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Em visita ao Sindinova, Presidente da FIEMG prevê 
8% de crescimento para a indústria. Dirigente também 
apresentou uma campanha de valorização industrial.

No dia 1º de julho, o Sindinova lançou a nova plataforma 
digital de vendas de calçados. No portal, o lojista encontra 
as melhores fábricas de Nova Serrana.

Sindinova completa três décadas em prol
do Polo Calçadista de Nova Serrana

RODADAS DE NEGÓCIOS PÁG 05

Lojas Planeta Jeans aposta em calçados infantis para o segundo semestre. Lojista comprou mais de 15 mil pares de calçados 
somados todos os segmentos.

Representando o setor calçadista e fomentando o desenvolvimento econômico de nosso Polo.
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Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal aprova 
projeto que reduz impostos para o setor coureiro-calçadista
Deputado Newton Cardoso Jr foi relator da proposta

A Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara aprovou, na quarta-feira (7/7), 
o Projeto de Lei 2911/20, que possibilita até 
31 de dezembro de 2022 a desoneração da 
folha de pagamento para o setor coureiro-
-calçadista. O Deputado Newton Cardoso 
Jr (MDB MG) apresentou um relatório fa-
vorável a esse Projeto de ajuda ao setor. A 
norma previa que, até 31 de dezembro de 
2021, alguns setores da economia reco-
lheriam a contribuição previdenciária por 

meio de alíquotas sobre a receita bruta da 
empresa – de 1%, 1,5% ou 2,5%, conforme 
a atividade. A alíquota regular da contribui-
ção previdenciária é de 20% sobre a folha 
de pagamento.

“Essa medida é de extrema importân-
cia para a sobrevivência das empresas neste 
momento tão difícil da economia brasileira, 
em função da pandemia de Covid-19. Visa 
a neutralidade tributária que nós tanto ne-
cessitamos nesse momento para apoiar o 

desenvolvimento e a retomada da indús-
tria nacional, e a indústria calçadista é uma 
dessas fundamentais indústrias que nós 
temos no País, com destaque no Estado de 
Minas Gerais como grande produtor, que é 
o município de Nova Serrana. Precisamos 
resgatar os empregos perdidos e impul-
sionar o setor, diminuindo os custos com o 
pagamento de impostos”, disse Newton Jr.  

As indústrias do polo calçadista de 
Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, 

têm operado nos últimos meses com ape-
nas 30% da capacidade. A drástica redução 
na demanda, em função dos longos perí-
odos de fechamento de lojas por conta da 
pandemia, vem causando demissões e férias 
coletivas nas fábricas da região.

TRAMITAÇÃO
O projeto agora segue para análise na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

O deputado Federal Newton Junior posa ao lado do presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira
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Já está no ar o Guia de Compras Nova Serrana

No dia 1º de julho, o Sindinova lan-
çou a nova plataforma digital de vendas 
de calçados. O intuito é ampliar os pon-
tos de venda em todo o território nacio-
nal e diversificar a clientela. As vendas 
são, exclusivamente, por atacado.

O canal reúne fábricas de vários seg-
mentos do Polo Calçadista de Nova Ser-
rana em um único portal. O objetivo foi 

disponibilizar uma conexão on-line para 
que lojistas façam suas compras com 
maior comodidade e segurança. 

No Guia, o lojista encontrará as me-
lhores fábricas de calçados e visualizará 
alguns dos modelos produzidos. As ne-
gociações ocorrerão diretamente com a 
empresa fabricante, sem intermediários, 
possibilitando um atendimento total-

mente personalizado.
Se você é lojista, acesse o site: 

www.guiadecomprasnovaserrana.com.br 
e faça suas compras.

