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Nova Serrana apresenta mais de 93% de aumento
nas exportações de janeiro a setembro de 2021
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Arrecadação de ICMS em Nova Serrana tem aumento de 56% em
relação a 2020. Em comparação a 2019, a alta é de 27%.
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PÁG 05

Outubro Rosa é tema de encontro no Sindinova. O intuito foi
destacar a campanha anual de combate ao câncer de mama.

PÁG 03

Nova Serrana lidera com saldo positivo de 871 novas vagas de emprego. Em número de admissões, a cidade ocupa o segundo lugar,
abaixo de Divinópolis. A indústria novamente é destaque com o maior número de contratações.
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Caged: Nova Serrana lidera com saldo positivo de 871 novas
vagas de emprego no mês de setembro
Em número de admissões, a cidade ocupa o segundo lugar, abaixo de Divinópolis

O mês de setembro fechou com mais
um número positivo para Nova Serrana. A
cidade é a que apresentou melhor resultado na região, segundo as estatísticas do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No total, foram 1747
admissões, 876 demissões e saldo de 871.

A indústria novamente é destaque
com 1282 contratações, 499 dispensas e
783 novas vagas criadas. É o quarto mês
seguido que o município vem apresentando retomada de emprego e renda.
A informação consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CA-

GED) do Ministério do Trabalho que foi
divulgado na última semana. De acordo
com o Governo Federal, os dados informados consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não
inclui os informais.
Na segunda posição vem Divinópolis

que, apesar de ter um número maior de
admitidos (2802), também teve número
alto de desligamentos com 2301, restando um saldo de 501. No terceiro lugar está
Itaúna, que teve 302 novas vagas de emprego, sendo contratadas 1281 pessoas e
desligadas 979.
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Outubro Rosa é tema de encontro no Sindinova
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O Sindinova realizou, no dia 26 de
outubro, um Café Especial para abordar o
tema Outubro Rosa. O intuito foi destacar
a campanha anual de combate ao câncer
de mama e conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce.
Para falar sobre o assunto, foi convidada a enfermeira e supervisora da
ACCCOM, Fabiana Castro, que compartilhou informações, discursou sobre a
prevenção e as formas de tratamento
da doença.
“O câncer tem uma reincidência muito alta no Brasil, o de mama é a principal causa de morte entre as mulheres. No
país, em torno de 59 mil mulheres são
diagnosticadas anualmente. Por isso é
tão importante falar da conscientização,
da detecção precoce e dos hábitos de vida
saudável que estão relacionados ou não na
ocorrência dos cânceres”, explica Castro.
Fabiana frisa que a doença pode ocorrer em homens também e que, neste caso,
deve-se investigar o histórico familiar.
“Não é tão frequente quanto em
mulheres, porém quando ocorre em homens, ele (o câncer) é muito agressivo.
Quando o homem descobre, geralmente,
tem associação com fator hereditário.
Então é importante averiguar o homem
como a família como um todo”, afirma.
PREVENÇÃO

Sobre as medidas preventivas, a supervisora diz que ninguém está imune ao
câncer, no entanto destaca que os hábitos de vida saudável podem reduzir as
chances de ocorrência.
“É importante termos qualidade
de vida, ter uma alimentação saudável,
equilibrada, realizar atividade física,
cuidar da saúde mental, fazer os exames
preventivos, observar questões hormonais. Se for possível, não fazer reposição
hormonal, sempre discutir isso com o
médico. Não fumar, beber moderadamente. Qualquer pessoa pode ter câncer,

mas estas práticas irão diminuir a chance de desenvolver”.
Em relação à idade para começar a
realizar a mamografia, Castro orienta
que “o ideal é que todas as mulheres,
a partir dos 50 anos, façam o exame, o
médico irá decidir de quanto em quanto
tempo isso deve ser feito. Mas independente da idade, qualquer alteração que
tenha na mama deve-se fazer o diagnóstico”.
DEPOIMENTO

