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GUIA DE COMPRAS
CENTRO DE PROMOÇÃO
DE NEGÓCIOS

PÁG 07 PÁG 10

VEJA MAIS – PÁG 06

Entre os dias 24 e 26 de maio ocorre mais uma rodada 
internacional com a MKS no CPN.

Sindinova se prepara para lançar o Guia de Compras 
de Nova Serrana

SEBRAE apresenta novo posicionamento 
estratégico para as indústrias calçadistas 

RECONHECIMENTO PÁG 04

O Sindinova e a CDL homenagearam enfermeiros e enfermeiras do Hospital São José com mais de 250 presentes no Dia da 
Enfermagem.
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Sindinova Nova Serrana

SENAI está com 
vagas abertas 
para três cursos 
presenciais

O SENAI abriu turmas para três cursos em sua unidade em 
Nova Serrana.  Todas as aulas serão presenciais.

O curso de Planejamento e Controle da Produção está pre-
visto para iniciar no dia 21 de junho, serão 60h de carga horária 
e o custo é de R$ 300,00 ou 2x de R$ 150,00.

Já os cursos de Desenvolvimento de Coleções de Calça-
dos e de Desenvolvimento de Líderes devem ter início nos 
dias 5 e 12 de julho, respectivamente. O custo do primeiro é de 
R$ 300,00 ou 2x de R$ 150,00 e o segundo de R$ 200,00 ou 2x 
de R$ 100,00.

Mais informações no SENAI, pelos telefones (37) 
3225-1050 ou (37) 98851-9323.

Acesse nosso site e confira mais oportunidades no QR Code 
abaixo.
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Sindinova entrega 124 cestas e 1818 mantimentos para 
famílias carentes
CDL de Nova Serrana e Sicoob Credinova também participaram da ação

O Sindinova juntamente com os seus 
associados entregaram no mês de abril 
124 cestas e 1818 mantimentos na Cam-
panha de Arrecadação de Cestas Básicas. 
O intuito da ação foi atender às famílias 
em vulnerabilidade.

Deste total, 100 cestas foram repassa-
das ao Sr. Gustavo Faria, da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. A Sociedade 
São Vicente de Paulo, por meio de seu pre-
sidente, Jair Bueno de Souza, recebeu 1818 
mantimentos e mais 24 cestas. 

 “Estas cestas foram para abastecer 
tanto a Sociedade São Vicente de Pau-
lo, que faz esta assistência às famílias, 

quanto também à Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura. Caso seja neces-
sário, faremos outra campanha para aju-
dar as famílias”, explicou o presidente do 
Sindinova Ronaldo Lacerda.

A lista de produtos de cada cesta: 
• 1 pct Café 500 gr
• 1 pct Açúcar 5Kg
• 1 pct Arroz T1 5Kg
• 1 pct Biscoito 
• 2 pcts Feijão TP1 1Kg
• 1 pct Fubá 1Kg
• 1 pct Macarrão Espaguete 500g
• 1 Composto Lacteo 400g
• 1 Molho de Tomate 340g

• 1 Óleo de Soja 900ml 
Já os mantimentos entregues eram 

compostos por:
• 150 pacotes de açúcar (5kg)
• 300 pacotes de arroz (5kg)
• 300 pacotes de café (250gr)
• 300 pacotes de feijão (1Kg)
• 150 pacotes de macarrão espaguete (500gr)
• 150 pacotes de sal (1Kg)
• 300 unidades de óleo de soja (900 ml)
• 168 molhos de tomate (340gr) 

CDL DE NOVA SERRANA
A CDL também participou da campa-

nha e conseguiu reunir 200 cestas básicas 

entre seus parceiros. Graças às doações, 
os alimentos serão distribuídos entre fa-
mílias da cidade que estão com mais di-
ficuldade de enfrentar a crise trazida pela 
pandemia.