Para quem é fabricante e deseja di-
vulgar seus produtos, entre em conta-
to com Edimar Góis pelo telefone (37) 
99941-4770 e conheça os planos para 
adesão.
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Lojas Planeta Jeans aposta em calçados infantis 
para o segundo semestre
Lojista comprou mais de 15 mil pares de calçados somados todos os segmentos

Em atendimento a fabricantes do Polo 
Calçadista de Nova Serrana, represen-
tantes das lojas Planeta Jeans (do Para-
ná) estiveram no Centro de Promoção de 
Negócios (CPN) entre os dias 28 de junho 
a 1º de julho. A grande aposta para o se-
gundo semestre de 2021, principalmente, 
é o calçado infantil. Somados todos os seg-
mentos, foram comprados 15.604 pares de 
calçados. 

De acordo com o gerente comercial 
da loja, Humberto Máximo, a compra de 
calçados infantis ficou represada devido à 
pandemia. 

“A minha percepção é o seguinte, as 
vendas do calçado infantil diminuiu dras-
ticamente, foi um dos segmentos que mais 
caiu. Acredito muito que, agora neste se-
gundo semestre, a venda vai subir subs-
tancialmente. Os pés das crianças crescem, 
as aulas estão voltando e de que jeito as 
crianças irão para escola? Precisam de cal-
çados novos, não vão de chinelo. Então, 
acredito que quem tiver produto vai ven-

der”, analisa Máximo.
A justificativa do comprador faz sen-

tido, uma vez que,  com a vacinação em 
massa e a volta às aulas, a procura por este 
tipo de calçado tende a aumentar.

“Estou fazendo esta aposta porque se 
não vender este ano, no ano que vem eu 
vendo, mas tenho certeza que vai vender. 
A tendência é a volta da normalidade. O 
consumo em alguns segmentos pode ser 
que seja um pouco maior, como é o caso 
das crianças. Alguns fabricantes até fica-
ram surpresos falando que as vendas deles 
caíram muito e a gente está indo na contra 
mão agora”, ressalta. 

EXPECTATIVAS
Esta é a segunda visita do lojista ao 

CPN, neste ano, a primeira ocorreu em ja-
neiro. O comprador pretende retornar em 
dois meses para novas rodadas de negó-
cios. Ainda falando sobre as expectativas, 
o gerente comercial destacou que espera 
um crescimento de vendas maior em rela-

ção ao ano passado.
“Aumentamos nossas compras aqui 

para ficar dentro da nossa perspectiva de 
crescimento para esse segundo semestre. 
Pretendendo voltar ainda no mês de agos-
to ou setembro para já programar para 
final de ano. Estamos confiantes de que 
precisamos, nesses momentos difíceis, ter 
a visão lá na frente, temos que saber a hora 
também de apostar e a gente tá apostan-
do”, frisou.

VENDAS NA PANDEMIA
Conforme informado pelo gerente co-

mercial, neste período de pandemia, hou-
ve um aumento de mais de 50% nas ven-
das de chinelos e tênis em suas lojas.

“Percebemos um aumento por deter-
minados tipos de calçados. Nossa deman-
da de chinelos, crocs, tanto infantil quanto 
adulto, cresceram substancialmente. Na 
parte de tênis também vendeu muito bem. 
As pessoas estão ficando mais tempo em 
casa por causa dos decretos que proibiam 

a prática de esporte em ambientes fechado 
ou coletivos. Então, acho que canalizou o 
esporte para caminhada, bicicleta. Destes 
artigos, estimamos um  aumento de 50% 
nas vendas”, garantiu. 

Humberto explica que a grande pro-
cura fez com que as lojas tivessem que re-
organizar os estoques e diversificar suas 
vitrines.

“Até o ano passado, nós não com-
právamos chinelos no período de inverno 
(maio, junho e julho). Por ser sul, é frio, 
então, voltávamos a receber chinelo só no 
final de agosto para setembro em diante. 
Ficamos com estoque baixo em fevereiro, 
então resolvemos repor para março e abril 
e começamos a ver a procura por chinelos 
nestes meses. Houve grande procura por 
este tipo de calçado, fomos atrás de repor 
e continuou vendendo, ou seja, trabalha-
mos o ano inteiro com chinelos. E este ano 
não foi diferente, já que deu certo no ano 
passado, trabalhamos este ano também e 
a procura continuou”, afirmou Humberto.

