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POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO
ANDA COM A GENTE.

Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social faz apresentação para a imprensa
e estabelece ações em prol de Nova Serrana
VEJA MAIS – PG 09

NOVA SERRANA FEIRA
E MODA

PÁG 04

De 13 a 15 de janeiro de 2020, a capital paulista
receberá a terceira edição da Nova Serrana
Feira e Moda. Até o momento, 135 marcas do
Polo Calçadista já confirmaram presença.

FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL

PÁG 06

A partir de 17 de dezembro, está prevista
para ocorrer em Nova Serrana uma série de
fiscalizações ambientais nas indústrias. A
ação tem caráter preventivo e visa sensibilizar os empreendedores a respeito das melhores práticas ambientais.

VAGAS DE EMPREGO

PÁG 07

O mês de outubro deu novo ânimo para
as indústrias calçadistas e para quem estava
em busca de emprego. Várias fábricas
abriram processo para recrutamento
de mão de obra.
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PRESIDENTE:
RONALDO ANDRADE LACERDA
1º VICE PRESIDENTE
PEDRO GOMES DA SILVA
2º VICE-PRESIDENTE
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO
EDIVALDO PINTO DA FONSECA

SEMINÁRIO

2ª DIRETORA ADMINISTRATIVO
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
1º DIRETOR FINANCEIRO

“NOVAS TECNOLOGIAS,
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL E GESTÃO
DE VENDAS”

JUNIOR CÉSAR SILVA
2º DIRETOR FINANCEIRO
PEDRO VICTOR DE MACEDO GOMES
DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS
AMAURI GAIPO DA SILVA
DIRETOR DE MARKETING
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO, RH E GESTÃO
HELENA MARIA DE SOUZA
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS

PALESTRA:

HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E

GESTÃO DE VENDAS

PROCESSOS

DATA/HORÁRIO
21/11/2019
19h

PALESTRANTE:

LOCAL
Auditório Sindinova

Paulo Ricardo

ENTRADA
Gratuita
Com mais de 30 mil horas de consultoria e mais de 300 empresas atendidas, Paulo
é Mestre em gestão estratégica para vendas e especialista em comportamento do
consumidor.

Informações:
(37) 3226-8850 – Rodrigo/
Fernanda ou Flora

RICARDO ANDRADE DE LACERDA
DIRETORES ADJUNTOS:
IGOR HENRIQUE AMARAL VASCONCELOS
ANDRÉ SANTOS COSTA
MÁRCIO HELENO DE MESQUITA
EDVALDO APARECIDO GONÇALVES DE AZEVEDA
DANIEL PERCILIA DOS SANTOS
ANDERSON ANTÔNIO FILIAIS
GUILHERME AZEVEDO PEREIRA
BRUNO DUARTE LACERDA
CARLOS ANDRÉ RABELO
MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL - EFETIVOS:

PALESTRA:

Realização

A CRIATIVIDADE E AS NOVAS TECNOLOGIAS

JOÃO SEBASTIÃO NETO
ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
LAMON DE AZEVEDO AMARAL
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL

PALESTRANTE:

CRISTIANO RESENDE MOREIRA
PAULO JONAS ANDALECIO

Tony Ventura

DELEGADOS JUNTO AO

Apoio:

DA FIEMG - EFETIVOS:
RONALDO ANDRADE LACERDA

Antônio Ventura é publicitário com mestrado em negócios nos Estados Unidos.
Consultor, palestrante nacional e internacional, vem se destacando na pesquisa
de novas tecnologias e tendências digitais pelo mundo. Fez curso de extensão
com foco em tendências digitais em Harvard Kennedy School em Brasília.
Alguns clientes: Sebrae, CNI, ENAP, SENAI-DN, AMCHAM, FIRJAN

PEDRO GOMES DA SILVA
DELEGADOS SUPLENTES:
JUNIOR CÉSAR SILVA
JARBAS PINTO MARTINS
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA.

+ ONLINE
/sindinovaoficial

CONSELHO DE REPRESENTANTES

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500

sindinovans

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 99941-4770
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR

Sindinova Nova Serrana

sindinova.com.br

(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES

www.fenova.com.br

www.feirafebrac.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS

nsfm.sindinova.com.br
Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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Caravana Inspiramais está com inscrições abertas

A Missão Empresarial terá a parceria da
Assintecal, Sebrae, Sindinova e Sinvesd para
conhecer os lançamentos em materiais do
Inspiramais 2020.
O evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de
janeiro de 2020, no Salão de Design e Inovação de Materiais do Centro de Eventos Pro

Magno, em São Paulo. Serão mais de mil
materiais, projetos diferenciados e palestras com temas sobre o mercado atual.
Saída: 13/01/2020 – 23h - Sindinova
Retorno: 15/01/2020 – 17h – Centro de
Eventos Pro Magno.
As vagas são limitadas e o investimento é

de R$ 350,00 por pessoa, incluso hospedagem.
Mais
informações
com
Daiane Lara (37) 98402-1620 ou no e-mail:
relacionamento.ns@assintecal.org.br
Para fazer sua inscrição, acesse por
meio de seu dispositivo móvel o QR CODE
ao lado.

