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Nova sede da Delegacia Regional da Polícia 
Civil deve ficar pronta até setembro de 2022, 
garante Prefeitura Municipal.

Associados se reúnem para bate-papo sobre 
o cenário econômico e ações para o Polo Cal-
çadista.

Centro de Promoção de Negócios esteve 
movimentado no mês de fevereiro
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SENAI e Sindinova com o apoio da 
Maqmex realizaram Workshop sobre 
Manutenção em Injetoras
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Sindinova Nova Serrana

Últimas vagas para Consultoria 
Financeira

Sindinova faz parceria com LabClin e 
Labimedi para teste de Covid-19

Editorial

Se você ainda não se cadastrou no 
projeto, esta é a sua última chance. 

 O experiente consultor Cássio Alves 
irá te ajudar a reestruturar a área finan-
ceira de sua empresa.
• O projeto tem 3 meses duração e con-
templa:
• Reestruturação do planejamento finan-
ceiro;
• Demonstração do Resultado do Exercí-
cio (DRE);
• Fluxo de caixa
• Suporte e análise da reestruturação.

Obtenha mais lucro e elimine os des-
perdícios.

Investimento mensal de R$ 450,00. 
Restam poucas vagas!
Corra e preencha a ficha de inscrição 

no QR Code abaixo.

O Sindinova fechou parceria com o 
LabClin e com a Labimedi para realização 
do TESTE RÁPIDO para detecção da co-
vid-19.

As empresas associadas ao Sindinova 
deverão encaminhar o funcionário junta-
mente com a autorização do exame.

O resultado sai em 30 minutos.
O valor por exame é de 100 reais em di-

nheiro ou 110 no cartão de crédito ou débito. 
Mais informações na LabClin pelos 

telefones: (37) 3226 3330 e whatsapp (37) 
99973 1157 ou na Labimedi  unidade cen-
tro  37-3225-1611 e no bairro Planalto 37-
3226-0028.

Mais informações com Edimar, pelos telefones (37) 99941-4770 ou (37) 3228-8500.

O setor calçadista está passando por 
uma grande transformação.  O momento é 
de pensar e agir para melhorar nossas em-
presas. Diante do atual cenário, é funda-
mental seguirmos algumas recomendações:
- Tenha os pés no chão, a pandemia ainda 
não acabou;
- Reorganize seu negócio dentro da nova 

realidade do consumo; 
- Ajuste o planejamento financeiro de sua 
empresa; 
- Prepare-se para o segundo semestre;
- Busque o diferencial nos seus produtos;  
- Seja competitivo e eficiente para o pa-
drão do seu negócio.

Não há uma fórmula específica para 

uma indústria calçadista competitiva e 
rentável, mas há erros e acertos que nos 
direcionam para o melhor caminho a se-
guir. Faça a leitura de seu negócio e de sua 
empresa e conte sempre com o Sindinova.

Este é o momento de trocar infor-
mações e nos preparar para os próximos 
desafios.
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Café Empresarial reúne associados em roda de 
conversas
Encontro ocorre todas as terças-feiras

Com o retorno das reuniões empresa-
riais, ocorrido em fevereiro, vários assuntos 
foram colocados em pauta para discussão. 
Em cada encontro, há um revezamento de 
associados com, no máximo 15 participantes.

Entre os temas de maior interesse, no 
momento, estão as comercializações, os 
custos de matéria-prima, reajustes tributá-
rios e riscos nos empreendimentos. Na últi-
ma reunião, o destaque foi a necessidade de 

fabricar produtos com melhor qualidade e 
maior valor agregado.

Também discutiram sobre a possibili-
dade da criação de uma Central de Compras, 
em que os produtos mais utilizados na fa-

bricação de calçados pudessem ser compra-
dos em um volume maior e, com isso, obter 
um desconto mais vantajoso para o Polo de 
Nova Serrana.

Confira abaixo os registros das reuniões.



4 Sim, nós usamos máscara! 05/03/2021 A 04/04/2021 – JORNAL SINDINOVA

www.maxtr.com.br

De
Nova Serrana
para todo o Brasil

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.

