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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

P

ela primeira vez, o Sindinova viabilizou em parceira com o Sebrae-MG
a vinda de lojistas indicados pelos
expositores da 16ª Fenova. A iniciativa
agradou fabricantes e compradores de
todo o país que estiveram na feira. Com
isso, o projeto ganhará continuidade
para a feira de fevereiro.

Todo este trabalho também contou com o apoio da S.A Turismo, empresa de viagens de Nova Serrana, responsável pelo traslado dos visitantes.
A equipe recepcionou o grupo no aeroporto, cuidou da chegada ao hotel e
esteve junto no Centro de Convenções.
Mais um quesito acertado, para que o

projeto desse certo.
A atenção agora está voltada
para Feira de Máquinas e Componentes,
que chega a 10ª edição. Toda a diretoria e organização da feira preparam os
últimos detalhes para mais uma mostra
que coloca o polo calçadista em destaque.
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O

governador do estado de Minas
Gerais, Fernando Pimentel (PT),
prestigiou a abertura da 16ª Fenova – Feira de Calçados de Nova Serrana.
Na oportunidade, ele anunciou a redução
da alíquota do ICMS de 3% para 2%. Durante o discurso, Pimentel também disse
que o polo calçadista de Nova Serrana é
um orgulho para Minas e o país. “A presença do governador é mais que uma
homenagem, é um reconhecimento da
importância de Nova Serrana e seu Polo
Calçadista, para toda Minas Gerais. As crises existem, mas enfrentamos com trabalho, parceria com Governo do estado,
parlamentares, prefeituras. Essa atitude de
parceria, de dividir as dificuldades para superá-las, é que vamos continuar fazendo
de Minas Gerais, um estado forte”, afirma.

Além de Pimentel e do presidente
do Sindinova, Pedro Gomes, também discursaram o prefeito Joel Martins e o presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste,
Afonso Gonzaga. Junto a eles, também
estavam os deputados estaduais Fabiano Tolentino (PPS) e Fábio Avelar (PT do
B), o deputado federal Jaime Martins Filho
(PSD), o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, José Afonso Bicalho
Beltrão, além do Secretário de Estado de
Governo Odair José da Cunha e do Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rogério Bellini.
Após os discursos, foi feito o desenlace da fita. O presidente do Sindinova
acompanhou o governador e os demais
para conhecer o espaço. Pimentel visitou
alguns estandes e logo depois deixou o

Centro de Convenções.

TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784

EMPENHO DAS INDÚSTRIAS
O presidente da Fiemg Regional
Centro-Oeste, Afonso Gonzaga, destaca o
empenho das empresas de Nova Serrana,
mesmo em períodos turbulentos. “Nova
Serrana consegue se sobressair em meio
as dificuldades, visto que os empresários
se envolvem, vão em busca de mercado.
A Fenova é um exemplo disso”, diz.
Para o deputado estadual Fabiano Tolentino (PPS), que prestigia a feira
pela quarta vez, não só em Minas, mas
em todo o país, o momento pede inovação nos negócios. “Em qualquer setor, é preciso buscar a assertividade e
a inovação”.

SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SAMIRA REIS MTB – 0018635/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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DIREÇÃO DO SINDINOVA COMEMORA REDUÇÃO
DA ALÍQUOTA DO ICMS
Assunto é uma das prioridades da gestão atual

A

16ª Fenova trouxe uma grata notícia aos empresários do polo
calçadista e também a todos os
diretores do Sindinova – Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de
Nova Serrana. O governador do estado
de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT),
anunciou na abertura da feira, a redução
da alíquota do ICMS de 3% para 2%. Segundo Pimentel, a medida começará a

valer em setembro.
A redução da alíquota do ICMS
vem sendo trabalhada arduamente pelo
presidente do Sindinova, Pedro Gomes e
toda a diretoria desde 2013, ano em que
assumiram a direção do Sindicato, junto a
outras lideranças da cidade e da região, a
fim de promover uma maior competitividade no polo, como já ocorre em outros
Estados que possuem uma taxa menor

O presidente do Sindicalçados – Sindicato da Indústria de Calçados do Estado de
Minas Gerais e Sindibolsas – Sindicato da Indústria de Bolsas do Estado de Minas Gerais,
Jânio Gomes esteve presente no segundo dia da 16ª Fenova.

