ANO 09 | EDIÇÃO 116

07/02/2022 A 06/03/2022

Surpreendente, esta é a avaliação da NSFM em
São Paulo, segundo o presidente do Sindinova

VEJA MAIS – PÁG 07

DIRETORIA SINDINOVA

Ronaldo Lacerda é reconduzido ao cargo de Presidente do
Sindinova. Solenidade de posse da nova Diretoria (triênio 20222025) foi realizada na noite de quinta-feira (28/01).

CAGED

APAC NOVA SERRANA

PÁG 06

Comitê de Segurança promoverá audiência pública para debater
implantação de APAC em Nova Serrana no dia 17 de fevereiro, às
19h, no auditório do Sindinova.
PÁG 03

No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de 1.993 empregos, decorrente de 15.938 admissões e de 13.945 desligamentos
(com ajustes até dezembro de 2021). O setor industrial foi responsável por 67% do número de contratações.
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Editorial

PRESIDENTE
RONALDO ANDRADE LACERDA
1º VICE-PRESIDENTE

2022 começou com grande entusiasmo
para o Polo Calçadista de Nova Serrana. Em
meados de janeiro, realizamos a 4ª edição
da Nova Serrana Feira e Moda em São Paulo.
A primeira feira presencial, após o início da
pandemia, promovida pelo Sindinova, foi
sucesso de público e de vendas.
No final de janeiro, a nova diretoria do
Sindinova tomou posse, sendo reconduzido
ao cargo de presidente, o empresário Ro-

naldo Andrade Lacerda, para mais três anos
de mandato.
Ainda, no mês de fevereiro, o Comitê de
Segurança, promoverá uma Audiência Pública para debater a implantação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) na Comarca de Nova Serrana.
Nela, todos terão a oportunidade de debater
ideias e apresentar soluções.
Nesta publicação, trazemos também

informações a Feira FIMEC, FIEMG Lab e
fechamento do números de contratações do
setor calçadista no ano de 2021.
Acreditamos que este ano teremos a
volta dos grandes eventos. Estamos animados e otimistas com a retomada das feiras
de calçados e de matérias-primas.
Feliz 2022 para todos nós e boa leitura!
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FIEMG Lab recebe inscrições para 4ª rodada de
aceleração de startups
Rodada anterior do processo, que funciona como ponte entre indústrias
e indtechs, superou os R$ 46 milhões em novos negócios
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O FIEMG Lab está com inscrições abertas para sua quarta rodada de aceleração de
startups indtech. Serão dois ciclos de inscrição: O primeiro se encerra dia 21 de fevereiro e, o segundo, em 27 de junho. Ao todo,
nos dois ciclos, serão selecionadas até 50
startups a serem aceleradas. O FIEMG Lab
funciona como verdadeira ponte entre as
indústrias e as indtechs.
Entre os principais benefícios do programa estão a disponibilização de R$ 1 milhão para execução de provas de conceito
com as indústrias do Futuro (Anglo American, Gerdau, Novo Nordisk, RHI Magnesita e Stellantis); uma metodologia totalmente desenvolvida para acelerar indtechs
em formato on-line; acesso à rede de mais
de 15 mil indústrias do FIEMG Lab e a uma
comunidade exclusiva de empreendedores
industriais.

RESULTADOS

Na terceira rodada de aceleração de
startups pelo FIEMG Lab, entre 2020 e 2021,
as startups aceleradas executaram 23 Provas de Conceito com as indústrias parceiras
do hub, participaram de mais de 2.300 encontros de negócios promovidos pela aceleração e geraram mais de R$ 46 milhões
em novos negócios, por meio de 260 novos
contratos com diferentes indústrias de todo
o Brasil.
A RHI Magnesita, por exemplo, uma das
empresas madrinhas do FIEMG Lab desde 2019, vem ampliando sua parceria com
indtechs e aposta em investimento de R$ 2
milhões, até este ano, nas inovações oriundas dessa associação às startups industriais.
A RHI Magnesita participa da quarta rodada
de aceleração do FIEMG Lab, especialmente
no desenvolvimento das provas de conceito

– uma espécie de teste-piloto que verifica a
efetividade das soluções apresentadas pelas
indtechs.
Para se inscrever e ter acesso ao regulamento desta quarta rodada de aceleração
de startups indtech pelo FIEMG Lab, entre
no QR Code abaixo:.
Fonte: FIEMG
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Setor calçadista gerou 26,78 mil vagas em 2021
Nova Serrana fechou o ano com saldo positivo de empregos; Setor industrial registrou 67% no
número de contratações no acumulado de 2021