Fotos: Selma Assis
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rojado mobilizou a classe a empresarial e 
fomentou o desenvolvimento do Polo. Bus-
cou incentivos e fortaleceu ainda mais as 
parcerias. Em 2016, foi inaugurado Centro 
de Promoção de Negócios (CPN). O espaço é 
designado para realizar rodadas de negócios 
entre os associados do Sindinova e compra-
dores nacionais e internacionais. Um ano 
após a inauguração, o CPN foi destacado 
como uma “boa prática” e exemplo no 3º 
Intercâmbio de Lideranças Setoriais da In-
dústria de Couro e Calçados, dias 27 e 28 de 
julho, na Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), em Brasília.

Desde 2019, Ronaldo Andrade Lacerda 
é quem administra o Sindinova. Com um 
projeto ambicioso para expandir os negó-

cios internacionais das fábricas do Polo, 
em meados 2019, foi criado o Núcleo de 
Exportação (Exportamais).  A função do 
setor é apoiar os associados por meio de 
orientações e suporte em todo o processo de 
exportação. Já no início de 2020, foi reali-
zado o 1º Salão de Tendências, no qual os 
expositores de componentes para calçados 
puderam trazer as inovações em matérias-
-primas para os fabricantes. Além disso, as 
palestras puderam fornecer aos industriais 
informações relevantes sobre moda.

Durante o mandato de todos os presi-
dentes, foram realizadas diversas ações que 
engrandeceram e consolidaram a imagem e 
o reconhecimento do Sindinova como um 
dos sindicatos mais atuantes do país. 

Em 17 de julho de 1991, foi fundado pelo 
Sr. Edson Batista de Assis (1º presidente), o 
então Sindicato da Indústria do Calçado de 
Nova Serrana. Naquela época, havia o enor-
me anseio de manter e fortalecer o único 
meio de sobrevivência econômica da cidade: 
a fabricação de calçados.

A fonte de sustento de inúmeras fa-
mílias, estabelecida neste solo, fez brotar o 
desejo, a disposição e a força para ambicio-
nar novos e desafiadores projetos em busca 
da consolidação como Polo Calçadista.

Antes disso, em 1974, quem fomentava 
o crescimento econômico do município era 
a Associação Comercial e Industrial de Nova 
Serrana, a ACINS. Por meio dela, era repre-
sentado não só o setor industrial, mas tam-
bém o comercial. Com o avanço na cadeia 
de produção de calçados e inúmeras fábri-
cas se estabelecendo, houve a necessidade 
da criação de um Sindicato específico para 
a categoria.

Embora o Sindicato da Indústria do 
Calçado tenha sido fundado em 1991, so-
mente em 21 de junho de 1996 é que a sede 
foi inaugurada.  Visionário, o fundador ti-
nha muitos projetos com a instalação do 
Centro de Desenvolvimento Empresarial 
(CDE) junto à entidade. Os esforços dos em-
presários em defesa das indústrias culmi-
naram em muitas conquistas ao longo dos 
anos. Em 2004, então, o nome passou a ser 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana, mais conhecido 
como Sindinova.

A evolução na produção de calçados 
juntamente com a expansão e instalação 
das indústrias em municípios vizinhos fez 
com que a representatividade do Sindica-
to se tornasse maior e mais abrangente. A 

entidade passou a fomentar não somente 
a indústria de Nova Serrana, mas de um 
polo formado por 12 cidades: Araújos, Bom 
Despacho, Conceição do Pará, Divinópolis, 
Igaratinga, Leandro Ferreira, Nova Serrana, 
Onça do Pitangui, Pará de Minas, Perdigão, 
Pitangui e São Gonçalo do Pará.

PRESIDENTES
Devido a um problema de saúde, o Sr. 