CPN teve movimento intenso em fevereiro
Três lojistas nacionais e um importador fizeram atendimentos neste mês

O Centro de Promoção de Negócios 
(CPN) começou o mês de fevereiro agi-
tado. Com média de  60 senhas entregues 
por atendimento, as negociações ocorreram 
com três grandes redes de lojas e um distri-
buidor internacional.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a rede de 
lojas Margot Calçados, do interior de São 
Paulo, realizou negócios com todos os seg-
mentos de calçados. Segundo a proprietária, 
Cristiane Domiciano, que já compra há três 
anos no Polo, a maior venda de produtos em 
sua loja é a linha esportiva, tanto feminina 
quanto masculina. “Nós programamos os 
pedidos para entrega em abril”, afirmou.

A compradora da Anita, Selma Teixeira, 
esteve em Nova Serrana nos dias 18 e 19 e 
enfatizou que a procura por sapatilhas tem 
aumentado muito nos últimos meses. Disse 
também que busca fornecedores deste tipo 
de calçados no Polo. “A gente precisa de sa-
patilha na faixa de preços de 49,00; 59,00 e 
até 79,00”.

ATRIBUTOS
Durante suas passagens pelo CPN, os 

lojistas citaram as principais características 
mais buscadas pelos seus clientes na hora 
de fechar a compra do calçado. O dono da 
rede de lojas Flato, Flávio Kherlakian, frisou 
o conforto e a qualidade.

“Hoje estão buscando muito conforto e 
qualidade, que é necessário, mas o conforto 
está ajudando bastante na hora da venda”, 
garantiu.

Para o importador da Costa Rica, Daniel 
Del Barco, os produtos fabricados em Nova 
Serrana apresentam quatro aspectos muito 
valorizados pelos seus consumidores. 

“Nossos clientes procuram design, 
qualidade, conforto e bom preço. São quatro 
variáveis que no Brasil, realmente, encon-
tramos e o design é tão especial e tão avan-
çado que não tem nada a invejar na Itália, 
França, Espanha”, avaliou Del Barco.

Fotos: Selma Assis
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Lojas Anita busca fornecedores de sapatilhas

Importador enaltece estrutura do Centro de 
Promoções de Negócios

Rede de calçados femininos prioriza valor agregado de qualidade e preço

Calçados em couro e sintético foram os mais apreciados

Presente no Polo Calçadista de Nova 
Serrana a cada dois meses, a rede de lojas 
Anita, do Mato Grosso do Sul, esteve no 
Centro de Promoção de Negócios nos dias 
18 e 19 de fevereiro para mais uma rodada 
de negócios. Entre os calçados mais procu-
rados, está a linha de rasteiras e, principal-
mente, sapatilhas.

Versáteis, confortáveis e fáceis de 
combinar, a sapatilha caiu no gosto femi-
nino. Segundo a compradora da loja, Selma 
Teixeira, após o início da pandemia, houve 
uma mudança de comportamento pelo con-
sumidor que passou a buscar por produtos 
essenciais.

 “Estou tendo algumas necessidades e 
acredito que aqui é um polo muito bom para 
se buscar. Uma das dicas que eu tenho dado 
muito para os fornecedores hoje é que a sa-
patilha está tendo uma participação maior 
no mercado e não tem fornecedor”, apon-
tou Teixeira. 

APOSTA
Um dos produtos mais fabricados no 

Polo de Nova Serrana hoje é o tênis. Que-
ridinho por muitos e versátil, ele serve para 
várias ocasiões, seja para praticar atividade 
física, ir ao trabalho, à escola ou até mesmo 
em encontro com amigos. Entretanto, após 
um tempo meio sumida do mercado, Tei-
xeira garante que a sapatilha volta com tudo 
para o guarda-roupa da mulher.

“Hoje nós temos um segmento muito 

O importador da Costa Rica, Daniel Del 
Barco, esteve pela primeira vez no CPN, 
entre os dias 22 e 23 de fevereiro. Os aten-
dimentos ocorreram por meio do Projeto 
Exportação, um programa de incentivo de 
negociações do Sindinova para as fábricas 
associadas.

Durante sua visita, o distribuidor inter-
nacional destacou os produtos mais busca-
dos por seus clientes. “As linhas em couro 
são muito apreciadas, mas também as de 
sintético, incluídos em têxtil, especialmen-
te, com um alto valor em design. Tendên-
cias de moda são também muito valoriza-
da”, declarou Del Barco.

O Núcleo de Exportação do Sindinova 
é o responsável por trazer importadores à 
Nova Serrana. Somente este ano já foram 

forte que é de tênis e que eu percebo que a 
maioria das fábricas está segmentada nesse 
nicho, mas acaba deixando uma lacuna.  E, 
para nós que somos compradores há uma fal-
ta de produto. Hoje você conta no dedo quem 
são os fornecedores de sapatilhas e mules e 
esta procura está muito forte”, ressaltou.