Reprodução CAGED

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que o setor calçadista nacional recuperou o nível de postos de trabalho
de 2019, portanto na pré-pandemia. Ao longo de 2021 foram geradas 26,78 mil vagas
na atividade, encerrando o ano com mais de
266 mil pessoas empregadas nas fábricas
de calçados, número idêntico ao registro de
2019 e 11,2% maior do que o de 2020.
O presidente-executivo da Abicalçados,
Haroldo Ferreira, destaca que o número reflete a recuperação da atividade ao longo
do ano passado, especialmente a partir do
segundo semestre. “O setor calçadista responde muito rapidamente aos estímulos da
demanda. Neste caso, ainda tivemos o ótimo resultado das exportações de calçados,
que cresceram mais de 32% em 2021 (em
volume)”, explica o executivo, ressaltando
que é a primeira vez que o setor encerra o
ano com saldo positivo desde 2016, quando
somou a geração de 3,6 mil vagas.
Em 2021, conforme dados da entidade, a produção de calçados cresceu 8% até
novembro - último dado disponível -, o
que deve fazer o setor encerrar o ano com
mais de 825 milhões de pares produzidos.
Já a exportação encerrou o ano passado em
123,4 milhões de pares.
ESTADOS

O Estado que mais emprega no setor
calçadista brasileiro é o Rio Grande do Sul,
que encerrou o ano com 76 mil pessoas empregadas na atividade, 10,5% mais do que
em 2020. O segundo Estado que mais emprega no setor é o Ceará, que fechou 2021
com 61,5 mil vagas na atividade, 4,3% mais

do que no ano anterior. O terceiro empregador da atividade é a Bahia, que somou 35,7
mil postos de trabalho em 2021, 32,5% mais
do que em 2020, sendo o Estado com melhor
recuperação de emprego ao longo do ano.
Segundo o site G1.com, os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, informam que Minas Gerais teve
mais de 2.2 milhões de admissões contra
quase 1.9 milhão desligamentos, diferença
de 305 mil vagas. Todos os setores analisados terminaram o ano positivamente.
A Diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da
Subsecretaria de Trabalho e Emprego da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese), Amanda Siqueira Carvalho,
fez uma análise destes resultados.

“Numa análise setorial, todos os grandes grupamentos registraram desempenho
positivo, liderado pelo setor de serviços, seguido por comércio, indústria, construção e
agropecuária. Este resultado traz perspectivas positivas para o presente ano, uma vez
que, após o registro de 11 meses consecutivos positivos na geração de empregos, a
criação de mais de mais de 300 mil postos
de trabalho no acumulado de 2021, reflete
uma trajetória de recuperação econômica
do mercado de trabalho formal em Minas
Gerais”, afirma Carvalho.
NOVA SERRANA

De acordo com o Novo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), o
emprego celetista apresentou retração em de-

zembro de 2021, registrando saldo de -1.745
postos de trabalho. Esse resultado decorreu de
439 admissões e de 2184 desligamentos.
O estoque, que é a quantidade total de
vínculos celetistas ativos, em dezembro de
2021 contabilizou 23.116 vínculos, o que representa uma variação de -7,02% em relação ao estoque do mês anterior.
No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de 1.993 empregos, decorrente de 15.938 admissões e de 13.945 desligamentos (com ajustes até dezembro de
2021). O setor industrial foi responsável
por 67% do número de contratações, com
10.687. Em seguida vem o comércio com
2.580 e logo depois o setor de serviços com
2.162 admissões.
Fonte: Abicalçados e Sindinova
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Aumento da SELIC para 10,75% prejudicará
recuperação da economia
FIEMG recebe a decisão do Banco Central do Brasil com preocupação e muitos questionamentos
Reprodução/ Pixabay