3
Divulgação

SELMA ASSIS
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Vem aí a terceira edição da Nova Serrana Feira e
Moda em São Paulo
Evento lança a coleção outono-inverno 2020
De 13 a 15 de janeiro de 2020, a capital
paulista receberá a terceira edição da Nova
Serrana Feira e Moda. Até o momento, 135
marcas do Polo Calçadista já confirmaram
presença. Lojistas de todo o país e também
do exterior terão a oportunidade de conferir nos estandes a coleção outono-inverno
2020.
Cerca de três mil visitantes são aguardados no Anhembi Eventos. Com um espaço
de 4500 mil metros quadrados, os fabricantes prometem levar muitas novidades em
botas, coturnos, tênis, mas também calçados abertos como sandálias, anabelas e
mules. Nas vitrines, calçados para todos os
gostos, seja feminino ou masculino, infantil
ou adulto.
A feira, por ocorrer no polo econômico
de maior potencial do país, de intensa movimentação financeira, tem como propósito
um alto volume de negociação de calçados
já no início do ano. Segundo o agente comercial do Sindinova, Edimar Góis, esta feira funciona como termômetro para projetar
indicativos de como serão as comercializações ao longo do ano.
“O local foi escolhido estrategicamente
e a feira serve como uma indicação de confiança e otimismo do polo para 2020. Na
feira, as melhores empresas apresentarão a
sua coleção para lojistas de todo o Brasil e
também do exterior”, estima Góis.

MARCAS CONFIRMADAS NA NOVA SERRANA FEIRA E MODA

LOUISE
PRADO
NIKOLE
KIDS
PLAY START

SOPHIA
ALMEIDA

SERENITY
Star
Feet

TALLITA DIAS

PROGRAMAÇÃO:
Data: 13 a 15 de janeiro de 2020
Horário: 10h as 20h
Local: Anhembi Eventos – São Paulo
EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ NOVEMBRO/2019

www.maxtr.com.br

LANÇAMENTO

PVC
Micro-Expandido
Max Plus
Excelente rendimento

Maior produtividade

Melhor ciclo de injeção

Ótimo acabamento

Solicite
uma amostra
e comprove!

Saiba mais com
nossos representantes:

KELSON
37 99943-3564 VIVO
MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC
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PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS PELA
POLÍCIA FEDERAL
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OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO
No dia 1º de setembro de 2019, entrou em vigor a nova Portaria nº 240/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece procedimentos para o controle e fiscalização de produtos químicos pela Polícia Federal.
Dentre as principais alterações em relação às regras de controle e fiscalização anteriores, destacam-se:
• Fim dos limites de isenção, nova linha de corte para produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização da PF será a partir de 1 grama ou 1 mililitro em qualquer concentração;
• Inclusão dos seguintes setores industriais no controle e fiscalização de produtos químicos: gráficos, têxtil, metalúrgicos, couro e fotográficos;
• Atualização dos produtos químicos controlados do Anexo I, totalizando 141, divididos
em 7 listas, de acordo com sua aplicação, sendo a Lista VII relacionada apenas a produtos
exportados para Bolívia, Colômbia e Peru;

Segundo a Polícia Federal, o sistema contemplará:
• Possibilidade de envio de documentos pela internet;
• Expedição eletrônica de Certificado de Registro Cadastral (CRC), Certificado de Licença de
Funcionamento (CLF) e Autorização Especial (AE);
• Dispensa de autenticação e reconhecimento de firma;
• Necessidade de relacionar cada produto à atividade exercida (antes bastava informar);
• Mapas de controle deverão ser enviados à PF até o 15º dia do mês subsequente.
Links disponibilizados pela Polícia Federal com instruções e indicação de prazos:
Portaria MJSP nº 240/2019 – http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/
legislacao/portaria-240.pdf/view
Ambiente de Treinamento e Guia SIPROQUIM 2 – http://www.pf.gov.br/servicos-pf/
produtos-quimicos/arquivos-siproquim2
Orientações gerais de transição do SIPROQUIM 1 para o SIPROQUIM 2- http://www.
pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2/transicao.pdf
É ACONSELHÁVEL ÀS EMPRESAS:

• Consultar o fornecedor para saber mais sobre a composição dos produtos;
• Buscar orientações com um profissional na área Química para sanarem as dúvidas
sobre cadastramento na Polícia Federal e documentações exigidas para a obtenção do Certificado de Registro Cadastral e Emissão de Certificado de Licença de Funcionamento;
• Verificar se seu fornecedor está devidamente cadastrado na Polícia Federal e também
quais produtos vendidos por ele foram declarados, através do link abaixo. Consultar por
meio do CNPJ.
http://siproquim.dpf.gov.br/smp/clf/EstadoHabilitacaoEmpresaEval.do
OBRIGAÇÕES:

1) Fazer o cadastramento na Polícia Federal (Certificado de Registro Cadastral – CRC
e Certificado de Licença de Funcionamento – CLF);
2) Elaborar o Mapa Mensal de Controle informando o consumo dos produtos químicos controlados e deve ser enviado até o 15º dia do mês subsequente.
Link para cadastro inicial: https://servicos.dpf.gov.br/auth/realms/siproquimInternet/
login-actions/registration?client_id=siproquim-internet-web&tab_id=12wLnH-wDZQ
Links úteis de Orientação: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2/roteiros-e-apresentacoes
As empresas estarão sujeitas às seguintes taxas:
I – no valor de R$ $ 844,49 para:
a) Emissão de Certificado de Registro Cadastral;
b) Emissão de segunda via de Certificado de Registro Cadastral e
c) Alteração de Registro Cadastral;
II – no valor de R$ 1.688,97 para:
a) Emissão de Certificado de Licença de Funcionamento;
b) Emissão de segunda via de Certificado de Licença de Funcionamento e
c) Renovação de Licença de Funcionamento;
III – no valor de R$ 84,45 para:
a) Emissão de Autorização Especial e
b) Emissão de segunda via de Autorização Especial.

