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para pequenas empresas do setor de fundição e da moda. 10 
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Sindinova abraça a Campanha do
Agasalho 2022

Nova Serrana foi contemplada com linhas de 
financiamento BDMG Solidário

O município de Nova Serrana foi re-
centemente contemplado com a linha de 
financiamento do BDMG chamada "Soli-
dário". O Sindinova tem facilitado o aces-
so a essa linha aos seus associados, dis-
ponibilizando o espaço em sua sede para 
o atendimento. 

O capital de giro na linha do Solidário 
pode ser obtido com taxa de 0,5%. A referida 
parceria é uma ação entre o BDMG, o Sin-
dinova e a Correspondente Bancária (ZAO 
Soluções Financeiras), representada local-
mente pela agente Marcelle Calábria Soares.

Os resultados tem sido espetacula-
res. Mais de 70 empresas atendidas com 
52 empresas aprovadas. O montante de 
capital liberado está na ordem de R$ 
2.055.026,00 até o mês de março. Outras 
empresas estão em processo de análise ou 
aguardando liberação.

Caso sua empresa necessite de capi-
tal de giro ou para investimentos ainda há 
tempo. Contate a Marcelle pelo Whatsapp 
(37)99912-8331.

O Sindinova, juntamente com outras entidades, está apoiando a Campanha do Agasalho 2022 em Nova Serrana. A arrecadação ocorre 
até o dia 29 de abril. 

Podem ser doadas peças como cobertores, meias, gorros, moletons, calças, blusas de frio, pijamas e calçados para adultos e crianças, 
novos ou usados.

POSTOS DE ARRECADAÇÃO:
• Sindinova
• CDL Nova Serrana
• 60º Batalhão e 
• 279º Companhia da Polícia Militar
A sua doação irá aquecer várias famílias. Contribua!
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Nova Serrana é a segunda cidade que mais gerou empregos em 
Minas no primeiro bimestre de 2022

Minas Gerais continua em ritmo de 
crescimento de vagas de emprego formal 
em 2022. Na quarta-feira (30/3), a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese) divulgou levantamento que reve-
la os municípios e os setores que criaram 
mais novas vagas no primeiro bimestre 
deste ano.

A capital mineira aparece em primeiro 
lugar entre os municípios com maior gera-
ção de emprego formal. Em janeiro e feve-
reiro, em números absolutos, foram 83.511 
admissões e 76.304 desligamentos, resul-
tando no saldo positivo de 7.207 novas va-
gas. Logo atrás vem Nova Serrana, no Cen-
tro-Oeste do estado, com 3.742 admissões 
e 1.602 desligamentos, resultando em 2.140 
novas vagas no primeiro bimestre.

No mês passado, foram gerados 36.677 
novos postos de trabalho, segundo dados do 
Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), do Ministério do Tra-
balho e Previdência. O estado foi o segundo 
maior na geração de empregos no país nes-
se mês, ficando atrás apenas de São Paulo.

Veja a lista dos dez municípios com 
maior geração de empregos em janeiro e fe-
vereiro de 2022:

Município Saldo

Belo Horizonte 7.207 

Nova Serrana 2.140

Patos de Minas 1.940 

Uberlândia 1.266 

Uberaba 875 

Matozinhos 785 

Betim 742 

Ipatinga 671

Araporã 668

Sacramento 598

SETORES
Ainda segundo o Caged, os setores que 

mais geraram novas vagas de emprego en-
tre janeiro e fevereiro de 2022 em Minas 
Gerais são os serviços na área de adminis-
tração pública, defesa, seguridades social, 

saúde humana e serviços sociais (conforme 
a Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas – CNAE), com 14.221 novas vagas. 

Em seguida, as indústrias de transfor-
mação, com 9.513 novas vagas no primei-
ro bimestre. Em terceiro lugar, com 9.143 
novos postos de trabalho estão os serviços 
de informação, comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, profissionais e 
administrativas. Em quarto, a construção, 
com 4.754 vagas e, em quinto, a agropecuá-
ria, com 2.539 novas vagas geradas.

VACINAÇÃO
Segundo a diretora de Monitoramento 

e Articulação de Oportunidades de Traba-

lho da Sedese, Amanda Siqueira Carvalho, o 
avanço da vacinação contra a covid-19 foi 
fundamental para o resultado positivo. 