A FIEMG recebe a decisão do Comitê
de Política Monetária (Copom), do Banco
Central do Brasil, de elevar a taxa SELIC
de 9,25% para 10,75% ao ano com preocupação e muitos questionamentos.
É notório que o ritmo acelerado de
aumento da taxa SELIC prejudicará a recuperação da economia brasileira. Vale a
pena ponderar a efetividade de uma po-

lítica monetária tão restritiva para conter uma escalada de preços influenciada
por fatores pouco ou nada sensíveis ao
aumento dos juros. Entre eles, vale citar a desestruturação das cadeias globais
de suprimentos, a elevação de preços de
commodities e a escassez hídrica.
Da mesma forma, há que se levar
em consideração que os principais in-

dicadores recentes de atividade evidenciam uma perda de ímpeto da atividade
econômica. A taxa de desemprego segue em patamar historicamente elevado
(11,6%), assim como o nível de endividamento das famílias.
Isso posto, é interessante avaliar a
abrangência do atual mandato do Banco
Central. A estabilidade da moeda tem um

papel crucial, especialmente em um país
com tamanha desigualdade social. Em
contrapartida, a estabilidade do emprego e da renda não deve ser desconsiderada na condução da política monetária,
tal como ocorre em outros países, entre
eles, os Estados Unidos.
Fonte: FIEMG

VAMOS
JUNTOS!
2022 já começou com tudo!
Conte conosco para realizar
seus objetivos e metas.
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Comitê de Segurança promoverá audiência pública
para debater implantação de APAC em Nova Serrana
No dia 17 de fevereiro, às 19h, haverá
uma Audiência Pública, no auditório do Sindinova, para debater a instituição da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no município de Nova Serrana
e a implementação de um Centro de Reintegração Social (CRS) na comarca. A idealização do projeto é do Comitê de Intervenção
Estratégica (Comitê de Segurança), que vem
tratando do assunto em suas reuniões mensais desde meados do ano passado.
A audiência pública tem como intuito
permitir que toda a sociedade possa participar desse diálogo de forma ampla e abrangente. Para isso, estão convidados os órgãos
de segurança do município, como: as Polícias Civil, Militar, Penal, Bombeiros e Guarda Municipal; Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Ministério Público, Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB); Sindicatos;
Câmara de Dirigentes Lojista (CDL); Clubes
de Serviços, ONGs; Organizações Religiosas; Corpo Educacional; Associações Comunitárias; Entidades de Classe; Empresários;
Imprensa e a Sociedade Civil. A audiência
contará também com representantes da
Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados (FBAC).
Dentre os aspectos a serem debatidos
na audiência pública estão: a construção
do Centro de Reintegração Social (CRS) em
Nova Serrana; parcerias e convênios para
custeio e manutenção; criação de rede de
colaboradores; formação, capacitação e
treinamento das equipes de trabalho; e, sobretudo, os benefícios sociais da instalação
da APAC no município.
BENEFÍCIOS

O promotor de Justiça Davi Reis Pirajá é
um grande apoiador do projeto. À frente de
vários programas que buscam a ressocialização de detentos, o membro do Ministério
Público acredita que o método adotado na
Associação é mais vantajoso que os praticados no sistema comum.
“O objetivo da APAC é a recuperação de
preso e a proteção da sociedade. A recuperação do preso se dá pelo estabelecimento
de uma disciplina rígida, baseada no respeito, na ordem, no trabalho e no envolvimento da família do recuperando no processo de
execução de pena, de forma que possam ser
reestabelecidos os valores sociais, permitindo que ele saia do cumprimento de pena
um novo homem, incluído na sociedade. O
processo de ressocialização, por consequência, promove a proteção social, tanto que
os índices de reincidência dos presos que

saem do sistema APAC, em comparação aos
presos que cumprem pena no regime comum, são muito menores”, justifica Pirajá.
Para o presidente da Câmara Municipal,
Agnaldo Mendes Cordeiro - Cabral (SDD),
uma das principais vantagens é a ressocialização, ressaltando que os próprios presos
são corresponsáveis por sua recuperação.
“A implantação de uma APAC em Nova
Serrana será muito benéfica, principalmente
pelo fato de o sistema não perder de vista a
finalidade punitiva da pena do acolhido, ao
mesmo tempo em que imprime a valorização
do ser humano, evitando a reincidência no
crime e ampliando as alternativas de recuperação para o condenado”, pontua Cordeiro.
Defensor do sistema, o edil afirma que
a Casa Legislativa está empenhada em colaborar ativamente com o projeto.
“A Câmara Municipal tem o compromisso em contribuir para que esta almejada implantação ocorra. Todo o Legislativo
está à disposição como parceiro da iniciativa, inclusive apoiando financeiramente as
atividades iniciais da instalação da APAC e
também auxiliando no custeio. Essa contribuição será definida após detalhado o impacto orçamentário”, afirma o vereador.
REFERÊNCIA