 “Essa ação só foi possível por causa da 
união de entidades fortes e cientes de sua 
responsabilidade social. Agradeço à Câmara 
Municipal, Credinova, Prefeitura, ao Sin-
dinova e à Sociedade São Vicente de Pau-
lo. Agradeço mais ainda aos associados que 
acreditaram nessa campanha e doaram”, 
comemorou o presidente da CDL Nova Ser-
rana, Rinaldo Corrêa.

Selma Assis
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O melhor em compostos termoplásticos
chegando rápido na sua empresa?

Agilidade nas entregas com rápida resposta

à demanda e suporte no pós venda.

Entre em contato.

Com a Max é possível!

Sindinova e CDL homenageiam enfermeiros do 
Hospital São José

No dia 11/05, o Sindinova e a CDL fi-
zeram a entrega dos brindes arrecada-
dos para os enfermeiros e enfermeiras do 
Hospital São José. A campanha relâmpago 
envolveu empresários da indústria calça-
dista e do comércio. Ao todo, foram mais 
de 250 presentes recebidos e distribuídos 
aos 135 profissionais de Enfermagem da 
unidade.

A cortesia é uma homenagem ao Dia 
Internacional da Enfermagem, que se co-
memora no dia 12 de maio, e também uma 
forma de gratidão e reconhecimento pelo 
trabalho prestado a toda a sociedade.

A diretora do Sindinova, Helena Gló-
ria, esteve no hospital para fazer a entre-
ga dos brindes.  A empresária manifestou 

apoio e carinho aos profissionais.
“A participação do empresariado foi 

muito grande e é gratificante saber do tra-
balho que os enfermeiros fazem em Nova 
Serrana. A luta que eles travam dia a dia 
em prol da vida é imensa. Nós empresá-
rios da indústria e também os lojistas re-
conhecemos este trabalho e somos muito 
gratos por tudo isso”,  afirma Glória.

O presidente da CDL, Rinaldo Correa, 
disse que não esperava o tamanho do en-
gajamento e que alguns afiliados escreve-
ram cartas de próprio punho para entre-
gar aos enfermeiros.

“Fomos surpreendidos positivamen-
te. Tivemos uma adesão muito grande dos 
nossos associados. Ficamos muito satis-

feitos com o reconhecimento para com os 
enfermeiros e é também o reconhecimen-
to do trabalho do hospital”, disse Correa.

Para a diretora Administrativa da uni-
dade, Rosângela Cândida Lara dos Reis, a 
ação promovida pelas entidades retribui o 
esforço da equipe.

“O trabalho da Enfermagem é tão bo-
nito, acolhedor. O papel dos enfermeiros 
é cuidar de todos os pacientes com muito 
carinho, com muito amor e nada mais jus-
to que homenagearem eles nesta semana. 
Este gesto de amor com a enfermagem 
nos enche o coração”, declara a diretora.

Na ocasião, estiveram presentes a 
diretora do Sindinova, Helena Glória, o 
presidente da CDL Rinaldo Correa, o vice-

-prefeito Nelson Moreto, a diretora admi-
nistrativa do hospital, Rosângela Lara dos 
Reis e enfermeiros da unidade hospitalar.

A TV Alterosa de Divinópolis registrou 
o momento. A reportagem pode ser vista no 
QR Code ao abaixo.
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Comitê de Segurança agiliza assinatura de 
convênio de R$1.4 milhão para a Polícia Civil
Recurso será usado para iniciar as obras da nova sede da 5ª Delegacia Regional 

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, foi à Belo Horizonte, no dia 11 de 
maio, para uma reunião com a chefia da 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.  O 
encontro ocorreu na cidade Administrati-
va e foi articulado pelo deputado Estadual 
Fábio Avelar por solicitação do Comitê de 
Segurança.

O intuito foi verificar o andamento da 
assinatura do convênio de R$ 1.4 milhão 
para iniciar a construção da nova sede 
da 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil. 
No dia 4 de março deste ano, o deputado 
Fábio Avelar havia informado que seria 
acordado um convênio entre o estado e a 
Prefeitura de Nova Serrana para o repasse 
do recurso. 