“O cenário de crescimento econômi-
co apresentado por Minas Gerais se deve, 
sobretudo, ao alto grau de cobertura da 
vacinação em todo o estado, que tem pos-
sibilitado a redução das restrições ligadas 
à mobilidade e o retorno, já em patamares 
normais, das atividades de produção e con-
sumo. Dessa forma, vemos o bom desempe-
nho dos grandes setores econômicos com a 
abertura de novos postos de trabalhos for-
mais”, destaca.

Fonte: Portal G37

Avanço da vacinação contribuiu para o saldo positivo no estado, que é o segundo em geração de 
emprego no mês de fevereiro

Fonte: Caged
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37 3226-4990

Av. dos Sabiás . 500
Veredas da Serra
Nova Serrana - MG

L A N Ç A M E N T O

www.maxtr.com.br

PVC MAX

Indicado para quem busca mais
expansão, leveza, acabamento
e conforto.

JUNTOS transformando.

Setor calçadista já gerou 13 mil vagas de emprego 
em 2022

Após gerar mais de 27 mil vagas de 
trabalho na atividade, em 2021, o setor cal-
çadista segue em recuperação no início de 
2022. Dados elaborados pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) revelam que, no primeiro bimes-
tre, as indústrias de calçados geraram mais 
12,8 mil vagas, somando um total de 279 
mil empregados em nível nacional. 

Ainda conforme a entidade, o número é 
8,2% superior aos registros do mesmo pe-

ríodo do ano passado, crescimento superior 
ao registrado na Indústria de Transforma-
ção no mesmo intervalo (+4,8%).

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, destaca que o resultado é 
puxado pela recuperação da atividade, es-
pecialmente no mercado internacional, e 
também pela continuidade da desoneração 
na folha de pagamentos para o setor. 

No primeiro bimestre, foram exporta-
dos mais de 27,5 milhões de pares, o que 

gerou US$ 209,2 milhões, incrementos de 
40% em volume e de 70,8% em receita na 
relação com o mesmo período de 2021. 

“Existe uma recuperação importante 
nos embarques de calçados, especialmente 
para os Estados Unidos, que importou quase 
o dobro de calçados brasileiros no primeiro 
bimestre em relação ao período correspon-
dente de 2021. O fato tem ajudado na gera-
ção de vagas, que somam aproximadamente 
40 mil empregos criados entre 2021 e início 

de 2022”, explica. 
Segundo ele, a toada da recuperação 

deve seguir até o final do ano. “A expectati-
va é encerrar 2022 com uma produção entre 
1,8% e 2,7% maior do que no ano passado, 
somando um total de mais de 820 milhões 
de pares produzidos”, projeta, ressaltan-
do que a projeção das exportações é de um 
crescimento ainda maior, de cerca de 9% 
ante 2021 (em volume embarcado).
Fonte: Abicalçados

Gra Castro
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Governo de Minas e Sebrae lançam programa de 
consultorias para pequenas empresas do setor de 
fundição e da moda
Ao todo, dez municípios do Centro-Oeste serão beneficiados pelo projeto

O governador Romeu Zema participou, 
na quinta-feira (24/3), do lançamento de 
mais uma edição do programa Mutirão de 
Produtividade, parceria entre o Governo de 
Minas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG), que 
vai oferecer consultorias do Sebraetec para 
pequenas empresas do setor de fundição e 
da moda de dez municípios do Centro-Oes-
te mineiro. O evento de abertura foi realiza-
do na cidade de Divinópolis.

O governador comemorou a ação e des-
tacou os avanços de Minas no fomento à 
economia.

“É muito bom assistir o estado avançar. 
Na semana passada, tivemos a divulgação 
de um indicador do IBGE muito importante. 
De acordo com os dados, o Brasil, no ano 
passado, cresceu 4,6%. Enquanto que o 
crescimento de Minas Gerais foi de 5,1%. Ou 
seja, conseguimos avançar além do Brasil. 
Estamos aqui trabalhando para eliminar ou 
reduzir todos os gargalos existentes para 
que a economia possa crescer, gerando ren-
da e empregos”, disse o governador.

O secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Fernando Passalio, que 
também participou do evento, disse que o 
programa marca a fase final de um projeto 

exitoso, em que o Governo de Minas e o Se-
brae uniram forças.

“Trata-se de um plano visando, prin-
cipalmente, aquelas empresas que sofreram 
durante a pandemia, para que tenham apoio 
e consultoria específica e especializada e 
possam ser mais prósperas em seus negó-
cios”, disse.