que Minas. A redução da alíquota do ICMS
vem sendo trabalhada arduamente pelo
presidente do Sindinova, Pedro Gomes e
toda a diretoria, junto a outras lideranças
da cidade e da região, a fim de promover uma maior competitividade no polo,
como já ocorre em outros Estados que
possuem uma taxa menor que Minas. Na
pauta de reivindicação do Arranjo Produtivo Local, entregue ao governador, já
constava tal proposta, onde foi sugerida a
redução de 3% para 1,5%. “É uma grande
conquista para nosso polo, pois dará subsistência a nossas empresas. Essa é uma
luta da qual não desistimos, trabalhamos
incansavelmente. Lembrando que é uma
vitória para empresários, trabalhadores e
toda a população de Nova Serrana. Estamos muito satisfeitos”, comenta.
Ainda na abertura da Fenova, Gomes salientou que o governo estadual
reconheça a importância do município.
“Desejamos que sejam criadas políticas
voltadas para as indústrias, com instrumentos que nos permitam competir com
outras regiões. Que sejamos considerados
parceiros do desenvolvimento e do progresso do Estado. Assim poderemos re-

alizar o que fazemos de melhor, produzir,
gerar empego e renda”, afirma.
RET
A redução da alíquota do ICMS
permite que os empresários tenham um
“respiro”, já que aqueles que aderiram ao
RET – Regime Especial de Tributação terão que arcar com o imposto sobre o estoque existente nas empresas, anterior a
implantação do regime.
Tal cobrança foi considerada injusta, já que o mesmo não constava na
documentação assinada na época. A decisão final da Secretaria de Estado de Fazenda foi de que os empresários terão até
120 meses para o pagamento.
Em 2010, ano em que empresários
do polo aderiram ao RET, foram arrecadados R$ 47.884.131,00. A arrecadação chegou a R$ R$ 73.706.573,05 em 2014. Veja
os números:
2010: R$ 47.884.131,00
2011: R$ 53.008.947,00
2012: R$ 60.650.808,00
2013: R$ 69.616.883,94
2014: R$ 73.706.573,05

Pedro Gomes, com o presidente da Abicalçados, Paulo Roberto Schefer e Marcos
Amaral, que prestigiaram a Feira de Calçados de Nova Serrana.

A AGÊNCIA OFICIAL DA FEIRA DE
CALÇADOS DE NOVA SERRANA ACREDITA
NO POLO QUE CALÇA O PAÍS.
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Comece a estudar ainda neste
semestre! Só aqui você tem:

1ª mensalidade grátis

e outras condições exclusivas. Conﬁra!
1ª mensalidade:

+

Demais mensalidades:

durante o primeiro ano¹.

ou
1ª mensalidade:

+

Demais mensalidades:
durante todo o curso².

s!
i
a
Em

Alunos em transferência: isenção da matrícula + bolsa de 50%.

Conte com a gente e mude
o curso da sua vida.
UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Rua Minas Gerais, 593, Centro
Tel.: (37) 2101-4877 | 3222-0684

Inscreva-se já:
www.vestibularja.com.br
¹Oferta válida apenas para alunos não matriculados e válida apenas para os cursos presenciais, que se iniciarão no segundo semestre de 2015. Isenção da 1ª
mensalidade (matrícula). Pagamento de 30% das mensalidades seguintes, apenas válido para o 1º ano do curso. A partir do 2º ano (até o ﬁnal do curso), os
pagamentos serão de 50% da mensalidade, após o término do curso, o aluno deverá pagar os 55% restantes das mensalidades em até 4 anos. Consulte as
condições de elegibilidade e pagamento da oferta na unidade. Esta oferta não contempla o curso de Medicina. ²Oferta válida apenas para alunos não matriculados
e válida apenas para os cursos presenciais, que se iniciarão no segundo semestre de 2015. Isenção da 1ª mensalidade (matrícula). Desconto de 50% nas
mensalidades seguintes (até o ﬁnal do curso), conforme valor vigente à época de cada pagamento. Consulte as condições de elegibilidade e pagamento da oferta
na unidade. Esta oferta não contempla o curso de Medicina.
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EM PARCERIA COM O SEBRAE-MG, SINDINOVA
PROMOVE A VINDA DE LOJISTAS PARA FENOVA
Projeto dará apoio a compradores antes e após a feira

