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Estudo foi liderado por consultor da Couromoda, e envolveu mais de dois mil pontos de vendas. 

Veja quais os cursos oferecidos no mês 
de maio.

AGENDA DE CURSOS

FENOVA E FEBRAC

1ª OLIMPÍADA
AMBIENTAL

Confira quem esteve nos
lançamentos das feiras.

Projeto da Secretaria Municipal de 
Educação tem apoio do Sindinova.

VEJA MAIS – PG 07

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 03

VEJA MAIS – PG 02

ESPAÇO SINDINOVA RECEBE PALESTRA 
SOBRE VAREJO DE CALÇADO NO BRASIL
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O Sindinova prepara dois importantes 
eventos para o polo de Nova Serra-
na. A Feira de Calçados e a Feira de 

Máquinas e Componentes para Calçados, 
serão realizadas em agosto. Momento es-
perado com entusiasmo pela organização 
e participantes em geral, já que o segundo 
semestre pode ser de boas negociações.

Esse otimismo foi reforçado nos 
lançamentos da 16ª Fenova e 10ª Febrac. 
Empresários e trabalhadores em geral da 
indústria calçadista estiveram presentes, e 
se preparam para os respectivos eventos. 

O polo calçadista de Nova Serrana 
recebeu o consultor Airton Manoel Dias, 
que atua na Couromoda e trabalha com 

lojistas. Ele liderou a pesquisa “Perfil do 
Varejo Brasileiro de Calçado”, que envol-
veu mais de dois mil pontos de venda de 
todo o Brasil. Mais que uma apresentação, 
o objetivo foi fazer com que todos aque-
les ligados ao setor calçadista possam re-
fletir sobre a condução dos negócios, e a 
relação com clientes lojistas.
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“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Após um ano e meio de batalha, 
reuniões na Secretaria da Fazenda, 
encontros com lideranças políticas, 

e de entidades ligadas à indústria, a deci-
são final sobre o RET – Regime Especial 
de Tributação decepcionou os empresá-
rios nova serranenses. A Secretaria da Fa-
zenda do Estado de Minas Gerais decidiu 
que será cobrado o imposto sobre o es-
toque existente nas empresas anterior a 
implantação do Regime.

Segundo Pedro Gomes, presiden-
te do Sindinova, a orientação do Sindica-
to frente a situação, é que os fabricantes 
entrem em contato com seus contadores, 
para definir a melhor estratégia. Ainda de 

Segundo o site da revista Exame, 
cidades de norte a sul do Brasil se 
destacaram no que diz respeito à 

empregabilidade, em meio às incertezas 
da economia. Na listagem apresentada, 
cerca de vinte municípios, entre eles Nova 
Serrana, fecharam os primeiros três me-
ses do ano com saldo positivo na criação 

acordo com ele, a cobrança trará conse-
quências para o polo. “Nova Serrana ge-
rou quase três mil empregos no primeiro 
trimestre deste ano, graças ao setor cal-
çadista. Tudo isso, em meio a uma ins-
tabilidade econômica. Essa decisão pode 
gerar impactos negativos para o polo cal-
çadista. Nem todos terão condições de ar-
car com essa cobrança inesperada, o que 
pode gerar demissões”, afirma.

O contabilista Antônio Sávio Par-
reira de Almeida, explica que o momento 
não é dos melhores, o que faz com que 
os empresários estejam apreensivos com 
o RET. “É obrigatório, visto que, os que não 
pagarem irão sofrer uma autuação fiscal”. 

de novos empregos. Ao todo, cerca de 2,8 
mil – de um universo de 5,6 mil muni-
cípios – abriram ao menos um posto de 
trabalho no período.

Na cidade, de janeiro a março de 
2015, foram criados mais de 2970 empre-
gos. Mais de 90% das vagas são oriundas 
do setor calçadista. Entre as citadas que 

EMPRESÁRIOS

Uma empresária do polo, que não 
quis ser identificada, comenta estar in-
dignada com a cobrança. “Estamos sem 
opção. O governo usou de esperteza. 
Virou as costas quando mais precisáva-
mos”, diz.

Indignação também por parte de 
outro fabricante, que também preferiu 
não ter o nome descrito. Segundo ele, a 
situação causou desânimo. “É revoltante 
ter que arcar com isso. O descaso do go-
verno com as indústrias de Nova Serrana 
me deixa desacreditado”.

também apresentaram índices favoráveis 
estão Londrina, Blumenau, São Paulo, 
Goiânia, Arapiraca. 