PREÇO E QUALIDADE
Outra questão levantada pela compra-

dora é o preço e a qualidade dos calçados. De 
acordo com Selma, estes atributos definem 
a compra.

“Meu consumidor é um pouco mais 
exigente, busca qualidade com preço justo. 
Então, eu acredito que quando agregamos 
qualidade e preço, quando dá certo com 
uma fábrica, todo mês tem pedido”, desta-
cou a comerciante.

NOVIDADES
Teixeira enfatiza ainda que precisa co-

locar produtos novos em sua loja todo mês, 
já que o seu público está, frequentemente, 
buscando por novidades. 

“Nós como compradores temos o gran-
de desafio de levar novidades para o consu-
midor. Quando eu venho para o Sindinova, 
venho em busca de fornecedores que, real-
mente, consigam me atender com qualida-
de de produto”.

A rede de lojas realizou cerca de 70 
atendimentos nos dois dias que esteve no 
CPN.

duas rodadas internacionais. O atendimento 
no CPN ocorreu, de forma simultânea, com 
um lojista nacional. Sobre o local de atendi-
mento, o importador disse estar maravilha-
do e agradeceu o suporte recebido.

“Já fiz negócios com vários países como 
Colômbia, Itália, China, Estados Unidos e 
nunca tive uma experiência tão positiva e, 
principalmente, com a infraestrutura que 
o Sindicato tem em Nova Serrana, que eu 
nunca havia visto em lugar nenhum”, en-
fatizou e concluiu: “O CPN está organiza-
do em um nível de infraestrutura ótima, há 
muito espaço e a oferta é muito ampla. Isso 
também dá a possibilidade de fazer novos 
negócios porque você encontra coisas que 
não sabia que existiam”, ressaltou o em-
presário. 

Compradora da rede de Lojas Anita fala sobre os produtos que estão em alta

Selma Assis

Selma Assis
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SENAI e Sindinova com o apoio da Maqmex realizaram 
Workshop sobre Manutenção em Injetoras

Fotos: Rômulo Maciel

Inicialmente marcado para somente 
um evento, o Workshop sobre Manu-
tenção em Injetoras abriu três turmas 
em sequência, nos meses de feverei-
ro e março. A oficina ocorreu no SENAI 
de Nova Serrana, sendo idealizada pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem jun-
tamente com o Sindinova e a Maqmex.

Voltado para empresários e res-
ponsáveis pelas injetoras nas fábricas, a 
grande procura pelo público se deve, em 
grande parte, à necessidade de conheci-
mento técnico e ao elevado custo com as 
paradas repentinas dos equipamentos. 

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, explica que as injetoras respon-
dem por grande parte do processo pro-
dutivo e a falta de revisão pode acarretar 
inúmeros prejuízos.

“Quando se fala em indústria de cal-
çados, percebemos que no nosso seg-
mento há maquinários muito importan-
tes e dentre eles a injetora. Temos mais 
de mil (injetoras) na cidade, é um equi-
pamento caro e, se durante a produção 
ele para, o prejuízo é muito grande”, 
destaca Lacerda.

WORKSHOP
Com o intuito de otimizar o processo 

industrial e a redução dos gastos, duran-
te o Workshop, os participantes puderam 
entender sobre o funcionamento do meca-
nismo e os procedimentos de conservação.

“Falamos sobre a durabilidade das 
peças, dos procedimentos, de modo que 
consigamos reduzir o tempo das máqui-
nas paradas e, consequentemente, au-
mentar a produtividade e a rentabilidade 
das empresas”, pontuou o gerente do 
SENAI de Nova Serrana, Rômulo Maciel.

Outra questão muito levantada foi o 
custo das peças e das paradas sem pro-
gramação.

“No Workshop vimos, bem deta-
lhado, os preços das peças e também o 
preço da parada da máquina, da não pro-
dução. O preço da peça é um, mas o pre-
ço da máquina não produzindo é muito 
maior”, enfatizou Lacerda.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Segundo o gerente do SENAI, a aná-

lise preventiva das máquinas deve ser 
contínua para evitar perdas financeiras e 
de produção.