Naquela ocasião, o chefe da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais, Joaquim 
Francisco Neto e Silva, havia se compro-
metido a repassar o valor depositado na 
instituição para os cofres públicos. Entre-
tanto, a assinatura do convênio não havia 
sido realizada até o momento e, com isso, 
a data do início das obras ainda estava in-
definida.

Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Prefeitura Municipal de Nova Serrana

COMPROMISSO
As autoridades presentes ouviram de 

técnicos do estado, junto ao Dr. Joaquim 
Francisco Neto, um compromisso de solu-
ção da situação até o dia 21 de maio. Dessa 
forma, espera-se que, muito em breve, o 
projeto seja iniciado. 

Estiveram presentes na reunião o pre-
sidente do Sindinova e representante do 
Comitê de Intervenção Estratégica de Nova 
Serrana, Ronaldo Lacerda, o deputado esta-
dual Fábio Avelar; o prefeito de Nova Serra-
na Euzébio Lago; o chefe da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais, Joaquim Francisco 
Neto e Silva; a delegada Regional Angelita 
Viviane; entre outras autoridades regionais.

No total, serão investidos aproximada-
mente R$5,5 milhões na execução da obra. 
Destes, R$1,4 milhão é de emenda parla-
mentar estadual; R$1,1 milhão de emen-
da impositiva da Câmara de vereadores de 
Nova Serrana e R$3,5 milhões de recursos 
município, sendo a cessão de um terreno 
com área de 2.872 m2, no valor de valor de 
R$575 mil, e R$3 milhões em recursos pró-
prios da Prefeitura.
Fonte: Sindinova e Prefeitura Municipal



6 Sim, nós usamos máscara! 17/05/2021 A 16/06/2021– JORNAL SINDINOVA

levantamento, as empresas devem adotar 
uma nova estratégia e focar os produtos 
não somente no cliente (lojista), mas, es-
sencialmente, no consumidor final.

Outra alternativa são as exportações 
que tendem a crescer nos próximos anos, 
seguido de produtos com alta qualidade. 
Calçados voltados para a sustentabilidade 
também ganham apreço junto ao mercado 
consumidor, além de ter um valor agrega-
do maior.

Os canais de vendas on-line e a pre-
sença no mundo digital serão grandes alia-
dos para as marcas que querem se destacar. 
Outros modelos de negócios também po-
dem ser os diferenciais e garantir um maior 
faturamento, como é o caso da venda de 

calçados em supermercados.
Confira a reportagem que foi veicula-

da na TV Integração de Divinópolis no QR 
Code abaixo.

Documento aponta as perspectivas de mercado para os próximos 10 anos

SEBRAE apresenta novo posicionamento estratégico 
para as indústrias calçadistas 

O SEBRAE realizou três cafés empre-
sariais, no Sindinova, e apresentou uma 
pesquisa sobre as oportunidades e desa-
fios para as indústrias do setor calçadista. 
Os dados têm como base de referência as 
perspectivas de mercado para os próximos 
dez anos.

No documento, foram destacadas in-
formações de comportamento e padrão de 
consumo da geração Y. Além disso, foram 
mencionados também detalhes como estilo 
de vida, faixa etária e preferências que di-
tarão as novas escolhas deste público.

Apesar de a tendência é haver uma me-
nor compra de calçado, pelas novas gera-
ções, a média atual se mantém em quatro 
pares por habitantes. A participação do cal-
çado feminino é destaque com quase 60% 
do mercado.

Segundo o analista técnico do SEBRAE, 
Dênis Magela, as avaliações servem para 
medir as projeções futuras e ajudar a tomar 
as decisões mais assertivas.

“Trata-se de uma visão do reposicio-
namento do Polo de Nova Serrana com foco 
na sua sobrevivência e na sua ampliação. 
Agora, começamos uma parceria com os 
empresários, de suma importância, que é 
de revisitar o que foi construído e proje-
tar para os próximos 10 anos quais serão 
as mudanças necessárias de estratégias, de 
posicionamento para que a gente possa ter 
a ampliação e consolidação de mercado”, 
ressaltou Magela.

O presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda, atentou para a quantidade de 
pontos de vendas não atendidos pelo Polo 
de Nova Serrana e também sobre a quali-
dade dos produtos.