Em todo o país, no primeiro trimes-
tre do ano, perderam-se mais de 50 mil 
postos de emprego, segundo o Ministério 
do Trabalho. O governo espera uma re-
cuperação a partir do segundo semestre.

INDUSTRIAIS DO POLO DE NOVA 
SERRANA TERÃO QUE ARCAR COM O RET

REVISTA EXAME CITA NOVA SERRANA 
ENTRE AS VINTE CIDADES QUE MAIS 

EMPREGARAM NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Quase 3 mil empregos foram criados de janeiro a março 

RET
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
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EMPRESÁRIOS PRESTIGIAM LANÇAMENTO
DA 16ª FENOVA

ESTANDES DA 10ª FEBRAC SÃO APRESENTADOS
EM LANÇAMENTO DA FEIRA

Evento será realizado após a 16ª Fenova

Feira será realizada em agosto

FOTO: SAMIRA REIS 

DIMAR GÓIS (À ESQ.) E O PRESIDENTE DO SINDINOVA PEDRO GOMES, FALARAM SOBRE A FEBRAC AOS CONVIDADOS

EMPRESÁRIOS E DEMAIS LIGADOS À INDÚSTRIA CALÇADISTA DO POLO DE NOVA SERRANA, PRESTIGIARAM O LANÇAMENTO DAS FEIRAS

O Sindinova – Sindicato Intermuni-
cipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana promoveu um 

coquetel de lançamento da 16ª Fenova 
– Feira de Calçados de Nova Serrana. O 
evento reuniu empresários e pessoas liga-
dos ao setor calçadista, onde foram apre-
sentadas as ações que serão realizadas 
para a próxima edição.

Na oportunidade, o presidente do 
Sindicato Pedro Gomes ao lado do vice, Jú-
nior César Silva, cumprimentou os presen-

O Sindinova prepara a 10ª edição 
da Febrac – Feira de Máquinas 
e Componentes para Calçados, 

que será realizada entre os dias 25 e 27 
de agosto, no Centro de Convenções. O 
lançamento oficial reuniu empresários e 
representantes do ramo, que foram apre-
sentados a feira, e logo após recepciona-
dos com um coquetel.

O presidente Pedro Gomes falou 
aos presentes da expectativa com a pro-

tes, e anunciou os esforços da entidade para 
trazer lojistas para feira, sendo estes indica-
dos pelos expositores. “Conto com o apoio 
de todos aqueles que estarão na Fenova, 
para indicarem compradores que possam 
movimentar o nosso polo”, afirma Pedro.

A empresária Helena Glória esteve 
no coquetel, e aprovou a iniciativa do Sin-
dinova. “Vai ser uma oportunidade de au-
mentar a nossa clientela”, diz. Para Mônica 
Brandão, fabricante da cidade de Perdigão, 
será a chance para lojistas que não co-

ximidade da Febrac. “Iniciamos o ano de 
forma crítica. Mas já é possível ver uma luz 
no fim do túnel. Acredito que a Febrac virá 
em um bom momento, e conseguiremos 
proporcionar bons negócios”, afirma. Ele 
também falou da importância dos expo-
sitores de longa data, que engrandecem 
o evento.

Em seguida, Edimar Góis, respon-
sável por feiras e eventos do Sindicato 
apresentou os objetivos da feira, e a nova 

nhecem o polo. “É uma atitude louvável. 
Têm aqueles clientes que querem vir, mas 
não têm o aparato necessário. Eu inclusive 
já estou pensando quem irei indicar”, fala.

EMPRESARIADO JOVEM

Pedro também comentou sobre a 
força do Arranjo Produtivo Local, e sobre 
o perfil de boa parte dos empresários. Se-
gundo ele, diferente de outros polos, boa 
parte dos empresários são jovens. “Temos 

estrutura. Os estandes ganharão um novo 
formato, com o intuito de proporcionar 
mais conforto e aproveitamento do espa-
ço. “A direção do Sindinova viabilizou um 
preço diferenciado por metro quadrado, 
já incluso a montagem básica. Uma boa 
oportunidade para que tenhamos ainda 
mais expositores”, explica Edimar. 

A empresa Ivomaq, que há mais 
de três décadas está em Nova Serrana, 
fará parte de mais uma Febrac. Segundo 

uma juventude engajada, tomando conta 
dos negócios. Viajo pelo Brasil, e não vejo 
isso em outros polos calçadistas. A força da 
nossa juventude é um dos caminhos para 
o crescimento de Nova Serrana”, explica.