A instituidora da ONG ELLAS, Luciana Araújo, também participou da reunião
e falou sobre sua experiência quando
descobriu um câncer de mama durante o autoexame. Embora tenha sido um
choque, ela conta que se manteve firme e
tinha certeza que sairia vitoriosa.
“No dia 8 de maio, no dia das mães,
eu descobri um pequeno caroço ao fazer o
autoexame. Fiquei ansiosa e consultei no
dia seguinte. A médica pediu mamografia
e ultrassonografia e na ultrassonografia
o médico notou que o formato era anormal. Fui encaminhada para alguns médicos e depois para a biópsia na ACCCOM,
o resultado deu positivo. Comecei a fazer
a quimioterapia, chorei, orei, mas com a
minha fé eu sabia que ia ser curada. Depois da quimio, fiz a cirurgia para a retirada do caroço. O autoexame é um ato
de amor com a gente. O câncer tem cura,
ainda mais se for descoberto a tempo.
Façam o autoexame”, enfatiza Araújo.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Quem também esteve presente foi
a Coordenadora da Casa Mais Mulher,
Jassiara Santos que tratou sobre a Violência Doméstica e o trabalho da organização.
“Nós fazemos o acompanhamento
de mulheres que estejam em situação de
violência doméstica, temos uma equipe
que faz o acompanhamento psicossocial

com advogada, assistente social e psicóloga. O nosso objetivo é ajudar a mulher a superar a situação de violência na
vida dela, com acesso aos meios de justiça para disfrutar de uma vida normal”,
diz Santos.
Segundo Jassiara, a mulher que
esteja passando por algum problema
de violência doméstica, pode procurar
a Casa Mais Mulher.
“A Casa está de portas abertas para
todas as mulheres que estejam precisando. O atendimento é muito discreto,
sigiloso, não há julgamentos, para dar
maior segurança à mulher e ela se sentir
mais confortável em falar o que ela está
passando”.
A Casa Mais Mulher funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, no en-

dereço Rua José Rodrigues da Costa, nº
171, Centro. Telefone 37-3226-1070.
Jassiara mencionou também sobre
as frentes de atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que se
reúne toda 1ª terça-feira de cada mês, às
18h, no Casa Mais Mulher.
“Não tratamos só a questão da violência, mas tudo que diz respeito à vida
das mulheres. O Conselho tem o papel de pensar políticas públicas, saúde, educação, mobilidade, trabalho e é
aberto ao público”.
Participaram também do encontro a
secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helena Sousa, a Diretora do Sindinova, Lucimar Silva, a gestora
de Pessoas, Janice Amorim, além de profissionais da área de RH das empresas.
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Arrecadação de ICMS em Nova Serrana tem aumento
de 56% em relação a 2020
Diferença se refere aos dados coletados de janeiro a setembro dos dois anos; Em comparação a
2019, a alta é de 27%, segundo informações da Administração Fazendária

Valores arrecadados ICMS 2019|2020|2021
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Nova Serrana

Nos meses de janeiro a setembro
de 2021, Nova Serrana arrecadou com o
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) o valor total de R$
58.666.161,40. Este montante se refere a
todas as atividades econômicas existentes no município.
O valor apurado no mesmo período
no ano passado foi de R$ 37.426.797,43,
diferença de 56,75%; e no ano anterior (2019), o resultado foi de R$
46.150.541.49, variação de 27,12%, segundo dados apontados pela Adminis-