Edson teve que se afastar da direção do Sin-
dicato onde esteve na presidência no perío-
do de 1991 a 1997. Em seu lugar, assume o 
seu vice, Sr. Jarbas Pinto Martins, que ter-
minou o mandato nos anos de 1998 a 2000.

Logo em seguida, o jovem Junior César 
Silva foi eleito presidente da entidade du-
rante duas gestões seguidas (2001 a 2003 
e 2004 a 2006). Na direção do Sindicato, 
o promissor empresário idealizou grandes 
projetos como, por exemplo, a criação da 
1ª Feira de Máquinas e Componentes para 
Calçados (FEBRAC). 

No comando da entidade, o Sr. Ra-
mon Alves Amaral, foi presidente de 2007 
a 2009 e de 2010 a 2012. Destaque de sua 
administração, um dos projetos iniciados 
em 2007 foi a Nova Serrana Feira e Moda 
(NSFM). Com o intuito de promover e divul-
gar os produtos do polo, a primeira edição 
da NSFM foi realizada em Nova Serrana. De 
2007 a 2012, o Sindinova realizou 11 edições 
da NSFM. Já em 2012, deu mais um passo 
importante ao renomear o evento para Feira 
de Calçados de Nova Serrana. Desta forma o 
Sindinova apresentou a Fenova.

De 2013 a 2018, o Sr. Pedro Gomes da 
Silva tomou a frente não somente do Sin-
dicato, mas se tornou personalidade forte e 
atuante do Polo Calçadista. Com perfil ar-

Sindinova completa três décadas em prol do Polo 
Calçadista de Nova Serrana
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alguns vídeos da campanha de valoriza-
ção da indústria, elaborado pela Fede-
ração em parceria com outras entidades. 
Com o slogan “A Indústria Tá”, o material 
publicitário busca exemplificar entre os 
mais diversos segmentos que a indústria 
está em todo lugar e faz parte da vida de 
todos nós, mostrando sua essencialidade.

“O objetivo da campanha é valorizar 
o segmento industrial como um todo e 
podemos fazer isso com o engajamento 
de vocês. Esta é uma maneira de valo-
rizar o produto e valorizar a indústria 
como um todo. Quero convidar vocês do 
Polo a participar deste engajamento com 
inúmeras alternativas, seja com a divul-
gação em caixas de calçados ou nas mí-
dias sociais”, explicou.

 NOVOS CANAIS DE VENDAS
Com a pandemia do novo Coronaví-

rus, muitas empresas se viram na neces-
sidade de buscar novos canais de venda 
e, com isso, o mercado digital possibili-
tou esta oportunidade. Sobre este assun-
to, Roscoe também fez suas observações.

“A pandemia trouxe um alento para 
o setor industrial. Muitas indústrias es-
tão vendendo diretamente para o con-
sumidor. Com o crescimento do canal 
on-line, a indústria melhorou o markup, 
conseguiu fazer isso sem a ruptura da 
base comercial e, ainda, tem o feedba-
ck do consumidor muito mais rápido e 
adequado. Então, este é o grande ganho 
da pandemia para o setor industrial, é de 
todos o mais relevante”, frisou.

AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA
No ano passado, a FIEMG encabe-

çou várias ações em prol da minimiza-
ção dos danos causados pela pandemia. A 
Federação entregou ao governo estadual 

1.700 respiradores mecânicos para a rede 
de saúde que atende pacientes infectados 
com o novo coronavírus. Além dos equi-
pamentos, a FIEMG já doou milhares de 
máscaras, jalecos, álcool glicerinado, 
dentre outros equipamentos.

Para Nova Serrana, foram doados 15 
respiradores, destes 10 foram repassados 
ao hospital São José e cinco para a UPA.  
O hospital também recebeu um quar-
to completo de CTI com dois leitos, por 
meio da FIEMG. 