“Estas máquinas de grande porte 
requerem uma manutenção constante. 
E, muitas vezes, as empresas sofrem 
com paradas de máquinas em função 
de ocorridos de manutenções que não 
estavam previstas. Sabemos das dificul-
dades que se têm de controlar esta ma-
nutenção e, consequentemente, mensu-
rar os gastos com as despesas que são 
relativas a este tipo de procedimento”, 
afirmou Maciel.

Conforme o sócio-proprietário da 
Maqmex, Mário Menezes, “a ideia é ten-
tar reduzir o retrabalho, a parada de má-
quinas e orientar os clientes e parceiros a 
como fazer a prevenção preventiva, bus-
cando novas tecnologias para atender a 
demanda no mercado”.

TREINAMENTO
O grande número de inscritos re-

presenta a necessidade das empresas em 
obter mais conhecimento sobre o assun-
to. Além da oficina, a proposta contem-
pla ainda uma capacitação dentro das 
empresas.

De acordo com Lacerda, o SENAI irá 
prestar treinamentos para as indústrias 
de Nova Serrana com o apoio do Sindi-
nova.  

“As empresas vão ter mais conheci-
mento da área técnica e sistematizar esta 
área de manutenção dentro do seu negó-
cio, dando mais segurança na máquina, 
segurança para o trabalhador e continui-
dade no trabalho, sem interrupções ime-
diatas da produção fazendo um trabalho 
preventivo”, garantiu o presidente do 
Sindinova.

“Estamos verificando os pontos fa-
lhos na parte de manutenção para tentar 
ajudar as fábricas a fomentar a diminui-
ção da manutenção com as paradas pro-
gramadas ao invés das paradas inespe-
radas que atrapalham a produção”, disse 
o sócio da Maqmex, Rodrigo Soares.

O próximo passo é a realização de 
um curso sobre Gestão de Manutenção 
que será dividido em duas turmas. Mais 
informações na imagem ao lado.
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“Discutimos muito temáticas voltadas 
às cidades inteligentes e revolução digital. 
Começamos toda esta discussão olhando 
para esta grande transformação que está 
ocorrendo no mundo todo que é a chamada 
quarta revolução industrial e como ela está 
mudando o paradigma de funcionamento 
de toda a sociedade. É necessário, então, 
que todos os municípios tenham estra-
tégias políticas para se conectarem neste 
mundo em permanente transformação”, 
destacou Cabido.

TREINAMENTO
Segundo o presidente da Câmara, Ag-

naldo Mendes Cordeiro (Cabral) o treina-
mento permitirá aos parlamentares uma 
visão mais ampla e direcionada para o de-
senvolvimento do município.

“Quando um vereador assume, prin-
cipalmente os de primeiro mandato, ele se 
depara com grandes desafios. Toda capaci-

tação é extremamente valiosa para ajudar a 
superar esses desafios e exercer nosso papel 
com a maior eficiência possível” enfatizou 
e conclui: “Estamos com muito empenho 
em trabalhar por Nova Serrana e seu desen-
volvimento econômico e financeiro. Somos 
vereadores que reconhecemos o valor da 
nossa indústria e nosso objetivo é somar es-
forços com as demais instituições para que 
ela se fortaleça ainda mais”. 

Em entrevista, a secretária de Desen-
volvimento Econômico e Turismo, Helena 
Souza, destacou a relevância e iniciativa 
do projeto.

“Este workshop é um presente para 
Nova Serrana, que foi escolhida como cida-
de piloto para promover esta capacitação. 
Eu vejo uma ligação muito grande das in-
formações com a questão do Plano Diretor 
que está sendo elaborado, neste momento, 
para os próximos 10 anos de nossa cidade”, 
afirmou Souza.

Workshop do SEBRAE capacita vereadores de Nova 
Serrana
Projeto inédito foi articulado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Terminou no dia 25/02, o Workshop de 
capacitação para vereadores de Nova Serra-
na, ocorrido no Sindinova. Solicitado pelo 
Conselho de Desenvolvimento e idealizado 
pelo SEBRAE, o projeto piloto contemplou 
16h de treinamento e contou com a partici-
pação de vereadores, assessores, conselhei-
ros e secretários municipais.

Iniciado no ano passado, o Workshop 
foi dividido em duas etapas: a primeira no 
dia 21 de dezembro e a segunda no dia 25 de 
fevereiro. Dentre os assuntos abordados es-
tão o desenvolvimento econômico do muni-
cípio, a importância dos pequenos negócios 
e a construção de políticas públicas capazes 
de gerar mais empregos.

