cerca de um mês, o Sindinova so-
licitou ao deputado Fábio Avelar articula-
ção junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz/
MG) para a inclusão da fabricação de bolsas 
no Regime Especial de Tributação (RET). O 
parlamentar, prontamente, atendeu à re-
quisição. 

Os fabricantes, a partir de agora, pode-
rão produzir o artigo com os mesmos bene-
fícios adquiridos para calçados, que atual-
mente é 2% do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS).

O pedido vem atender a muitas em-
presas calçadistas que, projetando ampliar 
e inovar seus empreendimentos com a fa-
bricação também de bolsas, terão o imposto 
reduzido. O objetivo é que o Polo expanda a 

variedade de negócios e, consequentemen-
te, tenha aumento das ofertas de empregos.

“Entendemos que é muito importante, 
neste momento, as empresas ampliarem 
seus portfólios de produtos. Quero regis-
trar meu agradecimento ao deputado Fábio 
Avelar que conseguiu mais este benefício 
para as indústrias de calçados de Nova Ser-
rana. Que isso possa ser mais uma opção 
para nossas empresas e também para au-
mentar nossos faturamentos”, ressaltou o 
presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda.

As empresas interessadas em produzir 
e comercializar bolsas devem verificar com 
o contador se o seu RET já foi atualizado 
para bolsas, caso não esteja, deve solicitar 
a atualização.

Sindinova solicita e fabricação de bolsas 
é incluída no RET
Conquista foi viabilizada pelo deputado Estadual Fábio Avelar junto à Secretaria da Fazenda do Estado 
de Minas Gerais
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Sempre junto com você! 

Grupo de RH do Sindinova manteve-se atuante 
realizando diversas ações em prol das indústrias

Em razão das inúmeras adversidades ocorridas durante 
o ano, o Grupo de RH do Sindinova promoveu várias reuni-
ões com profissionais do Departamento Pessoal e também 
empresariado. O intuito principal foi promover a união e 
fortalecer o setor diante das atribulações que o mundo in-
teiro estava vivenciando.

A atipicidade do ano fez com que os encontros mudas-
sem o foco. Acostumados com as reuniões mensais em que 
eram tratados temas relacionados aos conflitos cotidianos 
das empresas, as reuniões deram lugar aos conteúdos mo-
tivacionais e de orientação aos problemas da pandemia, que 
tinha acabado de chegar ao país e era uma realidade. 

CAFÉ EMPRESARIAL
Durante os Cafés Empresariais, o Sindinova recebeu 

cerca de 440 pessoas. Nos encontros, os empresários tive-
ram a oportunidade de contar as dificuldades vividas em 
suas fábricas, trocar experiências e aconselhar os demais 
colegas.

Nesta fase da pandemia, a secretária de Saúde, Gláucia 
Sbampato e também o médico do Trabalho, Marcelo Carva-
lho, deram treinamento e diretrizes sobre a retomada das 
atividades com segurança. Surgiu também a ideia de elabo-
rar uma cartilha para que os industriais pudessem seguir os 
protocolos e também orientar seus funcionários.

BANCO DE TALENTOS
Iniciado em junho, o antigo projeto de formar um Ban-

co de Talentos saiu do papel. O objetivo da proposta é reco-
locar no mercado de trabalho as pessoas que perderam seus 
empregos durante a pandemia. 

A gestora de Pessoas, Janice Amorim, é quem coordena 
o programa que já entrevistou 234 pessoas para áreas admi-
nistrativas. Ao todo, foram 538 currículos recebidos, sendo 
79 encaminhados às empresas e 10 pessoas empregadas.
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Inventar milhões de 
formas de dizer eu te amo.
Vamos juntos fazer de 2021 
um ano novo de verdade.
O ano que passou nos ensinou a abraçar 
as mudanças sem abrir mão dos nossos valores.

Central de Atendimento 24 horas
Capitais e regiões metropolitanas - 4000 1111
Demais localidades - 0800 642 0000 
Ouvidoria - 0800 725 0996 
De seg. a sex., das 8h às 20h • ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458 
De seg. a sex., das 8h às 20h

sicoob.com.br

SOMOS FEITOS DE

VALORES