Selma Assis

“A apresentação mostra um mercado 
muito grande no Brasil do varejo de cal-
çado. Temos 26 mil pontos de vendas no 
país e nossas empresas trabalham com um 
número bem reduzido, às vezes, focando as 
vendas somente em alguns clientes e dei-
xando uma quantidade grande de médios 
e pequenos de fora da sua carteira. Outro 
ponto é o amadurecimento de mercado 
com produtos que atendam às necessida-
des do consumidor de não estar só calçado, 
mas estar bem calçado”, enfatizou Lacerda.

OPORTUNIDADES
A apresentação apontou alguns parâ-

metros que devem ser levados em conta 
pelos fabricantes de calçados. Segundo o 
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cessidade fazer a conexão de forma digi-
tal entre a indústria e o varejo no forma-
to B2B. Quem não aderir ao digital estará 
fora de qualquer contexto mercadológico. 
Precisamos ser ágeis neste processo e, ao 
mesmo tempo, fazer isso com estratégias, 
inteligência e de forma organizada”, res-
saltou o analista técnico do SEBRAE, Dê-
nis Magela.

Dividido entre as categorias feminino, 
masculino e infantil, as empresas asso-
ciadas poderão apresentar seus produtos 
em um, dois ou nos três segmentos, de 
acordo com sua fabricação de calçados. O 
endereço eletrônico é www.guiadecom-
prasnovaserrana.com.br  ou acesse pelo 
QR Code ao lado.

Sindinova se prepara para lançar o Guia de Compras 
de Nova Serrana
Canal digital visa aproximar lojistas aos fabricantes de calçados

Com o intuito de aumentar os canais 
de vendas de calçados, o Sindinova lan-
çará, no próximo mês, o Guia de Compras 
Nova Serrana. O meio eletrônico visa apro-
ximar lojistas nacionais aos fabricantes de 
calçados do Polo.

Segundo o presidente do Sindinova, 
Ronaldo Lacerda, a ideia da plataforma di-
gital surgiu da necessidade de ampliar as 
vendas e integrar as fábricas no ambiente 
on-line.

“Criamos uma plataforma onde os as-
sociados pudessem cadastrar os seus pro-
dutos e, com isso, vamos conectar com os 
lojistas de todo o país. Será uma platafor-
ma auxiliar às feiras que já fazemos. É uma 
oportunidade de expandir nossos locais de 
vendas e ampliar a base de dados de nos-
sos clientes”, afirma Lacerda.

Selma Assis

APOIO
Com a pandemia do novo Coronaví-

rus, o processo de digitalização teve um 
significativo aumento de demanda e é 
uma realidade no mundo inteiro. As em-
presas necessitam desta adequação para 
que se mantenham no cenário econômico 
e possam usufruir das suas funcionalida-
des.

O SEBRAE é um parceiro constante do 
Sindinova e apoia as iniciativas de cres-
cimento do setor industrial. Recentemen-
te, realizou uma pesquisa e está com um 
projeto de posicionamento do Polo para 
os próximos 10 anos. Em um dos itens do 
documento, é citado a importância das 
plataformas digitais na comercialização 
dos produtos.

“O SEBRAE entende que é uma ne-

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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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - ABRIL 2021
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Rodada acontece na próxima semana

Importador dos Estados Unidos volta ao CPN

Entre os dias 24 e 26 de maio ocorre 
mais uma rodada internacional com a MKS 
dos Estados Unidos. O importador já este-
ve no Centro de Promoção de Negócios em 
meados de janeiro deste ano.

Na ocasião, a distribuidora MKS realizou 
pedidos de 5 mil pares de calçados,  gerando 
28 mil dólares em negócios. Os destaques da 
coleção feminina foram as sandálias, rastei-

ras, plataformas e tênis. De lá pra cá, foram 
efetivados inúmeros negócios com as empre-
sas do Polo Calçadista de Nova Serrana. Em 
um levantamento realizado, recentemente, a 
empresa havia comprado 20868 pares e ge-
rado $100.017,00 em comercializações.