Sobre as notificações em nome 
do Ministério do Trabalho, relacionadas às 
NRs,  o presidente do Sindinova confirmou 
que as mesmas são falsas, e demonstrou 
repúdio com a situação. “Esse é o preço 
que pagamos por ser uma cidade de po-
tencial, geradora de empregos”.

Luiz Fernando Urbano, gerente comercial 
da marca, a cidade tem potencial para um 
evento como este. “Nova Serrana têm um 
nicho de mercado em franca expansão”, diz.

 O representante José Flaviano de 
Melo Filho, responsável por marcas como 
Taco Sola, Killing SA Adesivos, também 
estará em mais uma edição. “Nova Serra-
na é um polo calçadista forte; nada mais 
justo que seja feito uma feira desse porte 
na cidade”, comenta.

FOTO – SAMIRA REIS
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49 anos de qualidade de ensino e tradição
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ESPAÇO SINDINOVA RECEBE PALESTRA SOBRE 
VAREJO DE CALÇADO NO BRASIL

Empresários e todos aqueles ligados a 
indústria calçadista do polo de Nova 
Serrana, estiveram no espaço Sin-

dinova para conferir a pesquisa “Perfil do 
Varejo Brasileiro de Calçado”, apresentado 
pelo consultor da Couromoda Airton Ma-
noel Dias. Mais de dois mil pontos comer-
ciais de norte a sul do país foram consul-
tados.

Durante a apresentação, ele fa-
lou sobre a importância de buscar uma 
relação de parceria com o lojista, e não 
apenas de entregador do pedido. É um 
bom começo para fidelizar o comprador. 
“Cada vez é necessário ser um parceiro do 
varejista, e não apenas enxergá-lo como 
cliente”, diz. Segundo Airton, a indústria do 
calçado no Brasil tem potencial para ele-
var-se ainda mais. O consumo de sapatos 
no país faz com que estejamos entre os 
quatro maiores consumidores deste pro-

duto no mundo. 
Uma das ações para que as indús-

trias tenham retorno ao distribuir o pro-
duto, é observar o nicho de mercado. O 
investimento em pesquisas internacionais 
poderia ser utilizado na observação do 
que está mais próximo da realidade do 
público-alvo. “É preciso que o desenvolvi-
mento esteja conectado com a “vida real”. 
Nem tudo o que é visto lá fora gera re-
sultado para o nosso mercado”, comenta. 

Alguns dados chamam a atenção 
no estudo. Cerca de 30% dos lojistas fa-
turam menos de R$100 mil. A maioria das 
empresas está classificada na modalidade 
Simples Nacional, 78%. No que diz respei-
to à sazonalidade de vendas pelo Brasil, 
existe uma inversão. Os melhores meses 
para vendas têm sido janeiro e fevereiro, 
devido às liquidações que se tornaram 
rotineiras no período. Já em novembro 

e dezembro, o movimento é menor. Foi 
observado também que as despesas fixas 
pesam menos para quem tem de a 1 a 5 
pontos, diferentemente dos que têm mais 
pontos de venda. 

GIRO DE ESTOQUE

O consultor da Couromoda também 
falou sobre o giro de estoque. “O fabrican-
te entrega o produto, mas a venda ou não 
do mesmo impacta não somente ao lojis-
ta. Com isso, é preciso atentar-se ao que é 
entregue ao cliente, se está vendendo ou 
não, pra ter um controle. Esse giro é impor-
tante e afeta a todos”, comenta.

Airton também comentou sobre o 
foco somente nas grandes redes. “O ideal 
é ampliar o número de lojas, do que viver 
somente em função de grandes varejis-
tas”. 

PÚBLICO

A gerente comercial da marca 
Sport Fire, Mara Costa, foi uma das pre-
sentes na palestra. Para ela, os dados da 
pesquisa foram essenciais. “Nós que esta-
mos dentro das fábricas, não damos tan-
to atenção. São informações valiosas, que 
nos fazem repensar nosso negócio”, cita. 

Na percepção do gerente comer-
cial da Via Salt, Mateus Lacerda, os dados 
sobre o enquadramento fiscal no Brasil 
chamaram a atenção. Outro ponto des-
tacado por ele foi o investimento nos lo-
jistas de pequeno porte. “Investir nos lojis-
tas menores pode ser um bom caminho. 
É mais trabalhoso e exigente ter clientes 
pequenos, mas pode valer muito a pena 
no fim das contas”. 