Fonte: FIESP

Parágrafo único. Os valores constantes dos incisos I e II deste artigo serão reduzidos de:
I - quarenta por cento, quando se tratar de empresa de pequeno porte;
II - cinquenta por cento, quando se tratar de filial de empresa já cadastrada;
III - setenta por cento, quando se tratar de microempresa.
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Indústrias de Nova Serrana são alvos de fiscalização
ambiental
Medida tem caráter preventivo e deve ser iniciada em meados de dezembro
Selma Assis

A partir de 17 de dezembro, está prevista para ocorrer em Nova Serrana uma série
de fiscalizações ambientais nas indústrias.
A ação, que tem caráter preventivo, é uma
iniciativa da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD) em parceria com a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais (PMMG) e o Sistema FIEMG.
O programa Fiscalização Ambiental
Preventiva na Indústria (FAPI) tem a finalidade de informar, instruir e sensibilizar os
empreendedores à respeito das melhores
práticas ambientais, incentivando-os a obter a regularização ambiental de seus empreendimentos.
PALESTRA

Diante da confirmação das inspeções,
o Sindinova convocou os associados para
participarem da palestra “Fiscalização Ambiental sobre Resíduos Industriais e Outros”,
ocorrida no dia 9 de outubro e ministrada
pelo analista ambiental da FIEMG, Túlio
Pereira de Sá. O objetivo foi esclarecer para
os empresários as dúvidas sobre as vistorias e orientar sobre os procedimentos para
adequação.
Durante a palestra, foram abordadas
as diversas obrigações ambientais legais e
o programa FAPI, que apesar de ter como
mira as confecções de calçados de couro,
também pode ter abrangência às demais
empresas que utilizam sintético, têxtil,
dentre outros materiais em sua fabricação.
“O foco seriam as empresas de couro,
mas quando você consulta o site, estão relacionadas na fiscalização várias empresas
de material sintético também. Os órgãos
fiscalizadores irão chegar na empresa e, se
ela for de fabricação de couro, vão verificar
a questão do licenciamento, cumprimento
de condicionantes e obrigações ambientais
e, no caso da fabricação de calçados sintéticos, em que não há necessidade de licenciamento, eles irão conferir a questão do cumprimento das obrigações legais”, explicou
Túlio.
O analista ambiental ressaltou também
que a dispensa do licenciamento ambiental
em função da mudança na deliberação nor-

mativa não desobriga as empresas do cumprimento das obrigações legais.
“Existe a grande preocupação porque
a licença realmente foi dispensada, mas as
obrigações ainda continuam e muitas empresas começaram a confundir esta questão
e acharam que não precisavam fazer mais
nada. Na realidade, é o contrário, é para
evitar um impacto maior. Em função disso,
nós estamos orientando e mostrando que
somente a licença foi dispensada, as obrigações continuam como anteriormente”,
enfatizou de Sá.

às denúncias, requisições do Ministério Público e acidentes ambientais. Nessas situações a fiscalização será imediata.

Multa simples, com redução de 50%
(aplicação de duas atenuantes).
Possibilidade de parcelamento.

PENALIDADES

Empreendimento com dano ambiental e
com adesão ao FAPI

FISCALIZAÇÃO

Empreendimento sem dano ambiental e
com adesão ao FAPI

Embargo/suspensão de atividades.
Multa simples na integralidade.

• Pequenos e microempreendedores
Aplicação somente da notificação.
• Demais empreendedores

Consulte o link abaixo e verifique se sua
empresa será alvo de fiscalização:
www.fiemg.com.br\fapi

A fiscalização das empresas participantes do FAPI, executada pela SEMAD e pela
PMMG, ocorrerá após 90 dias do workshop
de orientação realizado em cada regional
FIEMG, exceto nos casos de atendimentos

As empresas participantes do FAPI poderão ter algumas atenuantes de acordo
com o decreto estadual nº 47.383 de 02 de
março de 2018.

Como será a aplicação
das penalidades?

Embargo/suspensão de atividades.
Multa simples, com redução de 30%
(aplicação de uma atenuante).
Possibilidade de parcelamento.
Empreendimento sem adesão ao FAPI
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Fábricas Calçadistas de Nova Serrana abrem vagas de
empregos

O mês de outubro deu novo ânimo para
as indústrias calçadistas e, principalmente,
para quem estava em busca de emprego.
Com muitos pedidos para o fim de ano, várias fábricas abriram processo para recrutamento de mão de obra.
Segundo especialistas, isso é reflexo de
um bom momento da economia. No Polo
Calçadista de Nova Serrana, são 1200 fábricas que juntas produzem 105 milhões pares
de calçados por ano. Para dar conta de tanta
demanda, o setor emprega 20 mil trabalhadores diretos e 22 mil indiretos.
Contratado como abastecedor de esteiras, André Luiz Bernardes, ficou dois meses
desempregado e sentiu-se aliviado com a
admissão.
“É muito complicado ficar sem trabalhar, temos conta para pagar. Como aqui
gera muito emprego, a gente tem a oportu-

RO
M

A

FSP

nidade e é sempre bom estar trabalhando”,
enfatizou Bernardes.
A fábrica da Alessandra Lacerda emprega, atualmente, 80 funcionários, 12 foram contratos no mês passado devido ao
aumento das vendas.
“Normalmente, no final de ano a demanda aumenta bastante. As lojas reforçam
as compras para a chegada do Natal. Então,
precisamos de mais colaboradores para poder dar conta da demanda”, afirma Lacerda.
VAGAS