“Tivemos uma campanha bastante 
exitosa no combate à Covid-19. Durante 
a pandemia, a FIEMG foi a entidade que 
mais comprou e doou respiradores para 
para Minas Gerais. Nenhuma outra en-
tidade no país fez tanto quanto a FIEMG 
fez.Isso mostra a credibilidade da FIEMG 
com os industriais. Administramos, no 
total com as indústrias, mais de 1 bilhão 
de reais de doação. Os nossos 1700 respi-
radores, na nossa conta, já salvaram, no 
mínimo, 25 mil vidas”, destacou Roscoe.

Recentemente, o setor produtivo 
mineiro, por meio da FIEMG, abraçou a 
campanha Unidos pela Vacina, iniciada 
por Luiza Trajano, presidenta do Conse-
lho de Administração do Magazine Lui-
za. Por meio do Conselho Estratégico da 
Federação mineira, que reúne os maiores 
industriais do estado, a FIEMG também 
irá doar, para 200 municípios, itens es-
senciais para que a vacinação da popula-
ção ocorra de maneira mais eficaz e rá-
pida, como seringas descartáveis, luvas, 
jalecos, câmaras frias e freezers.

Além dos diretores do Sindinova e 
do presidente do Sistema FIEMG, par-
ticiparam também do encontro o presi-
dente da FIEMG Regional Centro-Oeste, 
Eduardo Soares e a assessora de Relações 
Sindicais, Laila Katina.

Em visita ao Sindinova, Presidente da FIEMG prevê 8% 
de crescimento para a indústria
Dirigente também apresentou uma campanha de valorização industrial e reforçou o associativismo

Cumprindo agenda em Nova Serrana 
na quinta-feira, 24/06, o presidente do 
Sistema FIEMG, Flávio Roscoe, visitou 
uma fábrica de calçados e, logo em se-
guida, se reuniu com diretores no Sin-
dinova. Dentre diversos assuntos, o di-
rigente afirmou que, neste ano, há uma 
expectativa de 8% de crescimento do PIB 
para as indústrias de Minas Gerais.

Segundo o presidente da Federação, 
vários setores da cadeia industrial estão 
impulsionando o desenvolvimento eco-
nômico do estado. 

“A indústria como um todo vai bom-
bar. Temos uma estimativa que Minas 
Gerais crescerá 8% no setor industrial 
ainda em 2021. Vários setores estão mui-
to bem, frutos de juros, políticas de in-
centivo, ajuda emergencial, isso tudo 
está dando uma mitigada. A arrecadação 
também está bombando no estado e da 
União”, avaliou.

O presidente do Sindinova, Ronaldo La-
cerda, também fez suas ponderações sobre 
o momento positivo da economia no país.

“O Brasil caminha para um cresci-
mento e o estado de Minas Gerais vive 
um momento melhor ainda. Setores 
como mineração e siderurgia estão pu-
xando muito o crescimento e trazendo 
recursos que serão aplicados e distribuí-
dos na economia. Além disso, Minas Ge-
rais atraiu mais de R$ 100 bilhões só em 
2021 de investimentos privados. Isso irá 
refletir no consumo e no nosso segmento 
de calçados também. Podemos dar mais 
atenção ao mercado de Minas Gerais 
porque ele vai reagir melhor que muitos 
outros estados”, avaliou Lacerda.

INVESTIMENTOS
Diante do cenário favorável, alguns 

diretores fizeram questionamentos so-

bre as perspectivas futuras. Para Roscoe, 
o empresário que investir e modernizar 
o seu parque fabril sairá na frente e terá 
mais competitividade no mercado. 

“O cenário econômico é muito favo-
rável. Aproveite o momento em vista. É 
hora de investir, o Brasil vai crescer nos 
próximos 2, 3 anos. Tem vários índices 
favoráveis”, aconselhou e acrescentou: 
“A própria pandemia criou uma neces-
sidade de várias empresas tanto ameri-
canas como europeias de diversificarem 
suas matrizes de compras e vai criar 
oportunidades para empresas brasileiras 
para não ficarem dependentes só da Chi-
na. O industrial que fizer o investimento 
antes irá engolir o que não fizer, porque 
vai agregar uma margem de competiti-
vidade no produto dele”.