Os dados completos da pesquisa po-
dem ser conferidos no site da Couromoda.

O Sindinova – Sindicato Intermuni-
cipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana são um dos pa-

trocinadores da 1ª Olimpíada Ambiental. 
A iniciativa é promovida pela Secreta-
ria Municipal de Educação, juntamen-
te com a Prefeitura Municipal de Nova 
Serrana. Com tema “Água que te quero 
sempre”, visa conscientizar os alunos da 
rede municipal de ensino sobre a pre-
servação da água, e tudo o que gira em 
torno deste bem tão precioso para a 
sobrevivência humana.

O intuito do projeto é preparar as 
futuras gerações sobre o uso e os cuida-
dos com a água e o meio ambiente. Para 
isso, os alunos têm se inteirado da realida-
de em que vivem, por meio de palestras, 

SINDINOVA PATROCINA 1ª OLIMPÍADA AMBIENTAL

PROFESSORES E ENVOLVIDOS NO PROJETO PRETENDEM CONSCIENTIZAR ALUNOS DO 
PRÉ-ESCOLAR AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Água é tema do projeto

Pesquisa é apresentada nos principais polos calçadistas do país

visitações a estações de tratamento de 
esgotos, nascentes, entre outros.

Segundo Soraia Brandão, pedago-
ga do 4 e 5º ano do ensino fundamen-
tal do município, mais de 9.990 alunos 
participam das atividades. “O projeto tem 
ganhado elogios. Os estudantes têm de-
monstrado um interesse cada vez maior. 
Tanto que querem criar um spot para as 
rádios locais”, afirma.

Ainda de acordo com ela, foi auto-
rizada a restauração de hortas e jardins de 
18 escolas. “Todo o trabalho será feito por 
eles, com a orientação de um profissional 
do meio ambiente”, diz.

A iniciativa será encerrada com a 
premiação dos melhores trabalhos, no iní-
cio de julho. 

AIRTON MANOEL DIAS ATUOU POR MAIS DE TRINTA ANOS NA INDÚSTRIA CALÇADISTA. DESDE O FIM DA DÉCADA DE 90, TRABALHA COMO CONSULTOR DE LOJISTAS E DA COUROMODA

FOTO: SAMIRA REIS 
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FOTOS COQUETEL 16ª FENOVA

FOTOS COQUETEL 10ª FEBRAC
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO
09 E 16/05
(SÁBADO)

10H ÀS 19H
MS. DRA. CRISTIANE ROMANO 16H 2X R$ 180,00 2X R$ 250,00

LÍDER COACH: FORMANDO
EQUIPES VENCEDORAS

18 Á 22/05
(2ª À 6ª)

19H ÀS 22H.
VALÉRIA OLIVEIRA 15H 2X R$ 150,00 2X R$ 200,00

WORKSHOP: BRANDING
COMO AS MARCAS ALAVANCAM VENDAS

19/05/2015
(3ª FEIRA) 

19H30 ÀS 21H30
VICTOR BARBIERATTO 2H R$ 20,00 R$ 40,00

COMO ATENDER A FISCALIZAÇÃO
DO TRABALHO

28/05/2015
(5ª FEIRA)
8H ÀS 18H

ANTÔNIO RAIMUNDO DE CASTRO 
QUEIROZ JÚNIOR

8H R$ 30,00 R$ 50,00

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
OPERAÇÕES SIMPLIFICADAS

E CAMBIO TURISMO

07/05/2015
19H30

PROFISSIONAIS DA
TOV CORRETORA

- R$ 20,00 R$ 30,00

TREINAMENTO NEGOCIAÇÃO TOTAL
15 E 16/05

(SEXTA E SÁBADO)
8H ÀS 18H

RAFALE CONTE 10H

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - MAIO

Informações: Camila Juliana (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - RAFEL (37) 9161-2201
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Como milhares de pessoas, descendo 
de uma família católica. Logo cedo, 
fui catequizado e recebi todo o con-

junto de informações que a igreja repassa 
aos seus fiéis. Já mais velho, como ocorre 
com todos, recebi outras influências que 
foram moldando o meu caráter e as mi-
nhas convicções acerca da vida, de mim e 
dos outros.