FOTO: SAMIRA REIS

NO SEGUNDO DIA DE FEIRA, OS LOJISTAS INDICADOS PELOS EXPOSITORES FORAM RECEPCIONADOS NO SINDINOVA PARA UM CAFÉ DA MANHÃ

O

Sindinova e o Sebrae-MG promoveram a vinda de oitenta e cinco
lojistas indicados por expositores
da 16ª Fenova. O intuito é fomentar negócios entre fabricantes e compradores,
fortalecer o relacionamento entre eles e
consequentemente divulgar o polo calçadista. Além de todo o suporte durante
a Feira de Calçados de Nova Serrana, o
Sindicato dará suporte após a mostra.
Para isso, os lojistas foram acom-

panhados desde a compra e a partir daí
até a entrega dos produtos, segundo
Edimar Góis. “Estaremos a disposição
para ajudá-los, caso haja problema com
a entrega, se faltou determinado produto. Queremos proporcionar uma experiência agradável durante e após a Fenova”, explica.
Para Raquel Gomes, lojista do Rio
de Janeiro, essa proximidade do Sindinova com aqueles que compram na região

veio em boa hora. “Esse aparato nos deixa mais tranquilas. Já compramos de alguns fabricantes daqui, e tendo esse trabalho de perto, temos mais segurança”,
comenta.
O atacadista Gercyer Ferreira atua
no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Segundo o comerciante, cerca de 90% dos
produtos adquiridos por ele são do polo
calçadista nova serranense. “Compro há
dezoito anos em Nova Serrana. Vim para

a feira com o intuito de visitar, mas não
teve jeito. Já fechei negócios”, admite.
Para o presidente do Sindinova,
Pedro Gomes, o sucesso de mais uma
feira calçadista se deve a união dos empresários e o apoio dos parceiros. “Somente através dos parceiros como Sebrae, Fiemg e Prefeitura e a iniciativa do
Sindicato, é possível realizar um evento
dessa magnitude e ter condições de trazer lojistas de todo país”, diz.
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EXPOSITORES APOSTAM EM NOVOS PRODUTOS
PARA AQUECER VENDAS
Novidades agradaram público na feira

A

FOTOS: SAMIRA REIS

Feira de Calçados de Nova Serrana
é reconhecida a cada edição pela
variedade de modelos apresentados nos estandes, a qualidade, o preço,
entre outros quesitos. E nesta não foi diferente. Alguns expositores investiram em
tudo isso e mais um pouco. Apresentaram
novidades no que diz respeito a solados,
material e em fabricações que antes não
faziam parte da produção.
É o caso da Via Euro, que colocou nas prateleiras sapatilhas, visando
a próxima estação. Os visitantes puderam conferir opções com estampas, brilho, pedraria e lisas. “Continuamos com
os tênis femininos de cano curto e cano
médio, carro-chefe da empresa e apresentamos as sapatilhas. E trouxemos

também uma linha de tênis masculino,
a Dr. Oz”, comenta Cláudio Amaral, proprietário da marca.
No estande da Ligeiros, detentoras
das marcas Ana Shoes e Onity, uma linha
de tênis para o público feminino ganhou
uma novo adereço. Eles foram revestidos com renda. “Temos no preto, bege,
rosê e vermelho. É um modelo inusitado,
retrô e que agradou o público da feira”,
afirma Suelen Lacerda, gerente comercial
da fabricante.
A empresária Suelena Maria Araújo, da Magia da Terra trouxe sandálias
com solado tratorado. Já a marca Detony, mostrou a linha pais e filhos. Segundo Natália Alves Santos, gerente comercial da empresa, os produtos foram

bem aceitos pelos visitantes. “Começamos a fabricar os tênis para pais e filhos
a pedido dos representantes que viam
os modelos para adultos e logo pediam
uma versão infantil. São produtos bem
sucedidos no mercado, então resolvemos trazer pra feira. O retorno foi positivo. Quem fechou negócios, logo adquiriu
essa linha”, explica.

MAGIA DA TERRA

ANA SHOES

DETONY

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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VEJA AS TENDÊNCIAS PARA
PRIMAVERA-VERÃO 2016
Confira os lançamentos em destaque na 16ª Fenova.
FOTOS: CRISTYAM DE LIMA E SAMIRA REIS

Gladiadoras
Outra queridinha nos
estandes foi gladiadora. E para
todos os gostos: tamanhos
médios, longo, com aplicação
de pedraria.

Anabela
O modelo também fez
parte dos estandes de marcas
femininas.

Espadriles
As sandálias de salto de
corda tem feito sucesso entre
o público feminino.
Rasteirinhas
Para incrementar
as sandálias,
aplicações com
estampas étinicas,
pedraria e brilho.