ASSOCIATIVISMO E CAMPANHA
DE VALORIZAÇÃO

No início da reunião, Roscoe abordou 
sobre as atuações feitas pela Federação 
junto às autoridades políticas e a impor-
tância do associativismo para toda a ca-
deia industrial.

“A FIEMG tem trabalhado muito 
para que o associativismo seja ainda mais 
incrementado. O que estamos tentando 
fazer neste mandato é casar a atuação da 
FIEMG com as demandas das indústrias 
e tornar o ambiente de negócios mais fá-
cil. Aqui em Nova Serrana já é um case 
de sucesso, mas não ocorre em todos os 
lugares. Temos favorecido muito esta 
sensação do pertencimento ao mundo 
associativo e às entidades de classe que 
representam os setores. Vamos defender 
o que é relevante para o setor industrial 
e para a sociedade”, ressaltou. 

Ainda falando sobre a união empre-
sarial, o presidente da FIEMG apresentou 

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

Selma AssisGraciele Castro

Visita à Crômic Calçados Reunião com diretores no Sindinova
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Projeto elaborado pelo SEBRAE conta com a participação dos associados ao Sindinova

Sindinova dá início ao projeto do Novo Posicionamento 
Estratégico do Polo Calçadista 2020-2030

Câmara Municipal promove mutirão da Carteira de 
Identidade em Nova Serrana

Na primeira semana de julho, o Sin-
dinova recebeu em sua sede o consultor de 
Inteligência de Mercado do SEBRAE, Gusta-
vo Vanucci, para dar andamento ao projeto 
de reposicionamento do Polo Calçadista de 
Nova Serrana. Idealizado no ano passado, a 
proposta tem o prazo de 10 anos para ser 
concluída.  

Nesta primeira etapa, associados ao 
Sindinova foram convidados a participarem 
do projeto. Os membros foram divididos em 
três grupos temáticos: Cobertura Geográ-
fica e Canais de Marketing e Distribuição; 
Inteligência Comercial e Defesa do Territó-
rio e Agência de Vendas (Inside Sales). Cada 
equipe conta com sete a nove membros. 

O intuito é tirar o planejamento do 
papel e colocá-lo em prática. Para isso, os 
membros deverão realizar diversas tarefas 
de acordo com o grupo temático inserido. 
O objetivo é, até 2030, produzir 15% a mais 
de pares de calçados (passando para 115 mi-

A Câmara Municipal de Nova Serrana 
realizará nos sábados do mês de julho um 
mutirão para que a população possa tirar 
a carteira de identidade, tanto a primeira 
quanto a segunda via do documento.

O mutirão ocorrerá nos dias 10, 17, 24 e 
31 de julho, no horário de 08 às 16 horas na 
Câmara Municipal que fica localizada na rua 
Betsaid, Nº 70, no Bairro São Sebastião. A 
ação ocorre em parceria com a Polícia Civil 
e apoio do Poder Executivo.

SAIBA O QUE LEVAR PARA TIRAR SUA 
IDENTIDADE

Para a 1ª via é necessário: Duas fotos 
3x4; Certidão de nascimento para solteiros 
ou Certidão de Casamento para casados/
divorciados/viúvos. A certidão deve ser ori-
ginal ou cópia autenticada em Cartório de 
Notas e também deverá estar legível, sem 
rasgos, emendas ou rasuras que compro-

lhões anualmente), aumentar o preço mé-
dio do calçado em 10% e reduzir o custo dos 
atravessadores em 10%.

Vanucci explica que foram feitos diver-
sos estudos no Brasil e também no exterior 
para entender as tendências mundiais e 
avançar com as expectativas do Polo.