Na porta de muitas fábricas podem ser
vistos anúncios de vagas para vários setores. A cidade é uma das que mais emprega
no país e, por isso, ganhou fama de terra de
oportunidades.
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério

do Trabalho (CAGED), somente de janeiro a
setembro deste ano, foram criadas mais de
3 mil novas vagas. Para o Sindicato das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), os empresários estão otimistas e
dispostos a contratar ainda mais.
“De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados),
este ano nós teremos um crescimento de
3% na produção em relação a 2018 e esse
número também deve ser repetido aqui em
Nova Serrana”, estima o diretor financeiro
do Sindinova, Junior César Silva.
QUALIFICAÇÃO

Uma das maiores dificuldades na hora
da seleção é encontrar profissionais capacitados para a função. Segundo a psicóloga
do trabalho, Patrícia Karina Maia, existem
vagas, porém grande parte dos candidatos
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não preenchem os requisitos dos postos de
trabalho.
“Há vagas, porém não tem a demanda
de pessoas qualificadas para atender a estas vagas. Nos últimos meses, nós fizemos
mais de 30 contratações e ainda assim existem vagas em aberto em busca destes profissionais que faltam no mercado”, ressalta
a recrutadora.
Desempregado, o divinopolitano Peterson Ramos buscava uma oportunidade
na área de segurança do trabalho. Veio para
Nova Serrana e em pouco tempo conseguiu
um emprego.
“Para quem quer um crescimento profissional pode vir, Nova Serrana está de parabéns. Agradeço a empresa e a cidade me
acolheu muito bem”, finalizou o técnico.
Fonte: TV Alterosa (com adaptações)

FITAS GOMADAS
E DISPENDADORES

Fita gomada Kraft
branca com nylon
com logomarca

Aparelho
Dispendador
Eletrônico para
Fita Gomada - Modelo: GRI-7

FITAS SÃO PAULO
ROMA PAPÉIS

Fita gomada Kraft
natural com ou
sem nylon sem
logomarca

Aparelho
Dispendador
semi automático
para Fita Gomada - Modelo: GRI-6

Fita gomada Kraft
natural com nylon
com logomarca

Aparelho Dispensador manual
para Fita Gomada - Modelo: GRI - 5

Estamos selecionando representantes com carteira de clientes para a região.
Enviar Curriculum Vitae aos cuidados de Delson Nascimento para o e-mail:
comercial@ﬁtassaopaulo.com.br.
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CONSEP faz prestação de contas das doações de
empresários da cidade
O Conselho Comunitário de Segurança
Pública (CONSEP) solicitou um espaço no
Jornal Sindinova para prestar contas das
doações feitas por industriais e comerciantes de Nova Serrana. A entidade conta com
cerca de 80 doadores fixos e, no mês de setembro, angariou mais de 8 mil reais.
Ao todo, no mês em referência, foram arrecadados 8.456,00 reais, sendo que
5.899,07 reais foram gastos com despesas de pagamentos, sobrando um saldo de
2.556,93 reais. Para o presidente do CONSEP, Edson Antônio de Souza, os recursos
advindos da iniciativa privada são de suma
relevância e têm garantido a manutenção
dos veículos das instituições de segurança, assim como a compra de materiais para
execução dos trabalhos.
“Essas doações são importantes para
manter viaturas que estragam e não têm
recursos para licitar e serem arrumadas
naquele momento. Elas (instituições de segurança pública) recorrem ao CONSEP para
podermos agilizar o conserto destas viaturas. Também doamos, na medida do possível, equipamentos para serem usados no
serviço”, enfatiza Souza.
NO VERMELHO

Conforme relatado por Edson, quando
assumiu o CONSEP, a entidade estava passando por dificuldades e, inclusive, com várias dívidas.
“Quando cheguei em março, o CONSEP
estava negativo, teve protesto, tivemos que
dar uma enxugada forte, por isso pedi que
algumas destinações de recursos fossem
retiradas para que colocássemos a casa em
ordem. Agora a casa está em ordem e já estamos seguindo normalmente”, enfatizou.
TRANSPARÊNCIA

Segundo Edson, o objetivo da prestação de contas é mostrar para a sociedade a
transparência com os gastos das verbas obtidas por meio dos doadores.
“Queremos mostrar transparência do
que está sendo feito com o dinheiro deles.
A indústria e o comércio vêm enfrentando
muitas dificuldades, com uma carga tribu-

tária muito alta, então, nós temos que dar
valor ao dinheiro que está sendo doado e
mostrar para eles como está sendo gasto”,
destacou.
O presidente ressalta, ainda, que para
que o pedido seja atendido, passa por um
rigoroso critério de necessidade. “Nós agimos sempre com muito critério com relação
ao que é pedido para atender somente as
coisas de última necessidade, prioritárias,
para não estarmos atendendo coisas fúteis,
desnecessárias”, salientou Edson.
Os gastos com manutenção da frota e
equipamentos são altos e o presidente reforça
que nem todas as solicitações são acolhidas.
“O CONSEP não consegue atender
toda a demanda que aparece. Tem ofício
que temos que indeferir porque não conseguimos acatar o pedido por falta de recursos”, destacou.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Sobrevivendo de doações, o CONSEP
busca ajuda por meio iniciativa privada e,
com isso, amparar as diversas demandas
que surgem. De acordo com Edson, hoje a
entidade conta com 80 doadores fixos cujas
contribuições variam de valor.
“São em torno de 80 doadores fixos
que doam de 20 reais a valores mais expressivos. Os doadores são livres para doarem o tanto que quiserem. Nós fazemos
os boletos e emitimos para a pessoa doar. O
CONSEP é uma ponte entre a segurança pública e a sociedade. Ele vai atender, dentro
da necessidade, com o dinheiro dos contribuintes”, afirmou e concluiu: “Quero agradecer os contribuintes, os parceiros que
vêm doando para o CONSEP e pedir que,
na medida do possível, continuem doando
porque, podem ter certeza, o dinheiro está
sendo bem aplicado!”.
COMO FAZER A DOAÇÃO?