Tênis casual
Os modelos agradaram
o público masculino e ganham
força a cada estação. Sem
contar nas cores que vão do
tradicional até em tons
mais fortes como
vermelho e mostarda.
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COMPRADORES GARANTEM ESTOQUE PARA
FIM DE ANO
Dia das Crianças e Natal motivaram compras
FOTO: SAMIRA REIS

COMERCIANTES VIERAM DO RIO PARA CONFERIR OS LANÇAMENTOS DA FEIRA

A

maioria dos lojistas presentes
na 16ª Fenova garantiu produtos para atender a demanda das
festas de fim de ano, já que neste período o volume de vendas costuma ser
maior. Outro motivador é a chegada da
primavera-verão; momento em que as
rasteirinhas, sandálias, chinelos ficam em
evidência nas vitrines.
Pela primeira vez na maior feira de
calçados de Minas Gerais, a lojista Maria
Tereza de Paula veio do interior do Rio de
Janeiro para fazer negócios. “Fiz uma boa
compra. Estou bastante satisfeita, com a
estrutura, a comodidade, os calçados. Irei
me programar para voltar em fevereiro”,
comenta.
Para a empresária Samira Saud

Abdalan, além do preço e da qualidade
dos produtos, os expositores da 16ª edição ofereceram uma grande variedade.
“Nessa feira, observamos uma diversidade de calçados, o que pra nós é excelente. Estamos satisfeitos com os negócios fechados. E animados com o fim de
ano”, comemora.
O paulista Antônio Kalil Obeid veio
com a esposa fazer compras para as
seis lojas. Segundo ele, o polo calçadista
mineiro tem se sobressaído a cada ano.
“Nova Serrana se atualiza a cada ano. Os
fabricantes tem buscado investir em tecnologia e tudo aquilo que dê um melhor
resultado. Mais do que preço, precisamos
de calçados de qualidade, e é possível
ver isso aqui”.

Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

VAZIO EXISTENCIAL

J

ames Cameron, em Avatar, profetizou: é possível viver em dois mundos.
Trafegamos, todos os dias, no mundo
real e no virtual. Para muitos, um completa o outro ou, até, um é a extensão
do outro.
E quando o indivíduo é inseguro,
frustrado e cheio da vida real? É possível viver apenas no mundo virtual, ditado
pelas redes sociais? A psicologia já ensina
que o homem é composto de vários eus
ao longo de sua existência, e cada um
deles se manifesta mediante as situações
em que é posto à prova.
No mundo virtual isso se potencializa de tal forma que é possível montar
um eu completo. Um personagem de si
mesmo, idealizado, difícil de ser construído no mundo real.
O eu completo do mundo virtual
não tem defeitos aparentes. Está sempre

discutindo e opinando sobre assuntos
interessantes. Ele chama a atenção das
pessoas e agrega outros amigos ideais.
Gente, que segundo ele, não lhe daria
atenção na vida real, mas que o considera neste mundo desmaterializado.
Não trato aqui de um mero fake,
mas de gente real que põe sua própria
cara e que se apresenta de forma mais
atraente para os outros no universo virtual, ou se desinibe e exercita lados que
julga difíceis de demonstrar ao outro
num contato mais íntimo.
Mas ninguém está suficientemente protegido ou escondido nesta imensa aldeia global em que se constituíram
as redes sociais. Como na vida real, ela
também é seletiva e tem os seus nichos.
O grande diferencial, a meu ver,
é que por não ter barreiras continentais
aparentes – a não ser pela limitação da

língua – ela aproxima os iguais. Arrisco a
dizer que há uma tendência das pessoas
criarem uma afeição muito mais rápida a
você no universo virtual do que na vida
real. O anônimo não seria tão anônimo
assim.
Basta uma foto ou uma frase bem
encaixada e logo alguém, que nunca se
imaginaria conhecer mesmo morando no
mesmo bairro e cidade, vem e curte. Daí
surge um contato que pode se prolongar.
Por enquanto o mundo virtual é
inanimado. Interage-se com ele por meio
de plataformas específicas. Mas já há filmes, seriados e até mesmo desenhos
animados que inserem o homem de fato
dentro da rede. Uma espécie de universo
paralelo em que se pode tocar, sentir e
até mesmo respirar. Chegaremos a este
ponto? Não sei dizer.
Mas se para muitos a vida anda

chata por aqui, a possibilidade de ter o
seu avatar no mundo virtual e desbravá-lo é algo excitante. Encontro? Os mais
críticos diriam que não, pois vêem este
fato como fuga.
Até mesmo porque, pensariam
eles, seria mais prazeroso se construir no
mundo real. Criar suas conexões por aqui
mesmo, no que é palpável. Onde há calor e presença.
No mundo virtual é possível ser o
tal e ter dezenas de amigos, mas basta
desligar as plataformas de acesso a ele
e logo se está sozinho de novo. Num
contexto como este e antes de qualquer
outra foto ou evento as ciências como a
filosofia, a psicologia e até mesmo antropologia indicam: é imprescindível ao
indivíduo curar o seu vazio existencial.
É o mundo interno que mais clama por atenção.
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FOTOS 16ª FENOVA