Para o presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda, o objetivo da oficina é trazer 
conhecimentos para os atuais vereadores e 
apresentar soluções eficazes para que a ci-
dade evolua.

“Entendemos que a Câmara de Vere-

adores tem uma proximidade com o povo, 
além de ter o poder fiscalizador. Então, este 
trabalho do Conselho junto com o SEBRAE é 
para mostrar a grande importância da Câ-
mara. Tem vários procedimentos que ela 
(Câmara) pode utilizar para facilitar a vida 
da população, para trazer mais benefícios e 
para desenvolver social e economicamente 
o município. No mundo de hoje uma das 
coisas muito importante é o conhecimento, 
conhecer como as coisas funcionam, co-
nhecer os caminhos”, pontuou Lacerda.

TEMÁTICAS
O analista Técnico do SEBRAE e instru-

tor do curso, Anderson Cabido, explica que 
o propósito do treinamento é ajudar os edis 
a pensar políticas públicas voltadas ao de-
senvolvimento econômico. Neste segundo 
encontro foram abordados temas relacio-
nados à otimização e à utilização de recur-
sos para servir melhor os cidadãos. 

Fotos: Selma Assis

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

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

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

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras
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Sindinova busca ampliar exportações com países da 
América Latina

Brazilian Footwear promove rodadas digitais com 
compradores latino-americanos e franceses

Iniciado em meados de 2019, o Núcleo 
de Exportação do Sindinova já realizou di-
versas comercializações com países de todo 
o Continente Americano.  Seja em feiras 
ou no Centro de Promoção de Negócios, os 
importadores tiveram a oportunidade de 
estreitar as relações com os fabricantes do 
Polo Calçadista de Nova Serrana.

Na primeira fase, o Núcleo auxiliou os 
associados com traduções durante as fei-
ras em São Paulo, em Gramado (RS) e em 
Nova Serrana com o intuito de facilitar a re-
alização de negócios. Nesta época também 
realizou contatos com os importadores da 
América Latina e Europa.

Na segunda etapa, o setor deu ainda mais 
suporte aos fabricantes com a intensificação 
das transações comerciais e, consequente, 
formalização das vendas. Agora, o objetivo é 
ampliar o mercado e atender mais importa-
dores, principalmente, da América Latina.

CAFÉ EMPRESARIAL
O presidente do Sindinova, Ronaldo 

Lacerda, participou na manhã do dia 3 de 

Com o objetivo de gerar negócios em 
tempos de restrições às feiras físicas inter-
nacionais, o Brazilian Footwear, programa 
de apoio às exportações de calçados manti-
do pela Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), pro-
moverá rodadas de negócios on-line com 
compradores latino-americanos e fran-
ceses. As inscrições são limitadas e estão 
abertas até o próximo dia 12 de março.

As primeiras rodadas serão realizadas 
com compradores latino-americanos, es-
pecificamente peruanos (entre 17 e 21 de 
maio), colombianos (entre 31 de maio e 4 de 
junho) e com compradores da Bolívia, Chile 
ou Equador (7 a 11 de junho). Já as rodadas 
com compradores franceses serão realiza-
das de 31 de maio a 11 de junho.

A analista de Promoção Comercial da 
Abicalçados, Paola Pontin, explica que as ro-
dadas são reuniões virtuais entre empresas 
calçadistas brasileiras e compradores inter-
nacionais dos países selecionados, sendo que 
todos os agendamentos são personalizados 
para cada uma das marcas participantes, 

FABRICANTES
O empresário Ricardo Campos fabrica 

calçados infantis e masculino adulto e já 
exporta há quatro anos. Segundo ele, antes 
do Núcleo havia certa dificuldade em reali-
zar a rede de contatos.

“A primeira exportação através do 
CPN foi em dezembro do ano passado com 
o Equador. Percebemos que nossos produ-
tos, tanto infantil como masculino teria 
muita entrada no exterior, mas estava fal-
tando network. Então, o Sindinova acertou 
demais com o Núcleo de Exportação e te-
mos muito a crescer. Estamos satisfeitos e 
esperançosos”, frisou Campos.

A vendedora da Vip Injetados, El-
len Rosado, também comercializou com o 
importador do Equador. De acordo com a 
comerciante, o retorno com as vendas no 
mercado externo comparado com o interno 
tem sido mais atrativo.