Recentemente, uma comissão do Comitê de Segurança esteve na APAC da cidade
de Itaúna para conhecer a organização, os
procedimentos, o modelo e a metodologia
aplicada. A estrutura física da APAC é padrão e a obtenção de terreno para a construção de uma unidade, muitas vezes, provém de doações das parcerias obtidas.
O prefeito de Nova Serrana Euzébio
Rodrigues Lago fala sobre a visita à cidade
vizinha e ressalta a importância da participação da sociedade para o sucesso da proposta.
"Em Itaúna, cidade pioneira no modelo
APAC de ressocialização, tivemos a oportunidade de conhecer as particularidades do
projeto. Para dar certo, a ideia precisa ser
abraçada pela sociedade. Não será a doação
do terreno, nem do dinheiro para construção da estrutura, celas e muros que fará o
projeto prosperar em nosso município, e
sim, o comprometimento das autoridades
e o envolvimento da sociedade civil organizada, sobretudo com vontade de oferecer
uma chance a quem errou às vistas da Lei.
Parece uma utopia, mas deu certo em Itaúna e várias outras cidades. Enfim, o nosso
Governo Municipal quer ouvir a sociedade
e vai trabalhar pela vontade da maioria”,

salienta Lago.
MÉTODO APAC

A APAC é uma alternativa ao sistema
prisional comum e uma das principais diferenças é que, nela, os próprios reeducandos
são corresponsáveis por sua recuperação.
Entre os objetivos está a recuperação do
preso, a proteção da sociedade, o socorro às
vítimas e a promoção da justiça restaurativa.
As ações envolvem, ainda, elementos como
a participação da comunidade, o trabalho, a
assistência jurídica, a valorização humana, a
família e o voluntariado, dentre outros.
Entusiasta da proposta, o juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo Neves considera o
tema da audiência de extrema relevância
para a cidade e região, tendo em vista que
as APACs são um instrumento de políticas
públicas para o sistema prisional que, historicamente, obtém ótimos índices como
modelo de humanização.
“O sistema APAC é diferente do sistema
comum e permite que o preso tenha, realmente, novas chances de mudar. Uma das
finalidades da pena é a ressocialização e,
infelizmente, o sistema comum não oferece

tantas possibilidades quanto à APAC oferta. O efeito ressocializador é infinitamente
maior que do sistema comum e faz com que
os presos tenham mais vontade, sejam mais
empenhados. O sucesso da APAC, obviamente, também está umbilicalmente ligado
à compreensão do método pelos presos”,
destaca Neves.
Neves reforça que a metodologia, se
bem compreendida e utilizada, é capaz de
reverter uma situação crítica vivenciada nos
presídios e dar nova oportunidade ao condenado. Além disso, gera maior segurança
para a sociedade como um todo.
“Quando aqueles presos são inseridos
na APAC, compreendem bem a metodologia Apaquiana e conseguem executá-la, no
futuro, isso traz imensos benefícios. Este
sujeito é colocado na sociedade novamente
com novas qualificações, com novas visões
de mundo e entende que a prática de crimes
ficou para trás, e que dali para frente ele
terá novas chances. Então, o sistema APAC
revela e nos dá este feedback (retorno) interessante, porque permite um avanço do
preso que sai completamente transformado”, explica.

Convite
O Comitê de Segurança convida para a Audiência Pública APAC Nova Serrana.
Objetivo: incluir a comunidade no processo de implantação da
APAC na comarca de Nova Serrana.
Data: 17/02/2022
Horário: 19 horas
Local: Auditório Higino Martins - Espaço Sindinova,
localizado na Rua Antônio Martins, 75 – Centro
Nova Serrana
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Ronaldo Lacerda é reconduzido ao cargo de
Presidente do Sindinova