FOTOS: CRISTYAM DE LIMA
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FEIRA DE MÁQUINAS E COMPONENTES PARA CALÇADOS
CONTARÁ COM EXPOSITORES DE TODO O PAÍS
Mostra é oportunidade para atualização do parque fabril

A

10ª Febrac coloca o polo calçadista de Nova Serrana em evidência mais uma vez. Após a 16ª
Fenova, onde industriais do Arranjo Produtivo Local mostraram os lançamentos
para a primavera-verão 2015/2016, o
Sindinova prepara a mostra que reunirá maquinário, tecidos e materiais que

são indispensáveis na composição do
calçado. O intuito, segundo a organização da feira, é que as empresas do polo
tenham contato com as mais recentes
inovações tecnológicas, aliadas a sustentabilidade e otimização dos produtos
fabricados.
Empresas como York, Garudan,

Juyee Co. Limited, Prisma Montelur, Max
Termoplásticos, entre outras estão confirmadas na feira. Segundo Pedro Gomes, presidente do Sindinova, a diretoria
acreditou na Febrac e decidiram fazê-la,
mesmo em meio a crise. “Em qualquer
situação é preciso ser otimista. E é este
otimismo que levamos para mais essa

feira. Convidamos os fabricantes do
polo para prestigiar a Febrac, que possam reservar um tempo do dia para visitar e conhecer os expositores que vem
de todo o país”, afirma.
A 10ª Febrac será realizada entre
os dias 25 e 27 de agosto, de 14h às 21h
, no Centro de Convenções.

EMPRESA DE HONG KONG CONFIRMA PRESENÇA
NA 10ª FEBRAC
Organização está há quinze anos no mercado

FOTO – LEONARDO SILVA

OS EMPRESÁRIOS DA JUYYE CO. LIMITED SE PREPARARAM PARA A FEIRA DE MÁQUINAS EM NOVA SERRANA

O

s empresários Sheung Wai Lo e
Weihua Kong, da empresa Juyee Co.
Limited, de Honk Kong, China, se preparam para desembarcar no Brasil, com destino a Nova Serrana. A empresa é uma das
expositoras da 10ª Febrac – Feira de Máqui-

nas e Componentes para Calçados, que será
realizada entre os dias 25 e 27 de agosto.
No estande, os visitantes poderão
conferir materiais para fabricação de bolsas, calçados em geral, linha automotiva,
móveis. Segundo Leonardo Silva, represen-

tante da empresa chinesa em Nova Serrana, esta é a primeira vez que estarão no
polo calçadista nova serranense. “O intuito
é conquistar boas parcerias e fechar negócios em Nova Serrana e no Brasil”, afirma.
A 10ª Febrac reúne diversos expo-

sitores de todo o Brasil com maquinário
adequado às indústrias de calçados, matéria-prima e as novidades em tecnologia para o setor. A feira será no Centro de
Convenções, de 14h às 21h, restrita para
menores de 12 anos.

FABRICANTE DE MATÉRIA-PRIMA PARA CALÇADOS
ESTARÁ PELA PRIMEIRA VEZ NA FEBRAC
Empresa do Uruguai tem sede no Sul do Brasil

A

fabricante de compostos termoplásticos, Prisma Montelur terá a
oportunidade de aumentar a cartela de clientes. A empresa é uma das
participantes da 10ª Febrac – Feira de
Máquinas e Componentes para Calça-

dos. Com sede no Uruguai, a indústria
possui filial no Rio Grande do Sul, além
de atender outros países da América
Latina.
A Prisma já é uma fornecedora
conhecida de vários fabricantes do polo

de Nova Serrana, segundo Michele Miller,
responsável pelo departamento pessoal.
“Temos representantes na cidade, o que
tornou nossa marca conhecida no polo.
Ao participar da Febrac, teremos uma
maior proximidade com estes que já são

clientes e fechar novas parcerias”, diz.
Ainda de acordo com ela, a equipe está confiante com a feira. “Acreditamos que o retorno será positivo. Será
uma chance de dar uma guinada, após
meses de instabilidade”.
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Perdido no estoque? Perdido nos produtos?
Perdido na gestão?
A Alterdata Software tem a solução para organizar sua Sapataria!
Descubra por que mais de 10.000 estabelecimentos em todo o Brasil escolheram o
Alterdata Shop para a gestão de sua loja ou Rede.
Controle e gestão: estoque por grade, crediário, clientes, trocas de mercadorias.
Saiba quais produtos vendem mais, seus melhores vendedores, seus melhores
clientes e fornecedores.

Estamos perto de você.
Temos 79 bases em todo o país.