“A nossa experiência foi bastante po-
sitiva. Quando você vende para o mercado 
interno você dá prazos longos e na ex-
portação você recebe o dinheiro rápido na 

março de um café especial com empresários 
calçadistas. O assunto tratado foi a expan-
são das exportações de calçados do Polo.

“Já temos oito países fazendo negócios 
aqui com o nosso Núcleo de Exportação e 
pretendemos aumentar este número de 
importadores. A nossa meta é tornar o Polo 
de Nova Serrana um grande exportador de 
calçados, aumentar o volume de venda com 
estes oito países que nós já trabalhamos e 
também aumentar o número de clientes 
nestes países”, afirmou Lacerda.

Para atingir este objetivo, Ronaldo 
pontuou algumas questões importantes 
que podem ajudar as empresas a alavancar 
o processo de exportação.

“O SENAI está com um laboratório 
muito alinhado e podemos contar com ele 
para melhorar a qualidade de nossos produ-
tos. O que precisa acontecer agora é a cultu-
ra de exportação ser processada dentro das 
empresas. Primeiro a gente trabalha com 
qualidade e o próximo passo é aumentar a 
escala de trabalho, uma vez que este traba-
lho está com as bases corretas”, enfatizou.

conforme cruzamento entre ofertas e ne-
cessidades (matchmaking). “É um modelo 
muito assertivo e que tem chamado a aten-
ção das marcas neste momento de restrições 
a viagens e feiras internacionais”, avalia a 
analista, ressaltando que todas as reuniões 
são acompanhadas por um consultor da Abi-
calçados para auxílios que se fizerem neces-
sários. “No caso da França, teremos dispo-
nível também um intérprete inglês-francês 
para facilitar as negociações caso o compra-
dor não fale inglês”, acrescenta. 

CONFIRMADAS
Para as rodadas da América Latina já 

estão confirmadas as marcas Petite Jo-
lie, Marina Mello, Suzana Santos, Renata 
Mello, Azillê, Pegada, Perlatto, Ferrucci, 
Bebecê, Alliance Shoes, Penalty, GVD e Bei-
ra Rio. Para as rodadas da França as marcas 
já confirmadas são Marina Mello, Killana, 
Capelli Rossi, Ammabile, Pegada, GVD, Viz-
zano e Petite Jolie. 

Mais informações e inscrições pelo 
e-mail paola@abicalcados.com.br.

Fonte: Abicalçados

fábrica, ou seja, capitaliza a fábrica rapi-
damente. Estamos desenvolvendo os pro-
cessos internos para facilitar ainda mais 
as próximas vendas e muito otimistas em 
prospectar mais negócios”, disse Rosado.

RODADA INTERNACIONAL
Durante a reunião, Lacerda anun-

ciou a Rodada Internacional promovida 
pela Abicalçados, o Brazilian Footwear, 
que acontece no mês de maio. O presi-
dente do Sindinova também orientou as 
empresas que quisessem participar das 
vendas virtuais. 

“Hoje não se tem mais feiras presen-
ciais. Nós participamos de rodadas, no ano 
passado, organizadas pela FIEMG e exis-
tem outras organizadas pela Abicalçados. 
Percebemos que pode ser bem aproveitado 
porque são muitos importadores que par-
ticiparão. Peru e Colômbia são os países 
que todos os participantes irão trabalhar e 
existem mais três países (Bolívia, Equador 
e Chile) que a empresa escolhe com qual 
deles vai negociar”, disse Ronaldo.

Divulgação

Selma Assis
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Segurança e proteção é um 
direito de todos.

Cuidar da sua segurança 
é a nossa missão.
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Nova sede da Delegacia Regional da Polícia Civil 
deve ficar pronta até setembro de 2022, garante 
Prefeitura Municipal
Projeto foi idealizado nas reuniões do Comitê de Segurança; Executivo dará início às obras em junho 
deste ano

O Comitê de Intervenção Estratégica de 
Nova Serrana promoveu, na manhã do dia 
4 de março, uma reunião para apresentar a 
planta da nova sede da Delegacia Regional 
da Polícia Civil. O imóvel tem previsão para 
inaugurar até setembro do próximo ano. 
O custo total da obra está previsto em R$ 
3.804.398,17.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, abriu o encontro falando sobre o 
projeto que já estava sendo discutido desde 
2019, no Comitê de Segurança.