MUTIRÃO DE PRODUTIVIDADE
As consultorias são direcionadas para a 

melhoria dos processos de inovação de pro-
dutos e serviços de pequenos negócios. Elas 
são 100% subsidiadas pelo Sebrae Minas e o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e da Com-
panhia de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (Codemge). As vagas são limitadas e os 
interessados devem se inscrever por meio 
de um formulário do Sebrae.

Entre os pequenos negócios que podem 
se inscrever no Mutirão de Produtividade 
estão os polos: calçadista de Nova Serrana, 
com cerca de 500 vagas disponíveis para o 
Sebraetec; confecção de Divinópolis, com 
300 vagas; e fundição de Cláudio, Itaúna e 
Divinópolis, com 150 vagas. Todas as em-
presas inscritas passarão por uma seleção 
e serão contatadas pelo Sebrae Minas. Ao 

todo, são dez horas de atividades por em-
presa, para visita técnica, elaboração de 
diagnóstico e relatório.

As consultorias são presenciais e re-
motas e sempre acompanhadas por um es-
pecialista em produtividade, que fará uma 
avaliação da empresa para identificar as 
oportunidades de melhorias no processo 
produtivo das empresas participantes. Além 
disso, será feito um levantamento sobre 
alternativas para minimizar os problemas 
identificados, com o objetivo de aumentar 
a eficiência produtiva, reduzir custos e am-
pliar as vendas dos negócios.

PARCERIAS
O presidente da Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
uma das parceiras do programa, Flávio 
Roscoe Nogueira, ressaltou que o progra-
ma é mais um resultado das parcerias com 
o Estado.

“Todos os projetos foram desenhados 
por várias mãos para que haja desenvolvi-
mento e prosperidade para o povo mineiro. 
Estamos falando aqui não de um programa 
de atendimento a empresários, mas sim de 
apoio a sociedade.  A sociedade se desen-
volve através de iniciativas como esta, que 

atinge diretamente a produtividade, ge-
rando competitividade, renda e emprego”, 
afirma.

O ‘Mutirão de Produtividade’ é reali-
zado em parceria com a Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), 
Sindicato da Indústria do Vestuário de Di-
vinópolis (Sinvesd), Sindicato da Indústria 
da Fundição no Estado de Minas Gerais e 
Associação das Indústrias Metalúrgicas de 
Cláudio (Asimec).

Mais competitividade também significa 
possibilidades de crescimento. 

“Crescemos muito nos últimos anos em 
qualificação profissional, em acesso à mer-
cado e isso está nos dando possibilidade de 
crescer e de gerar mais empregos. Mas para 
gerar mais empregos, precisa de uma fór-
mula ordenada, a gente tem que trabalhar 
bem, ter rentabilidade, porque você conse-
gue ter a sustentação dos negócios. A me-
lhor coisa é você sustentar os negócios, ter 
firmeza nos pés”, salientou o presidente do 
Sindicato Intermunicipal das Indústria do 
Calçado de Nova Serrana Ronaldo Lacerda.

Fonte: Agência Minas e Portal Centro-Oeste

Fotos: Gracielle Castro / FIEMG
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A mostra foi destinada, principal-
mente, a: empresários calçadistas, distri-
buidores, estilistas, designers, modelistas 
e compradores. Durante a feira, os for-
necedores trouxeram amostras, exibiram 
as inovações e orientaram os visitantes 
quanto ao desenvolvimento de novas co-
leções de calçados.

O objetivo foi inspirar os participan-
tes a criarem novos modelos de calçados 
a partir das tendências da próxima esta-
ção, acompanhando sempre o mercado da 
moda. 

A abertura do evento, contou com a 

presença de diretores do Sindinova, o pre-
feito de Nova Serrana, Euzebio Lago e seu 
vice, Nelson Moreto e a secretária de De-
senvolvimento Econômico, Helena Sousa.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda, enfatizou a importância do even-
to como incentivo para o desenvolvimento 
de novas coleções de calçados.

“As fábricas estão preparando suas 
coleções de verão e é no Salão de Tendên-
cias que elas encontraram as novidades. 
Isso é muito bom porque nos ajuda a in-
crementar as nossas vendas para o segun-
do semestre”, afirmou Lacerda.