Isto se chama, obviamente, cresci-
mento. Amadurecemos a cada informa-
ção e experiência nova. Mas amadurecer, 
por vezes, vem com os seus conflitos. 
Principalmente quando estão no centro 
das discussões questões que julgamos 
ortodoxas, em relação àquilo que se apre-
senta mais lógico e, portanto, mais próxi-
mo do real.

É neste contexto, que ouso fazer mi-
nha consideração acerca da discussão que 
anda tomando conta da política e da socie-
dade no que tange à nova concepção de 
família no ordenamento jurídico brasileiro.

Os mais tradicionais, entre eles os 
religiosos de toda ordem, defendem a 

A FIEMG – Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais Regional 
Centro-Oeste mantém uma im-

portante parceria com o BDMG – Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais e 
com o BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social que, 
através de orientações da Analista Finan-
ceira, Marcelle Calábria, facilita o acesso a 
crédito para empresários que pretendem 
investir em seus negócios. Há 08 anos, 
o serviço é oferecido em Nova Serrana, 
através do apoio do Sindinova – Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias de Calçados 
de Nova Serrana. 

No último ano, Calábria realizou 
um total de 88 atendimentos a empresas 
do Polo Calçadista. De 1º de janeiro a 1º de 
maio de 2014 foram 25 consultorias, en-
quanto que em 2015, no mesmo período, 
33 empresas já receberam orientações da 
analista e escolheram o modelo de finan-
ciamento adequado para o seu negócio. 
“Os empresários de Nova Serrana enten-

FAMÍLIA NATURAL E SOCIAL

BUSCA POR FINANCIAMENTO AUMENTA ENTRE 
EMPRESÁRIOS DO POLO CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

A ANALISTA MARCELLE CALÁBRIA, ATENDE OS INTERESSADOS QUINZENALMENTE NO SINDINOVA

GRACIELLE CASTRO
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO FIEMG REGIONAL CENTRO-OESTE

família composta por um homem, uma 
mulher e seus descendentes. Já os mais 
liberais não se apegam a este tipo de 
pensamento e consideram família qual-
quer núcleo, seja homem com homem ou 
mulher com mulher, em que se habita o 
amor e o respeito para sustentação desta 
família. Para este grupo família transcen-
de a questão sexual, entre a união de um 
homem com uma mulher.

Quem está com a razão? Sem pa-
recer estar em cima do muro, digo que os 
dois casos têm suas razões. O que se tem 
hoje, opino, é a existência de dois tipos de 
família. A família natural: aquela composta 
por um homem e uma mulher, que em 
condições normais de saúde do casal têm 
a faculdade biológica de procriar. Gerar fi-
lhos e garantir a existência da espécie.

A outra família, gerada por uma 
sociedade moderna e desprovida de pre-
conceitos, é a família social. Diferente da 
primeira não procria, mas que ninguém 
duvide da sua capacidade de criar, e bem, 
os seus filhos.

deram que no momento de insegurança 
econômica é necessário buscar parcerias 
e fortalecer seu negócio, por isso o nú-
mero de atendimentos têm aumentado”, 
explica.

Para o Presidente da FIEMG Re-
gional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, 
os números comprovam a importância 
do trabalho da Assessoria Financeira da 
FIEMG no fortalecimento do setor indus-
trial do Polo Calçadista de Nova Serrana, 
sobretudo, no atual momento de fragili-
dade que a economia brasileira atravessa. 
“A orientação prestada pela FIEMG é mais 
uma das ações que significam muito na 
busca pelo aumento da competitividade 
e desenvolvimento econômico do Polo. 
É bom perceber que os empresários es-
tão buscando se fortalecer diante do mo-
mento de insegurança em que vivemos”, 
finalizou.

Os interessados em receber a asses-
soria financeira podem procurar o Sindinova 
e agendar seu horário de atendimento.

Os religiosos mais fervorosos se 
apegam à sagrada família – José, Maria 
e o menino Jesus – para defender o mo-
delo tradicional de família. É neste exem-
plo também que os defensores da família 
social podem se apropriar para diminuir a 
rigidez dos mais resistentes à nova estru-
tura familiar. Afinal, Jesus foi um ser divi-
no. Oriundo de uma força maior do que 
a simples conjunção entre um homem 
e uma mulher. Uma divindade que está 
além da compreensão humana. É amor 
incondicional, puro.