Os interessados em contribuir para o
CONSEP podem entrar em contato com o
Conselho no telefone 3225-4040.
Confira ao lado a planilha de prestação
de contas do CONSEP do mês de setembro.

PAGAMENTOS SETEMBRO 2019
DESPESAS FIXAS CONSEP
FGTS
SINGULAR CONTABILIDADE
DESPESA COM FUNCIONARIO
WIN ADM DE BEBEFICIOS
THELL SILVA SANTIAGO (pag em 5x)
TRANLUZ (vale transporte)
TAB. PROTESTO DE TÍTULOS

DOCUMENTO
ago/19
NFS-e 18
ago/19
NFS-e 178498
NFS-e 19
NFS-e 796
60615012449

ALGAR TELECOM

FATURA 293530087 /
290474086

VIVO CELULAR
VIVO CELULAR PMMG
DARF
GPS
DESPESA COM FUNCIONARIO
JR INFORMATICA

ago/19
ago/19
ago/19
ago/19
set/19
NF-e 5809

R$ 86,91
R$ 385,83
R$ 13,08
R$ 435,46
R$ 523,20
R$ 59,90

MARILIA SILVA (Uniauto ) PMMG

NFA-e 020.019.866 /
NFS-e 4
ago/19
NF-e 350
TOTAL:

R$ 388,00
R$ 385,83
R$ 314,97
R$ 4.770,26

DESPESAS PMMG
MARILIA SILVA ( UNIAUTO)

DOCUMENTO
NFA-e 020.020.687
TOTAL:

VALOR
R$ 260,00
R$ 260,00

DESPESAS POLICIA CIVIL
LOCAR IMPRESSORAS

DOCUMENTO
NFS-e 247

VALOR
R$ 250,00

VIVO CELULAR PMMG
JOSE MARIA NUNES ( 4 RODAS) PMMG

THELL SILVA SANTIAGO
(PAG DIVIDIDO EM 5X)
VIVO CELULAR (2CHIPS)
THELL SILVA SANTIAGO
TIAGO TEIXEIRA DOS REIS

DOMAC

DESPESAS PRESIDIO

VALOR
R$ 104,64
R$ 743,00
R$ 708,63
R$ 16,20
R$ 23,00
R$ 71,40
R$ 441,86
R$ 68,35

NFS-e 53/48

R$ 394,00

ago/19
NFS-e 15
NF-e 77
TOTAL:

R$ 134,97
R$ 115,00
R$ 390,00
R$ 778,97

DOCUMENTO
NF-e 29318

VALOR ARRECADADO SETEMBRO
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
SALDO:

VALOR
R$ 89,84

R$ 8.456,00
R$ 5.899,07
R$ 2.556,93

Palestra sobre Análise de Cenários é apresentada em
Nova Serrana
Abicalçados projeta aumento de 3% na produção de calçados em todo o país

No dia 22 de outubro, o Sindinova
juntamente com a Abicalçados promoveram uma palestra para apresentar aos
empresários as perspectivas de vendas
de calçados dentro do cenário econômico
brasileiro. Cerca de 100 pessoas participam do evento.
As perspectivas para 2019 são positivas. Segundo a Abicalçados, 2019 deve
fechar com um aumento de 3% na produção todo o país. A coordenadora de

mercado da associação e economista,
Priscila Linck, disse que a proposta da
palestra é mostrar os impactos dos números na região.
“O ‘Analise de Cenários’ é um evento
que tem o intuito de trazer para as empresas um pouco dos acontecimentos do cenário nacional e internacional. A proposta é
apresentar os dados de como isso impacta
no setor, as projeções atuais e futuras de
comportamento do mercado”, concluiu.

VENDAS DE NATAL

Os empresários do setor calçadista em
Nova Serrana estão se preparando para as
vendas de Natal. Segundo a Associação Brasileira de Calçados (Abicalçados), 2019 deve
fechar com um aumento de 3% na produção
de todo o país.
Para o diretor financeiro do Sindicato
Intermunicipal das Indústrias de Calçados
de Nova Serrana (Sindinova), Júnior César
Silva, o momento é para se adequar as ten-