3ª Salão de Tendências trouxe novidades para a 
coleção primavera/verão 2023

De 22 a 24 de março, das 13h às 18h, 
o Sindinova promoveu o 3º Salão de Ten-
dências. A exposição ocorreu no Salão No-
bre do Sindicato onde mais de 50 marcas 
apresentaram os últimos lançamentos da 
coleção primavera/verão para 2023.

Os maiores fornecedores em maté-
rias-primas e componentes para fabrica-
ção de calçados de todo o país estiveram 
presentes. Tecidos, fios, pedrarias, ca-
bedais, solados, forros, palmilhas, bor-
rachas, tiras, colas, diversas estampas e 
tonalidades foram alguns dos itens que o 
visitante encontrou na exposição.

Créditos: Selma Assis

Créditos: Selma Assis

SORTEIO DE PRÊMIOS
Durante três dias de feira, foram sor-

teadas três assistentes virtuais Alexa Echo 
Dot (1 por dia), patrocinadas pelo Sicoob 
Credinova aos visitantes da mostra. Abaixo 
seguem os ganhadores dos prêmios.

Igor Amaral (diretor Sindinova), Vitor Morais (ganhador), Marcelo 
Abreu (Sicoob Credinova), Edimar Gois (Sindinova).

Edimar Gois (Sindinova), Henrique Moreira (Sicoob Credinova), 
Conrado Lacerda (ganhador) e Thiago Marques (Sicoob Credino-
va).

Reginaldo Lacerda (diretor Sindinova), Edimar Gois (Sindinova), 
Fabíola Nuevo Ferreira (ganhadora), Henrique Moreira (Sicoob 
Credinova) e Mailaine Alves (Sicoob Credinova).
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Sindinova anuncia retomada da Fenova
25ª edição acontece nos dias 12 a 14 de julho

A 25ª Feira de Calçados de Nova Ser-
rana (Fenova) está confirmada e em nova 
data: de 12 a 14 de julho de 2022, no Centro 
de Convenções de Nova Serrana. Após dois 
anos sem a mostra, a volta marca o primei-
ro grande evento presencial da exposição de 
calçados na cidade.

A alteração na data de realização da 
feira se deve à pedido de lojistas e também 
de expositores que acreditam ser o melhor 

período diante do atual cenário econômico. 
Consolidada entre as principais feiras 

calçadistas do Brasil, a Fenova apresenta 
lançamentos, tendências calçadistas, além 
de gerar novos negócios e contatos entre 
lojistas, importadores e industriais do polo. 
Para esta exposição, os fabricantes irão 
apresentar as novidades da coleção prima-
vera/verão.

Créditos: Selma Assis

SERVIÇO:
Evento: 25ª Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova)

Data: 12 a 14 de julho de 2022

Horário: 10h as 19h

Local: Centro de Convenções de Nova Serrana

Apoio: FIEMG, SEBRAE e Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Informações: www.fenova.com.br
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Relatório da Secex aponta crescimento de 82% nas exportações 
de calçados do Polo de Nova Serrana em 2021

Exportações de calçados somaram US$ 320,65 milhões até março

Recentemente, a Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex) divulgou o relatório das 
exportações de calçados do Polo de Nova 
Serrana entre os anos 2019, 2020 e 2021. Os 
dados, elaborados pela Associação Brasilei-
ra das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
apontam variação de 82,6% em relação aos 

Dados elaborados pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados) apontam que, em março, 
foram embarcados 13,17 milhões de pa-
res ao exterior, que geraram US$ 111,6 
milhões, resultados superiores tanto 
em volume (+57,5%) quanto em receita 
(+7%) em relação ao mês correspondente 
do ano passado. Com isso, no trimestre, 
as exportações de calçados já somaram 
40,74 milhões de pares, gerando US$ 
320,65 milhões, incrementos de 27,3% e 
de 65,8%, respectivamente, ante o mes-
mo período de 2021.

O presidente-executivo da Abicalça-
dos, Haroldo Ferreira, destaca que existe 
um aquecimento da demanda internacio-
nal, especialmente nos Estados Unidos, 
principal destino do calçado brasileiro no 
exterior. “Estamos registrando uma pro-
cura expressiva de grandes players norte-
-americanos, que estão buscando substi-
tuir as importações chinesas em função dos 

anos de 2020 e 2021 resultando um total de 
US$ 23.326.273,00.