“Nós sempre tivemos apoio das forças 
de segurança do município, do deputado 
Fábio Avelar e do Prefeito Euzébio Lago nos 
assuntos que tratamos aqui. Sabemos que 
nossa cidade carece de infraestrutura e já 
faz dois anos que estamos tratamos des-
te assunto para que a delegacia civil tenha 
também uma boa estrutura física, própria e 
adequada em nossa cidade”, ressaltou La-
cerda.

O juiz de Direito, Dr. Paulo Neves, jus-
tificou a necessidade da edificação da nova 
sede para a delegacia regional.

 “Hoje o espaço da delegacia não é dos 
melhores e esperamos que este projeto saia 
do papel muito em breve para poder dar à 
população de Nova Serrana um atendimen-
to mais digno e, até mesmo, dar para os 
nossos policiais civis e delegados melhores 

condições de trabalho”, enfatizou Neves.

INÍCIO DAS OBRAS
Segundo informações do secretário 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Hedy Wilson de Oliveira, conforme o crono-
grama e levando em conta o prazo para re-
alizar desbloqueios burocráticos, a licitação 
deve ocorrer em meados de maio e o início 
da obra em junho.

“Vamos fazer um planejamento para 
não estender mais do que 15 meses de cons-
trução. Em até 12 a 15 meses estaremos 
inaugurando esta obra, em setembro ou 
mais tardar outubro”, garantiu Oliveira.

EMENDA PARLAMENTAR E CONVÊNIO 
O Deputado Estadual Fábio Avelar ex-

plicou que a verba de R$ 1.400.000,00 pro-
metida, no ano passado, para ajudar na 
construção da nova sede da delegacia en-
contra-se no caixa da Polícia Civil. 

“Na última reunião, fui questionado a 
respeito do recurso do estado para com a 
delegacia de Nova Serrana. Como houve este 
impasse, eu fui no Governo do Estado e, re-
almente, foi concretizado que este recurso 
que, era via Prefeitura, acabou que foi para a 
Polícia Civil”, esclareceu o deputado. 

Disse ainda que será acordado um con-
vênio entre o estado e a Prefeitura de Nova 

Serrana para utilizar este dinheiro na edifi-
cação do órgão.

“Nas nossas negociações, o Prefeito 
trouxe a responsabilidade para ele de fazer 
esta condução, ele inaugurar a obra da nova 
sede da delegacia da Polícia Civil. Então, fi-
cou acertado de pegar este recurso (de 1.4 
milhão) e fazer um convênio com o muni-
cípio para que este execute a obra. Acredito 
que este convênio seja assinado em breve”, 
informou Avelar.

Durante a reunião, o chefe da Polícia 
Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco 
Neto e Silva, se comprometeu a repassar o 
valor depositado na instituição para os co-
fres públicos.

“A nossa perspectiva é muito positiva 
e, especialmente, considerando esta dis-
posição do município da execução, a co-
locação dos recursos por parte dos verea-
dores, que é fundamental para que a obra 
seja concretizável. O meu registro aqui é de 
transmitir, da parte do governo do esta-
do, o nosso compromisso de somar forças 
para que a obra seja efetivada. O nosso es-
forço junto com o município, sem sombra 
de dúvidas, será bem exitoso”, assegurou 
Silva.

Além da quantia de R$ 1.400.000,00 
destinada pelo deputado Fábio Avelar, a 
Prefeitura aplicará mais R$ 1.400.000,00 e 

a Câmara Municipal firmou compromisso 
público de viabilizar uma emenda impo-
sitiva no valor de R$ 1010.000,00. O mon-
tante totalizado é de R$ 3.810.000,00. 

QUADRO DE PESSOAL
Na oportunidade, o presidente do Sin-

dinova e o deputado solicitaram ao chefe 
da Polícia Civil a estabilidade do quadro de 
pessoal da instituição, uma vez que é fre-
quente a alta rotatividade de delegados e 
escrivães na cidade.