Selma Assis

dências e projeções de mercado.
“É importante conhecermos sobre a
economia mundial, brasileira e quais os
reflexos isso traz para o nosso setor, para
nossa cidade. Estamos num momento de
adequações e decisões”, destacou Júnior.
De acordo com o sindicato, a cidade,
que tem cerca de mil e duzentas indústrias
de calçados, produz em média 800 pares de
sapato por dia.
Fonte: G1 (com adaptações)
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Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz
apresentação para a imprensa e estabelece ações em
prol de Nova Serrana
Na manhã da última quinta-feira, 7, o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social convidou os veículos de imprensa para
uma reunião extraordinária em que foram
apresentadas algumas demandas de grande
interesse da sociedade de Nova Serrana.
Criado em abril deste ano, o Conselho
realiza reuniões mensais cujo objetivo principal é buscar agilizar o andamento das reivindicações que travam o desenvolvimento
da cidade. Apartidário, o Conselho possui
23 membros entre efetivos e suplentes. Os
gestores fazem parte da indústria ou do comércio e o SEBRAE participa como membro
consultivo.
Na pauta, os membros apresentaram o
intuito do Conselho, manifestaram apoio ao
pedido de cassação dos vereadores afastados
e ofereceram suporte a todas as ações em
prol da cidade, como, por exemplo, a aprovação do empréstimo de 5 milhões de reais

que se encontra na Câmara dos vereadores
para votação.
No decorrer da reunião, os membros
afirmaram que estiveram reunidos, há alguns dias, com os vereadores, esclareceram
as propostas e que, mesmo assim, houve
entraves por parte de alguns parlamentares. Sendo assim, ficou decidido que o Conselho irá requerer, dentre os próximos dias,
um espaço para se pronunciar na Tribuna
da Casa Legislativa e defender, novamente,
suas ideias perante os legisladores.
TEMAS DEFENDIDOS

O grupo possui, à princípio, três motes que hoje representam um dos maiores
gargalos para o crescimento do município.
São eles: Cidade Limpa, Trânsito Seguro e
Transparência na Política. Durante as discussões, os gestores abordaram sobre o lixão na cidade e a necessidade de medidas

que busquem alternativas viáveis para o
problema com a efetiva destinação correta
dos resíduos, sejam eles industriais ou domésticos. Este assunto está sendo objeto de
análise de agentes públicos e também de
empresários e comerciantes a fim de propor
ações definitivas para o impasse.
A cidade está prestes a fazer alterações
no trânsito para um melhor fluxo de veículos. Esta demanda também surgiu das reuniões do Conselho que vislumbra por uma
cidade mais ágil e de fácil movimentação.
Em breve, será implantado também o estacionamento rotativo, tema bastante requisitado, principalmente, pelos comerciantes.
O Conselho defende também a proposta
de instalação de 250 câmeras de segurança,
troca das antigas lâmpadas de iluminação
por LED e o georreferenciamento que será
capaz de fornecer relatórios de extrema importância para atualização dos dados muni-

cipais. Para que isso aconteça, é necessário
que a Câmara Municipal aprove o Projeto
de Lei 096/2019 o mais rápido possível e
o executivo agilize os procedimentos para
aquisição do recurso.
Outra proposta é a transparência nas
questões políticas que afetam a população
de modo geral. O Conselho irá apoiar projetos que beneficiem o crescimento local e cobrar dos órgãos públicos (Executivo e Legislativo) lisura de seus membros, assim como
o comprometimento e responsabilidade com
os gastos públicos. Hoje, a cidade arca com
a despesa de pagamento de 19 vereadores,
sendo que seis destes estão afastados de
seus cargos pela justiça e que continuam
recebendo seus salários, sem a devida prestação de serviço. O Conselho considera inadmissível esta situação e irá reivindicar que
a proposta de cassação dos vereadores seja
aprovada pela Câmara Municipal.

Abaixo depoimentos de alguns membros do Conselho:
“O Conselho tem a função
de cobrar das autoridades
aquilo que é reivindicação
da população, mas
também de colaborar
naquilo que é solução”,
Ronaldo Lacerda.

“Nós necessitamos de
atendimento na área
da saúde, da educação,
da segurança e vamos
cobrar tanto da Prefeitura
como da Câmara.”, Jonas
Galvão.

“Vejo o Conselho
Econômico e Social muito
bem elaborado como
fator de poder ajudar a
administração no bem
estar de Nova Serrana”,
André Lacerda.

“O nosso Conselho
de Desenvolvimento
Econômico e Social
está, neste momento,
encarnando o desejo
da nossa população:
estamos empenhados em
fazer com que a lei seja
cumprida”, Pedro Gomes.

“A nossa intenção
é justamente estar
somando para que o
município consiga ter
resultados positivos”,
Rinaldo Correa.

“O Conselho está formado
não é politicamente, é
para levantar vendas
e gerar empregos e
melhorar nossa cidade”,
Valter Amaral.

“Estamos reunidos em
um grupo de empresários
e de comerciantes e
estamos aqui para ajudar
a fazer a diferença para
Nova Serrana”, Helena
Esteves.

“O foco nosso é melhorar
a performance da cidade,
de contribuir cada vez
mais para que Nova
Serrana seja uma cidade
melhor a cada dia”, Célio
Coelho.

“Nós somos uma
organização que vamos
fiscalizar a Câmara
Municipal e a Prefeitura
no desenvolvimento das
ações que são, realmente,
importantes para a
cidade de Nova Serrana”,
Edvaldo Gonçalves.

“É um momento
muito importante para
Nova Serrana porque
o país está mudando,
então é importante os
empresários estarem
acompanhando todo
o acontecimento que
envolve a sociedade”,
Anselmo Almeida.

“O SEBRAE entende que
estamos diante de uma
situação nunca vista
antes aqui no município
de Nova Serrana e
acreditamos que muitas
coisas podem ser
mudadas, desde a simples
construção de uma
agenda ativa a questões
mais complicadas”, Dênis
Magela.