58.666.161,40

60.000.000,00

jan/set 2019
46.150.541,49

tração Fazendária.
MAIOR ARRECADAÇÃO

No mês de agosto foram arrecadados R$ 11.511.658,95 do imposto na cidade, um salto de mais de 61% em relação
a julho. Este incremento na receita se
deve aos recolhimentos com notificações
do Programa de Regularização Fiscal
– REFIS que somaram a quantia de R$
4.197.429,26, variação de R$ 3.753.672,11
se comparado a agosto de 2020.
Em setembro, também houve reco-

jan/set 2020
37.426.797,43

jan/set 2021
58.666.161,40

lhimento do REFIS, porém em número
menor confrontado ao mês anterior,
resultando no valor de R$ 585.134,13.
Neste, a variação em relação a setembro de 2020 foi de R$ 118.622,19. Para
o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, o crescimento nas arrecadações
mostra a competitividade das indústrias de Nova Serrana.
“Tivemos no mês de agosto um
valor bem alto e ele foi puxado pelas
notificações de dívida ativa do programa Regularize, do Governo (Estadual).

A gente pode ver que a arrecadação do
ICMS normal continua aumentando
bem. Se pegarmos setembro com julho, por exemplo, que foi um mês que
não teve este ICMS de dívida ativa, nós
saímos de 7 para 9 milhões em setembro. Os níveis econômicos do município
estão bem maiores que 2019. O crescimento está sendo bem evidente. Isso não
é o que vem acontecendo em outras cidades. Isso acontece em localidades que
têm indústrias competitivas”, ressaltou
Lacerda.
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Nova Serrana apresenta mais de 93% de aumento nas
exportações de janeiro a setembro de 2021
Comparativo se refere ao mesmo período do ano passado; Presidente do Sindinova acredita que
o ano irá fechar com o dobro de exportações

Segundo dados obtidos pelo Sindinova junto à Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados (Abicalçados), entre janeiro a setembro de 2021, o município de Nova Serrana gerou o montante
de US$14.000.113,00 com a exportação de
calçados. A alta é de 93,7% se comparado
ao mesmo período do ano passado.
Ainda de acordo com a pesquisa, as
cidades de Nova Serrana, Araújos, Divinópolis, Perdigão e São Gonçalo do Pará
obtiveram juntas US$16.010.752,00 com a
venda do produto, uma variação de 88,1%
em relação a 2020. Os números confrontados com 2019, antes da pandemia, também são favoráveis a este ano, com uma
sinalização positiva de 68,4%.
O presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, fez uma análise dos dados
e acredita que 2021 poderá fechar com
o dobro de exportações. Ronaldo frisou
também o crescimento do Polo frente aos

números apresentados pelo restante do
país.
“Eu arrisco dizer que, este ano, as
nossas exportações irão dobrar em relação a 2020. É uma convergência de
fatores, tanto as empresas estão se preparando buscando isso, como o mercado,
os outros países, estão buscando o Brasil
para a importação. Porém, o Brasil não
cresceu 88% em relação à exportação do
ano passado, o nosso Polo cresceu. E este
crescimento é em dólar”, apontou.
Dentre os nove meses analisados (em
separado), maio e junho foram os que
tiveram maior destaque com variações
de 301,8% e 352,7%, respectivamente.
Outro dado interessante é que os calçados fabricados com material têxtil foram
os mais vendidos, com faturamento de
US$11.177.153,00, seguido por plástico/borracha (US$3.892.975,00) e couro
(US$664.616,00).

NÚCLEO DE EXPORTAÇÃO

O Núcleo de Exportação do Sindinova,
o Exportamais, tem grande participação no
aumento dos índices das comercializações
internacionais. Atuando dentro do Sindicato desde junho de 2019, o setor foi responsável pelas vendas de 122.063 pares de
calçados, o que gerou movimentações de
US$817.300,18, somente este ano.
No acumulado de junho de 2019 a setembro de 2021, o Núcleo intermediou a
negociação de 187.982 pares de calçados e
gerou um resultado de US$1.195.726,66.
Ronaldo explicou a evolução das negociações realizadas por meio do Exportamais.
“É uma direção que está sendo apontada. As exportações representavam, em
2019, 2% das vendas do Polo quando começamos com o Núcleo de Exportação. Na
época, dizíamos que queríamos chegar a
5%. Se a gente realmente dobrar, vamos
chegar a 4%. Já estamos bem próximos à