O fato de entender e reconhecer a 
família social não extingue a família na-
tural. Por mais que o nosso preconceito 
diga o contrário elas vão coexistir. Os con-
flitos vão diminuir à medida que a socie-
dade estiver mais flexível e madura. Este 
é o grande dilema: por vezes as leis se 
sofisticam de forma mais rápida do que 
os costumes da sociedade em que estão 
inseridas.

Nestes casos, a paciência é facul-
dade a ser trabalhada entre os envolvidos 

OPINIÃO

com esta nova ordem. Como também a 
tolerância deve ser trabalhada entre os 
mais conservadores, mas que devem en-
tender que a sociedade é algo dinâmico. 
Mais cedo ou mais tarde haverá a neces-
sidade de se ajustar a um novo tempo.

Seja ela natural ou social, a família 
para ser boa tem que ter afeto. Entre o 
casal e a prole. Ela, a família, é o primeiro 
núcleo da sociedade e é dela que virão 
os princípios básicos que nortearão todo 
o resto que será absorvido pelo indivíduo 
ao longo da vida.

Neste caso, o equilíbrio na família 
não é apenas o equilíbrio de gênero. Mas 
das intenções. Quem forma uma família 
se compromete com o mundo a passar 
para sua descendência conceitos positivos 
que vão contribuir para a sociedade nos 
séculos que estão por vir.

Dentro da família, o papel e a im-
portância do homem e da mulher se alte-
raram nos últimos dois mil anos. Entender 
e aceitar a nova estrutura familiar legal é 
só mais uma destas transformações.

Colunista convidado desta edição: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com



PG 908/05 A 22/05/2015 – JORNAL SINDINOVA



PG 10 08/05 A 22/05/2015 – JORNAL SINDINOVA



PG 1108/05 A 22/05/2015 – JORNAL SINDINOVA

O SICC – XXIV Salão Internacional do 
Couro e do Calçado, realizado em 
Gramado, Rio Grande do Sul, con-

tará com a presença de expositores do 
polo de Nova Serrana. Mais de vinte em-
presas confirmaram participação na feira, 
onde serão lançadas coleções primavera-
-verão 2015/2016. 

em um evento como esse, bem organiza-
do e com grande visitação”, comenta.

Outra marca que já tem estande 
reservado é a Star Up. A coleção primave-
ra-verão a ser apresentada já está na reta 
final, de acordo com Marcos Amaral, sócio 
na empresa. Ele afirma que a feira tem se 
destacado a cada edição pela estrutura e 

atendimento. Com isso, mais comprado-
res tem interesse em conhecer. “Para nós 
é importante estar na Sicc, visto a gran-
diosidade do evento, que hoje conta com 
expositores não só do Sul, mas de outros 
polos. Já é uma referência para lojistas de 
todo o país. E uma grande oportunidade 
de negócio para nós fabricantes”, explica.

A empresa Letícia Morais irá expor 
os calçados femininos pela quarta vez. 
Segundo a gerente comercial Marli Geralda 
da Silva, a feira de Gramado é esperada 
com otimismo, visto os bons resultados 
nas participações anteriores. “A Sicc nos 
trouxe boas negociações. A cada partici-
pação, percebemos que vale a pena estar 

MARCAS DE NOVA SERRANA CONFIRMAM 
PRESENÇA NO SICC

EMPRESÁRIOS DO POLO NOVA SERRANENSE PREPARAM COLEÇÕES PARA FEIRA

A marca de calçados femininos 
Letícia Morais, que faz parte do 
polo de Nova Serrana foi uma 

das participantes da 16ª Minas Trend 
Preview, em Belo Horizonte. O evento, 
que mostra a moda mineira, tornou-se 

apresentados coleções para a estação 
mais quente do ano.

Pela primeira vez no Minas 
Trend, o empresário Weder da Silva 
Morais, responsável pala marca se diz 
satisfeito com o retorno. “O estande 

ficou bastante movimentado em to-
dos os dias. Nosso produto agradou 
o público”, confirma. A participação 
também rendeu novos clientes. “Se 
todo der certo, queremos participar 
da próxima edição”.

relevante para o calendário nacional, 
assim como São Paulo Fashion Week e 
Fashion Rio. 

A empresa também estará pre-
sente na 16ª Fenova – Feira de Calçados 
de Nova Serrana, onde também serão 

MARCA CONFIRMADA NA 16ª FENOVA PARTICIPA 
DO MINAS TREND PREVIEW

Feira será realizada em agosto

SANDÁLIA APRESENTADA PELA MARCA NA FENOVA, EM MARÇO

FOTO – ARNO SPIER
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