“A intenção do Conselho
não é política, é social,
é industrial, é comércio.
Nova Serrana é diferente,
aqui tudo é mais ágil e
o poder público tem que
entender que tem que ser
ágil também”, Wellington
Lacerda.

“A criação do Conselho
é um anseio antigo
da população de Nova
Serrana. É apartidário
e vai trabalhar pelo
desenvolvimento
econômico e social do
município”, Junior César.

“Tudo que interessar
à população e a cidade
de um modo geral
(indústria, comércio,
sociedade), vai ser levado
em conta no Conselho
de Desenvolvimento
Econômico e Social”,
Antônio Soares.
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FALTA DE CONTROLE FINANCEIRO

Colunista: Renata Lamounier
Consultora financeira, empresarial e contadora

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

VENDO BEM, MAS NÃO
VEJO A COR DO DINHEIRO
Isso acontece em muitas empresas,
independente do porte ou do segmento e,
francamente, os grandes motivos, geralmente, são os mesmos. E, se esse for o seu
caso aí na sua indústria, compartilho aqui
com você os principais vilões/ladrões de
grana dentro da empresa:
DESPESA FIXA MUITO ALTA PROPORCIONALMENTE AO FATURAMENTO

Quando as despesas fixas são muito elevadas, a probabilidade de seu lucro
aparecer no caixa é muito menor, pois,
vendendo ou não vendendo, todos os meses têm que sair das contas bancárias da
empresa valores altos com aluguel, mão de
obra administrativa, material de escritório,
despesas gerais para manutenção do imóvel
da fábrica, pró-labore dos sócios, gerentes que supervisionam os supervisores que
supervisionam os operários do chão de fábrica, etc etc etc (é sério, já vi tanto gasto
fixo sem sentido que poderia citar uma lista
gigante aqui para você).
Meu lema com os clientes de consul-

toria é: gasto fixo é igual unha, TEM QUE
CORTAR SEMPRE! O motivo? Muito simples! Quando a empresa tem uma boa margem de contribuição (quando é boa!!!) para
pagar R$ 1,00 de gasto fixo e ficar empatado
no zero a zero, a empresa tem que faturar
(pasmem!) R$ 2,60 para não ter nada de
lucro! Isso equivale a dizer mais ou menos
o seguinte, se você tem um preço médio de
venda do seu calçado em R$ 30,00, vai ter
que que faturar 8,77 pares para pagar um
custo fixo de R$ 100,00.
FINANÇAS MISTURADAS

Não definir o “salário” do dono, acaba dando ao empresário a falsa sensação de
não estar retirando dinheiro da empresa e,
na grande maioria dos casos, o que acontece, de fato, é que várias vezes ao mês o sócio
fica fazendo retiradas do caixa sem controle
e/ou ainda fazendo o pagamento de contas
particulares nas contas da empresa. No fim
do mês, o “não salário” do sócio acaba sangrando o financeiro da empresa sem que o
empresário sequer perceba o problema.

Aqui cabe ressaltar dois tipos de descontrole financeiro.
O descontrole número 1 – Quando todos
os pagamentos e recebimentos da empresa não são devidamente registrados (nesse
caso não há como saber para onde está indo
o dinheiro da empresa), contas pequenas
acabam sendo banalizadas e sugando o lucro, com isso, abrem margem para roubos
internos dentro da própria empresa. Inclusive, o dono que não tem “salário”, aquele que vai tirando o dinheiro e não percebe
como falado acima, não dá ao empresário
nem sequer a chance de ter que olhar para
os números da empresa para enxergar onde
e o que pode ser melhorado. Afinal, a base
de qualquer análise são os números controlados em cada centavo que entra ou que sai.
O descontrole número 2 – Acontece
quando, geralmente, a única pessoa que
cuida do financeiro é a “menina do financeiro” e o empresário nem sequer se preocupa em conhecer o retrato financeiro da
própria empresa, com análises fundamentais como: DRE, fluxo de caixa e controle
orçamentário. Nesse cenário, as decisões
que poderiam ser muito mais acertadas,
acabam sendo tomadas no achismo. Perguntar para a secretária apenas o que tem
a pagar e a receber na semana ou no mês
não é fazer controle financeiro e pode ser
um dos motivos pelos quais você não vê o
dinheiro em caixa.
CICLO FINANCEIRO DESCASADO

Quando a diferença de dias em que
você paga as mercadorias do seu fornecedor, somados ao prazo médio de estocagem,
é muito diferente do prazo que você dá ao
cliente para pagamento, o que acontece é
que mesmo se a empresa estiver dando lucro, você acaba ficando sem caixa para pagar as contas e, nesse cenário, quanto mais
vendas menos dinheiro você tem, pois o

capital de giro necessário para bancar esse
prazo de pagamento acaba tornando o negócio inviável. Minha dica para quem está
nessa situação: antes de pensar em aumentar sua produção, mantenha suas vendas
em volume menor até conseguir formar um
capital de giro suficiente para bancar seu ciclo financeiro!
PRECIFICAÇÃO

Precificar o produto de forma errada
pode ser fatal para seu caixa! Se somado a
um dos fatores acima, nem se fala. Aqui, em
Nova Serrana, existe uma ferramenta muito
boa e com ótimo custo benefício que pode
te ajudar muito na precificação correta: se
chama Custo Fácil e o Sindinova tem parceria com os fornecedores do sistema para associados, onde o sistema custa pouco mais
que R$ 50,00 por mês (observação importante, não cobrei nem um centavo pela propaganda, rsrs). Mas CUIDADO!! Não adianta
nada ter em mãos a melhor ferramenta de
custos do mercado calçadista e mentir nos
dados que for alimentar o sistema ou não
ter conhecimento de fato sobre os números
da empresa!
INADIMPLÊNCIA