A solenidade de posse da nova Diretoria do Sindinova (triênio 2022-2025) foi
realizada na noite de quinta-feira (28/01). O
atual presidente do Sindicato, Ronaldo Lacerda, foi reconduzido ao cargo para mais
três anos à frente da instituição.
Ao todo, 29 membros fazem parte da
nova Diretoria, dois a mais que a última gestão. Desse total, sete são novatos e fazem
parte da diretoria adjunta. Durante o discurso, o presidente reeleito destacou as principais conquistas do primeiro mandato e falou
sobre a expectativa com a nova gestão.
“Agradecemos pelos três anos que presidi o Sindinova e temos agora mais três
anos pela frente. Muitas coisas foram feitas
e outras temos que fazer de agora em diante,

com muito trabalho. O Polo precisa ser ainda
mais conhecido no Brasil, aumentar ainda
mais a nossa capacidade de exportar nossos
produtos e seguir nesse caminho, valorizando, cada vez mais, o nosso Polo, as nossas
fábricas, os nossos produtos, para que possamos continuar contribuindo com o desenvolvimento”, ressaltou Ronaldo Lacerda.
O presidente do Sistema FIEMG, Flávio
Roscoe Nogueira, não pode comparecer devido a compromissos agendados anteriormente e enviou um vídeo desejando sucesso
à nova administração.
“Gostaria de desejar boa sorte e sucesso nesta nova empreitada para toda a diretoria e fazer uma fala de reconhecimento
pelo extraordinário trabalho que o Ronaldo

e sua diretoria vêm executando em prol do
setor calçadista do estado de Minas Gerais e
de Nova Serrana e região. O Sindinova é um
dos sindicatos mais atuantes que mais faz
defesa de interesses de seus associados”,
salientou Roscoe.
O Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares, na ocasião, representando a Regional e o Presidente da
FIEMG, Flávio Roscoe, falou da importância
que o Polo Calçadista tem para a economia
de Minas e do Brasil.
“Nova Serrana é uma cidade de grande
relevância na geração de emprego e renda
graças, sobretudo, à indústria calçadista.
Sabemos do trabalho árduo que o Sindinova
realiza para fortalecer o segmento, ampliar

Christyam de Lima

mercado e criar uma ambiência de negócios
favorável. Toda Diretoria está de parabéns e
sabe que pode contar com a Federação das
Indústrias como parceria nesse trabalho”,
enfatizou.
Diversas autoridades locais e regionais
participaram do evento, dentre elas o deputado Federal Newton Cardoso Junior, o
deputado Estadual Fábio Avelar, o vice-prefeito de Nova Serrana Nelson Moreto, o presidente da Câmara de Vereadores Agnaldo
Mendes Cordeiro (Cabral), o Comandante do
60º Batalhão da Polícia Militar, Herbert Ferreira Lanza Avelar, o promotor de Justiça,
Dr. Davi Reis Pirajá, o presidente da FIEMG
Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares e o
analista Técnico do SEBRAE, Dênis Magela.
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Surpreendente, esta é a avaliação da NSFM em São
Paulo, segundo o presidente do Sindinova
Público presente foi além do esperado e movimentou os três dias da feira de calçados; vendas
foram feitas na hora

FOTOS: Selma Assis

Presença de grande público na 4ª edição da NSFM

A primeira feira presencial do Polo Calçadista de Nova Serrana, após o início da
pandemia, ocorreu entre os dias 17 a 19 de
janeiro, na capital paulista. Nos três dias de
evento, o que mais chamou a atenção foi o
volume do público que passou pelo local, entre lojistas nacionais, importadores e profissionais do setor. Além disso, pedidos feitos
na hora aumentaram o otimismo e a confiança em grandes negócios para este ano.
Consagrada no calendário de feiras, a
Nova Serrana Feira e Moda em São Paulo
apresentou o lançamento da coleção outono-inverno 2022. Esta feira funciona como
termômetro para projeções de cálculos e
estratégias para o primeiro semestre.
“Para nossa surpresa, tivemos presentes mais de mil lojistas nacionais de diversos
estados e também importadores de vários
países da América do Sul. Isso nos deu uma
grande alegria, porque o nosso objetivo foi
alcançado: trazer os clientes para a feira. E a
segunda maior satisfação foi que os clientes
vieram e foram realizadas muitas vendas.
Esperamos que esta feira tenha dado a largada no ano de 2022 e que ela possa impulsionar, economicamente, as empresas,
melhorar as vendas, já que este ano a gente
imagina que seja mais previsível”, avalia o
presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda.
Ainda de acordo com Lacerda, a excelente repercussão da mostra comprova que
as pessoas estão ansiosas para a volta ao
normal e que os lojistas precisam renovar
o seu estoque.
“A feira superou plenamente as expectativas do Sindinova e dos fabricantes
associados que expuseram seus produtos.
A visitação foi superior ao que nós imaginávamos, inclusive, com as vendas. Todos
voltaram satisfeitos com o trabalho que foi
feito e já pensando na próxima feira”, disse.
INCERTEZAS