“Recuperamos um trabalho que o SE-
BRAE fez em 2008 onde, na época, o Polo 
era conhecido só como produtor de tênis 
e passou a ser produtor de modinha. Com 
isso, conseguimos crescer 35% em volu-
me até 2019. Agora, precisávamos de outro 
salto para 2030. Alinhamos esse conceito 
de pegar tendências do Brasil e do mundo 
e que precisavam ser implementadas de 
forma que não se perdesse o mercado que 
já foi construído. Também que se pudesse 
agregar valor para atingir três pilares que 
é  crescer 15% do volume,  aumentar 10% 
do preço e reduzir 10% do custo de logística 
vendas e marketing”,  esclareceu.

metam a originalidade do documento; 
Comprovante de endereço.

Para a 2ª via é necessário: Duas fotos 
3x4; Certidão de nascimento para solteiros 
ou Certidão de Casamento para casados/
divorciados/viúvos. A certidão deve ser ori-
ginal ou cópia autenticada em Cartório de 
Notas e também deverá estar legível, sem 
rasgos, emendas ou rasuras que compro-
metam a originalidade do documento; 
Comprovante de endereço; e Guia DAE im-
pressa e o comprovante de pagamento da 
guia.

Para quem for tirar a segunda via é im-
portante lembrar que será preciso efetuar 
o pagamento da Guia DAE, no valor de R$ 
78,88 reais. A guia pode ser emitida no se-
guinte link:

http://daeonline1.fazenda.mg.gov.br/
daeonline/executeEmissaoDocumentoAr-
recadacaoPoliciaCivil.action

PONTOS DE VENDAS

Hoje, as fábricas do Polo Calçadista 
de Nova Serrana vendem para um número 
limitado de lojistas nacionais. Segundo o 
consultor, um dos principais propósitos do 
planejamento é ampliar os pontos de ven-
das para todo o país.

“Foram elaborados os construtos e 
imagens de que o Polo aqui tem tratamento 
diferenciado em relação aos seus clientes, 
fornecedores, comunidade e o social. Que-
remos manter isso sem perder o principal 
componente que é agilidade, volume de pro-
dução e o custo-benefício. Então, temos que 
traçar as estratégias para manter o território 
que já temos e avançar nos territórios que 
ainda não participamos”, explica Vannuci.

Um dos canais mais citados pelo con-
sultor, durante as reuniões, é a venda em 
Atacarejo. Vanucci enfatiza que é um mer-
cado em ascensão e que oferece grandes 

MENOR DE IDADE PODERÁ TIRAR
A CARTEIRA NO MUTIRÃO?

Sim, todos os menores de 16 (dezesseis) 
anos poderão tirar a Carteira de Identidade 
no mutirão. Para isso, deverá estar acom-
panhado pelo pai, mãe ou responsável legal, 
que apresentará documento oficial com foto 
que o(a) identifique; no caso de represen-
tante legal que não seja pai ou mãe, deverá 
apresentar também o termo de guarda do 
menor (original).

Mais informações no site da Câmara 
Municipal de Nova Serrana: 

Fonte: Câmara Municipal de Nova Serrana

possibilidades de lucros.
“Existe uma pesquisa feita pela IEMI – 

Inteligência de Mercado indica que, nos últi-
mos dois anos, o canal que mais cresceu, que 
mais aumentou sua participação foi o setor 
supermercadista. Não é o setor supermer-
cadista simples e puro de mercearia, esta-
mos falando do setor Atacarejo, de atacado e 
distribuidores. Prova disso é que os grandes 
players do varejo brasileiro já estão no super-
mercado. Este é um dos canais que acredita-
mos que possa potencializar, principalmente, 
o crescimento em 15 milhões de pares de cal-
çados com a entrada definitiva nesse merca-
do em todo território nacional", disse. 

Na segunda etapa do projeto, os grupos 
trabalharão os seguintes temas:
• Sustentabilidade e Impacto Social, Am-
biental e Governança (ESG);
• Internacionalização e Comércio Exterior;
• Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
(P&ID).

Fotos: Selma Assis
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