Núcleo de Exportação Sindinova

Exportações de calçados do Polo de Nova Serrana
Valor FOB (US$)

Município

78.664
21.911
76.601
8.312.153
936.740
83.507

89.653
0
0
7.226.765
1.197.483
0

125.697
0
49.391
14.000.113
1.802.932
32.619

40,2%
0,0%
93,7%
50,6%
-

Variação frente ao
nível pré-pandemia
(2019/2021)
59,8%
-100,0%
-35,5%
68,4%
92,5%
-60,9%

9.509.576

8.513.901

16.010.752

88,1%

68,4%

Jan-Set/2019 Jan-Set/2020 Jan-Set/2021

Araújos
Bom Despacho
Divinópolis
Nova Serrana
Perdigão
São Gonçalo do Pará
TOTAL DO POLO DE
NOVA SERRANA

Variação
(2020/2021)

Participação
(2021)
1%
0%
0%
87%
11%
0%
100%

Fonte: Secex. Elaboração: Abicalçados.

Mês

2019

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
ACUMULADO JAN-SET

2020

Variação
(2020/2021)

2021

156.376
612.306
586.651
-4,2%
702.700
995.404
1.337.306
34,3%
1.410.304
1.462.057
1.527.539
4,5%
1.165.831
1.267.765
1.730.393
36,5%
1.108.483
773.350
3.107.619
301,8%
815.519
524.009
2.371.994
352,7%
962.979
1.229.278
2.079.157
69,1%
1.456.428
872.337
2.014.925
131,0%
1.730.956
777.395
1.255.168
61,5%
9.509.576
8.513.901
16.010.752
88,1%
Fonte: Secex. Elaboração: Abicalçados.

Material Predominante
Injetado
Plástico/Borracha
Couro
Têxtil
Outros
TOTAL DO POLO DE
NOVA SERRANA

7.078
4.485.737
178.318
4.838.443
0

0
2.952.124
664.616
4.897.161
0

0
3.892.975
939.792
11.177.153
832

0,0%
31,9%
41,4%
128,2%
-

Variação frente ao
nível pré-pandemia
(2019/2021)
-100,0%
-13,2%
427,0%
131,0%
-

9.509.576

8.513.901

16.010.752

88,1%

68,4%

Jan-Set/2019 Jan-Set/2020 Jan-Set/2021

Variação
(2020/2021)

Fonte: Secex. Elaboração: Abicalçados.
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nível pré-pandemia
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275,2%
90,3%
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48,4%
180,3%
190,9%
115,9%
38,3%
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$194.182,16

$184.244,32
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$100.000,00

$0,00
2021

Total de Pares

Total USD

187.982

$1.195.726,66

Fonte: Núcleo de Exportação do Sindinova

Exportações de calçados do Polo de Nova Serrana por material predominante
Valor FOB (US$)

Total em dólar

$300.000,00

Exportações de calçados do Polo de Nova Serrana por mês (jan-set)
Valor FOB (US$)

nossa meta. Então, pode ser que no quarto
ano do Núcleo de Exportação, nós consigamos atingir nossa meta de 5%”, disse.
Lacerda falou ainda sobre o comportamento dos fabricantes com a oportunidade
de atingir novos mercados.
“Nos dois primeiros anos, o resultado do Núcleo foi pequeno. Já no terceiro, demos um grande salto. O mais
importante é quando o Sindicato coloca uma direção, coloca conhecimento e
coloca as fábricas para andar naquela
direção. Fizemos várias reuniões aqui
com os associados para falar sobre exportação, para chamar as fábricas para
exportar, para mostrar nossa equipe, as
viagens que foram feitas, para mostrar
mercado, para mostrar como fazer. E,
agora, este ano, o Núcleo já está sendo sustentável para nós. Importante
também dizer que exportação não tem
ICMS", concluiu.

Participação
(2021)
0%
24%
6%
70%
0%
100%
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - OUTUBRO 2021
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