Depois de dois anos sem contatos diretos com clientes, devido à pandemia, a realização de um evento de grande porte como
este gerou expectativas e incertezas.
“Havia certa expectativa com esta fei-

ra. Trabalhamos, em tempo integral, nestes
últimos três meses, mas as circunstâncias
atuais traziam muitas dificuldades. A Covid-19 avançou muito, nas últimas semanas, e isso espalhou certo receio entre os
lojistas e fabricantes”, relata Lacerda.
EXPOSITORES E VISIBILIDADE

A Nova Serrana Feira e Moda levou,
para esta edição, mais de 100 marcas de calçados do Polo para o Anhembi Parque. Com
produtos diversificados, os lojistas puderam
conferir, nos estandes, todos os segmentos
de calçados, masculino e feminino (adulto
e infantil).
A gerente Comercial da Fofiori, Kenya
Ferreira, era uma das expositoras. Para
esta exibição, trouxe rasteiras, tênis, coturnos e a linha de botas over. A comerciante considerou a mostra excelente tanto para negociações quanto para rede de
novos contatos.
“A feira atendeu as nossas expectativas, até nos surpreendeu. Fizemos várias
negociações, tivemos uma resposta muito
positiva de coleção, de markup (margem) de
preços e tivemos muita visitação. São Paulo
em peso veio aqui”, ressalta Ferreira.
Além das prospecções, houve muitos
pedidos feitos na hora, o que gerou grande
expectativa de negócios futuros, é o caso do
gerente Comercial da Luma Luz, Renato César.
“A visitação em nosso estande foi muito grande e, além dos pedidos, outro fator importante é a visibilidade das marcas
de Nova Serrana. Lojistas que ainda não
tinham acesso às nossas marcas nos encontraram aqui e daqui para frente temos
uma perspectiva muito boa de novas parcerias. São Paulo é um polo comercial muito
importante de nosso país e ainda tivemos
muitos importadores aqui também”, pontua César.
A Nova Serrana Feira e Moda em São
Paulo contou com o apoio dos parceiros:
SEBRAE, FIEMG, Sicoob Credinova, CDL
de Nova Serrana e Prefeitura Municipal de
Nova Serrana.

Prefeito de Nova Serrana Euzebio Lago e Secretária de Desenvolvimento Econômico Helena Sousa prestigiam a feira

Negociações movimentaram os estandes nos três dias de feira
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FIEMG oferece e-book gratuito com orientações
tributárias às empresas
Material traz informações estratégicas capazes de impactar seu negócio financeiramente

Serviço:
E-book com os principais
julgamentos tributários
de 2021
Elaborado pela Gerência
Tributária da FIEMG
Baixe gratuitamente no QR
Code abaixo:

As principais resoluções ocorridas no
âmbito tributário no Brasil em 2021, que podem impactar a indústria, estão reunidas em
um e-book elaborado pela Gerência Tributária da FIEMG. É possível acessar o material
gratuitamente no QR Code ao lado.
Gerente Tributária da FIEMG, Luciana Mundim aponta que o trabalho foi desenvolvido porque ocorreram várias decisões importantes na área tributária no ano
passado, sobre as quais as empresas levam
muitos questionamentos à Federação.

“A gente teve a ideia de fazer esse compilado, porque foi um ano importante em
decisões da área tributária que impactam
financeiramente as empresas. E muitas nos
procuram em busca de saber como fazer,
o que aplicar. Algumas nem sabem direito
tudo o que saiu”, detalha Mundim.
FLUXO DE CAIXA

A especialista reforça que é uma questão
estratégica para as empresas conhecer essas
decisões, porque são normas que podem re-

presentar fluxo de caixa para elas. “Nesse momento, é mais importante ainda que as empresas conheçam todos os elementos que tenham
algum impacto no seu custo”, pondera.
Segundo a gerente, o e-book é mais uma
forma de a FIEMG levar ao conhecimento
das empresas questões que são até vitais
para a sua sobrevivência. “Há questões que
estão ali que já estão decisões consolidadas.
É um conhecimento primário sobre a questão, importante para orientar as empresas”,
defende ainda.
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