Estiveram presentes  várias autorida-
des, dentre elas, o  Juiz de Direito Dr. Pau-
lo Neves, o chefe da Polícia Civil de Minas 
Gerais, Dr. Joaquim Francisco Neto e Sil-
va, o chefe do 7º Departamento de Polícia 
Civil, Dr. Flávio Tadeu Destro, a delegada 
Regional de Polícia Civil, Dra. Angelita Vi-
viane Soares, o deputado Estadual Fábio 
Avelar; o prefeito Municipal Euzébio Lago 
(precisou se ausentar por motivo de saú-
de),  o presidente do Sindinova Ronaldo 
Lacerda, o presidente do Sicoob Credinova 
Pedro Gomes, o secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Hedy Wilson de 
Oliveira, o secretário Municipal de Gover-
no, Marco Aurélio Lacerda,  o presidente 
do CONSEP, Ricardo Vidal, os empresários 
Wellington José Lacerda e Elton Batista de 
Oliveira.
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Exportações de janeiro são as mais altas desde abril 
de 2020

Embora com queda em relação a janei-
ro de 2020, as exportações de calçados no 
primeiro mês do ano indicam melhora nos 
índices desde abril do ano passado. No mês 
passado, foram embarcados 9,73 milhões 
de pares, que geraram US$ 60,93 milhões, 
incrementos de 5% em pares e de 2,1% em 
valores na relação com o mês imediata-
mente anterior, mas com queda de 22,2% 
em volume e de 33,2% em valores em rela-
ção ao mesmo mês do ano passado. 

O presidente-executivo da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados), Haroldo Ferreira, destaca que a 
queda em relação a janeiro do ano passado 
é explicada pelo fato de que naquele mês de 
2020 as exportações ainda não registravam 

impacto da pandemia do novo Coronavírus. 
“A base de comparação é muito alta 

para os padrões que assumimos a partir do 
avanço da pandemia, que se deu a partir de 
março. Então, é provável que nos próximos 
dois meses ainda registremos valores infe-
riores aos de 2020”, projeta o dirigente. 

Por outro lado, o executivo mantém a 
expectativa de crescimento a partir do pri-
meiro trimestre, terminando o ano de 2021 
com uma performance 14,9% melhor do 
que no ano passado. “Existe uma recupera-
ção em andamento”, frisa. 

DESTINOS
O principal destino do primeiro mês do 

ano foi os Estados Unidos, para onde foram 

embarcados 950 mil pares por US$ 13,36 
milhões, quedas de 18,8% em volume e de 
30,8% em receita na relação com o mesmo 
mês de 2020. 

O segundo destino foi a França, para 
onde foram exportados 508 mil pares por 
US$ 4,82 milhões, quedas de 35,5% e de 
27,8%, respectivamente, ante igual ínterim 
do ano passado. O terceiro destino do mês foi 
a Argentina, com o registro de 516,77 mil pa-
res e US$ 3,8 milhões, incremento de 15,8% 
em volume e queda de 20,6% em receita na 
relação com o primeiro mês do ano passado. 

IMPORTAÇÕES 
 Assim como as exportações, as im-

portações de janeiro alcançaram o maior 

patamar desde abril passado, mesmo ten-
do caído tanto em volume (-28,%) quanto 
em receita (-47%) em relação a janeiro de 
2020. Na relação com dezembro de 2020, o 
incremento foi de 43,8%. No período foram 
embarcados 1,98 milhão de pares, pelos 
quais foram pagos US$ 21,8 milhões. 

“Existe uma tendência de incremento 
das importações de calçados, especialmente 
asiáticos, conforme o mercado doméstico 
brasileiro se recupera”, informa Ferreira. 

Em partes de calçados - cabedais, so-
las, saltos, palmilhas etc - as importações 
do primeiro mês somaram US$ 2 mihões, 
queda de 11% em relação ao mesmo período 
de 2020. As principais origens foram Para-
guai, China e Vietnã. 
Fonte: Abicalçados
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O Seguro Vida Mulher do Sicoob foi criado especialmente para proteger 
você e quem você ama. Além de oferecer as coberturas tradicionais por 
morte e invalidez, que resguardam o conforto de sua família, o Seguro 
Vida Mulher do Sicoob oferece proteção financeira para você em vida, 
em casos de doenças graves. Confira alguns benefícios: 

SEGURO VIDA MULHER

Central de Relacionamento Sicoob Seguros - Atendimento 24 horas - Capitais e regiões metropolitanas: 3004-9816 - Demais localidades: 0800 595 1020 
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda a sexta, das 8h às 20h - ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - de segunda a sexta, das 8h às 20h.

Somos feitos
de valores.

sicoob.com.br

CADA MOMENTO DA 
VIDA COM LIBERDADE 
E SEGURANÇA.

ABRACE

• Indenização em caso de invalidez permanente.
• Indenização em caso de morte natural ou acidental.
• Indenização em caso de doenças graves.
• Assistência funeral.

Seguro de Vida Mulher: plano garantido por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16. Processo Susep 15414.901289/2016-67.