Nova Serrana representa 88% da par-
cela de calçados exportados, enquanto Per-
digão é responsável por 10% e Araújos e 
Oliveira participam com 1% cada uma. Os 
meses de maio e dezembro foram destaques 

altos custos com frete e também para fugir 
da sobretaxa (de 7,5%) aplicada a calçados 
do país asiático”, avalia o executivo.

Além do incremento dos embarques 
para os Estados Unidos, os calçadistas re-
gistram bons resultados nas exportações 
para os vizinhos da América Latina, que 
também vem reportando preocupações 
com o aumento dos custos com os fretes 
provenientes da Ásia. “Existe uma ques-
tão internacional, de incremento nos va-
lores para transporte, o que vem inibindo 
as importações da Ásia. Neste cenário, a 
indústria calçadista brasileira aparece 
como a principal alternativa, por ser a 
maior fora da Ásia e, sobretudo, por ter 
capacidade de atendimento da demanda 
internacional com qualidade, design e 
sustentabilidade”, acrescenta Ferreira.

ESTADOS UNIDOS
Os Estados Unidos seguem como o 

principal destino do calçado brasileiro no 

com mais de US$ 3 mi cada, alta de 291,5% 
e 89,3% respectivamente.

Produtos confeccionados com mate-
rial têxtil seguem com maior venda para o 
mercado externo com US$ 16.433.904,00 
e alta de 113,9%. Em segundo lugar está o 
plástico/borracha com US$ 5.478.177,00 e 

exterior. Entre janeiro e março, foram ex-
portados para lá 6 milhões de pares, que 
geraram US$ 88,7 milhões, incrementos 
tanto em volume (+83,3%) quanto em re-
ceita (+120%) em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

O segundo principal destino do cal-
çado brasileiro no trimestre foi a Argenti-
na. No período, os hermanos importaram 
3,2 milhões de pares, pelos quais foram 
pagos US$ 36,2 milhões, números supe-
riores tanto em volume (+43,4%) quanto 
em receita (+77,6%) ante o mesmo ínte-
rim de 2021.

Com incrementos de 39% em volume 
e de 41,4% em receita ante 2021, a França 
aparece como o terceiro destino do calça-
do verde-amarelo no trimestre. No perí-
odo, foram embarcados para o país euro-
peu 3 milhões de pares, que geraram US$ 
20,5 milhões.

O quarto destino do trimestre foi o 
Chile. No trimestre, foram exportados 

em terceiro o couro com US$ 1.163.393,00 
comercializados.

Dentre os países de destino, a Argen-
tina continua na liderança em negociações 
que ultrapassam US$ 19 mi. Em seguida 
está o Equador com US$ 762.988,00 e Co-
lômbia com US$ 660.207,00. 

para lá 733 mil pares, pelos quais foram 
pagos US$ 12,2 milhões, altas de 80% e 
116%, respectivamente, em relação ao 
mesmo período do ano passado.

NÚCLEO DE EXPORTAÇÕES 
DO SINDINOVA

Por meio do Núcleo de Exportação do 
Sindinova, até março deste ano, já foram 
comercializados 46.474 pares de calçados 
que geraram US$ 646.047,29. 

Desde meados de 2019, o Núcleo atua 
fortemente na prospecção de importa-
dores. 10 países compõem a lista dos que 
já fizeram negócios no Polo por meio do 
projeto Exporta Mais. São eles: Argentina, 
Equador, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Bolívia, Chile, Estados Unidos, Paraguai 
e Peru. 

Fonte: Abicalçados e Sindinova
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEP - MARÇO 2022
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CPN recebeu lojistas nacionais e internacional 
no mês de março

Do Rio Grande do Sul, a rede de lojas Monte Cristo mirou produtos para inverno (tênis 
adulto, infantil e feminino em geral, incluindo botas).

Com sede no Equador, a Etafashion esteve no CPN nos dias 21 a 23 com foco em calça-
dos fechados.

Confira os atendimentos:

Três grandes redes de lojas nacionais e uma internacional realizaram atendimentos no 
Centro de Promoção de Negócios no mês de março. 

Nos dias 7, 8 e 9 os representantes das lojas Planeta Jeans (Paraná) vieram em busca de 
calçados de todos os segmentos.

De 15 a 17, foi a vez do Grupo Flato, de São Paulo, fazer os atendimentos aos calçadistas 
do Polo de Nova Serrana.

Planeta Jeans

Monte Cristo 

Flatos

EtaFashion
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@sicoobcredinova
sicoobcredinova.com.br

37 3226.9700 - Central