Naquela visita, o diretor e comprador, 
Rodman Martinez, disse que a MKS revende 
calçados para mais de 25 países da América. 

O principal produto são as linhas abertas.
“Vendemos diferentes categorias. Tra-

balhamos com sapatos de salto alto, rastei-
ras e tênis. Mas vendemos, principalmente, 
produtos abertos como as sandálias e ras-
teiras planas”, ressaltou Martinez.

ESTRUTURA CPN
Sobre o espaço do CPN para receber lo-

jistas e fabricantes, o importador, Martinez, 

fez vários elogiou e destacou o apoio do Sin-
dinova no suporte e na geração de negócios. 

“Me parece algo muito inovador que 
os fabricantes tenham um Sindicato onde 
possam atender a um cliente internacional 
e compartilhar uma cultura de exportação. 
Achei fantástico”, pontuou.

Confira os registros dos atendimentos 
realizados em janeiro.

Fotos: Selma Assis
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Arrecadação de ICMS de abril é 57% maior que o 
mesmo período do ano passado
Comparação se refere à abril de 2020

Em abril do ano passado, os dados ob-
tidos com a Administração Fazendária (AF) 
apontava que a arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) daquele mês foi de R$ 2.818.538,21. 
Neste ano, no mesmo mês de referên-
cia, o recolhimento do tributo foi de R$ 
4.426.585,49, o valor representa 57,06% de 
aumento em relação ao ano anterior.

Vale lembrar que, naquela época, estáva-
mos vivenciando o início da pandemia e mui-
tas fábricas e comércios estavam fechados. 
Apesar de a pandemia continuar, os índices 
apresentados atualmente são considerados 
bastante positivos, já que isso pode sinalizar 
um aquecimento do setor econômico.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, está otimista com os dados apre-
sentados e acredita que nos próximos me-
ses o faturamento tende a superar os dois 
anos anteriores.

“A gente vinha acompanhando até 
março, mostrando a arrecadação de ICMS 
maior que 2019 e 2020. Esperávamos que 
o mês de abril fosse cair bastante, próximo 
ao que foi no ano passado, mas ele se sus-
tentou. O ritmo da atividade econômica não 
caiu tanto quanto imaginávamos. Acredi-
tamos que deve segurar neste patamar em 
maio para estabilizar e voltar a subir em ju-
nho e julho”, analisa Lacerda.

O setor siderúrgico foi responsável por 
12% deste aumento. Em abril de 2020, o 
segmento não sinalizava nos registros da 
AF. Outro dado relevante é que nos três 
primeiros meses deste ano, os valores 
arrecadados superaram os anos de 2019 
e 2020, conforme pode ser conferido no 
gráfico ao lado.



12 Sim, nós usamos máscara! 17/05/2021 A 16/06/2021– JORNAL SINDINOVA

COM O SICOOBCARD, 
VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
TÊM MAIS VANTAGENS 
PARA COMPRAR 

DO SEU 
JEITO.

Controle de compras em tempo real, liberação para 
compras em viagem internacional pelo app Sicoobcard, 
além de um programa de prêmios para curtir tudo que 
seu cartão pode te proporcionar.

COM O SICOOBCARD, 
VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
TÊM MAIS VANTAGENS 

DO SEU 

Controle de compras em tempo real, liberação para 
compras em viagem internacional pelo app Sicoobcard, 
além de um programa de prêmios para curtir tudo que 

Sicoobcard. 
É da sua 

cooperativa. 
É do seu jeito.

Liberação para 
compras em viagem

Pagamento por aproximação
Controle de compras 
em tempo real

Programa de prêmios

Central de Atendimento de Cartões: Regiões metropolitanas: 4007 1256 - Demais regiões: 0800 702 0756 - Exterior (a cobrar): +55 61 3030 6767 
Ouvidoria: 0800 725 0996 (atendimento de seg. a sex. 8h às 20h) - Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Baixe o App Sicoobcard disponível na App Store e Google Play. Acesse sicoob.com.br e saiba mais.