Quando temos controle sobre todos os
itens acima e, no fim das contas o cliente
não paga, aí a coisa fica feia também! Nesse
caso, a dica que eu posso te dar é ter uma
boa política interna junto ao seu comercial
para, antes de efetivar a venda, filtrar bem
os pedidos que coloca em produção e, junto
ao seu setor de contas a receber, ter regras
claras e processos bem estruturados de cobrança para reduzir a inadimplência.
Gostou das dicas e quer ter acesso a
um material mais detalhado sobre cada
item? Siga nossa página no Instagram @
premiumgestaoempresarial. Lá disponibilizamos links para baixar várias ferramentas
que podem ser úteis para te ajudar a combater esses vilões/ladrões de dinheiro.
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Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema FIEMG
Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil

Por Minas!
De acordo com a proposta de orçamento para 2020, encaminhada no dia 1º
de outubro à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o governo do Estado
começará o ano devendo R$ 13,3 bilhões:
as receitas previstas chegam a R$ 103,5
bilhões e as despesas atingem R$ 116,8 bi.
Esse é o cenário se nada for feito em regime de “urgência urgentíssima” para
reverter a situação de absoluto desequilíbrio fiscal acumulado ao longo de anos e
décadas. Como não existe milagre ou mágica em economia, uma continha básica de
aritmética, de somar e diminuir, mostra
que vai faltar dinheiro. Muito dinheiro.
As consequências são previsíveis e sinalizam o agravamento e a continuidade
do cenário atual: atraso e parcelamento no
pagamento dos servidores públicos (incluindo o 13º salário), atraso no repasse a
853 municípios mineiros e menos dinheiro
– muito menos – para financiar programas
e projetos nas áreas de serviços essenciais
demandados pela população, como saúde,
educação e segurança pública. Também
serão frustrados planos de médio e longo
prazo elaborados pelo governo para promover o desenvolvimento econômico e so-

cial de Minas.
Um exemplo: neste momento, o governo do Estado trabalha com a meta de
atrair R$ 150 bilhões em novos projetos no
campo da economia e da indústria, com a
possibilidade firme de geração de 600 mil
empregos. Se o quadro de desequilíbrio e
incertezas não for revertido, esse projeto se inviabilizará: investidores buscam
sempre ambientes nos quais predominam
a estabilidade fiscal e a segurança jurídica.
A ausência dessas variáveis leva ao caos e
afugenta empreendedores que, em outras
circunstâncias, viriam para Minas Gerais.
O governador Romeu Zema foi eleito
para fazer grandes mudanças, devolvendo
ao estado a importância que sempre teve
na política e a dignidade de que sempre
desfrutou no cenário nacional. E Minas não
pode mais esperar. Se o orçamento do próximo ano já indica dificuldades, no médio
e longo prazo as perspectivas são ainda
mais graves e preocupantes. O déficit previsto para 2020 é de R$ 13,3 bilhões – as
finanças do governo estadual registram
uma dívida herdada do governo anterior da
ordem de R$ 35 bi e uma dívida acumulada
de R$ 116 bi. Se nada for feito, chegaremos

ao final do atual governo com uma dívida
de R$ 230 bi. É a insolvência plena, quase
irreversível.
A solução visível no horizonte, muito
provavelmente a única possível, é a adesão
ao Plano de Recuperação Fiscal, criado pelo
governo federal justamente para apoiar
unidades federativas – os estados – em
situação de quase falência. Não é obrigatório. Trata-se de um plano por adesão, que
somente será aceita pelo governo federal se o Estado interessado preencher três
pré-requisitos que atestem a precariedade
extrema de sua situação fiscal: grau de endividamento, nível dos gastos com pessoal
(ativo e inativo) à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e situação de caixa do Tesouro Estadual. Minas Gerais, lamentavelmente, preenche os três itens.
Vale dizer: se pudéssemos zerar as dívidas e reiniciar as atividades do governo
estadual agora, em outubro de 2019, sem
uma reestruturação das contas, dentro de
um ano Minas Gerais já estaria, novamente, em situação de dificuldade de caixa.
Grandes mudanças precisam ser feitas, e
os parlamentares e o povo mineiro precisam estar unidos para promovê-las o mais

rapidamente possível.
O Plano de Recuperação Fiscal prevê,
justamente, essas mudanças. São ações estruturantes e que, ao final, devolverão ao
estado condições para retomar os trilhos de
crescimento econômico forte e sustentado,
de avanços sociais em áreas fundamentais
para a população. São, igualmente, ações
que propiciarão a retomada da produção e,
com ela, a retomada da criação de empregos, imprescindível em um país com mais
de 12 milhões de desempregados – parte
expressiva deles em Minas Gerais.
A população precisa entender a necessidade inarredável de medidas cruciais,
como a privatização de empresas estatais
e a reforma da previdência no âmbito do
Estado, similar à que foi aprovada pelos
deputados federais e agora tramita no Senado. Não são decisões simples, mas sabemos que os parlamentares mineiros estão
preparados para conduzi-las. Confiamos
que, ao votá-las, no plenário da Assembleia Legislativa, nossos 77 deputados estaduais saberão fazer, de forma madura, as
escolhas certas para Minas Gerais.
Fonte: FIEMG
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