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Editorial
Chegamos ao fim de mais um ano. Embora ainda de muitas batalhas e dificuldades, tivemos muitos resultados significativos que nos surpreenderam positivamente.
Se por um lado tivemos que nos adaptar ao
novo e readequar nossos produtos e costumes, por outro superamos desafios e alcançamos metas jamais vistas.
Hoje, o que podemos aprender de tudo
isso é que somos capazes de nos reorgani-
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zar, de realinhar a rota e encontrar os caminhos para que possamos prosperar em
conjunto. Sabemos que adversidades sempre surgirão e são elas que nos dão estímulo
e nos impulsionam a seguir em frente.
Em 2022, temos anseios ainda mais
ambiciosos. Queremos continuar crescendo
a passos largos, visando novos mercados.
A nossa força está na união de pequenas e
médias indústrias que representam toda a

força de nosso Polo Calçadista.
Para celebrar todas as nossas conquistas, convidamos você a relembrar as ações
que realizamos durante todo o ano em prol
do desenvolvimento econômico e social do
nosso Polo.
Desejamos um fim de ano de muita luz,
paz e prosperidade. Que 2022, possa trazer
harmonia e serenidade para todos nós.
Boa leitura!
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Expô Dubai 2020: Presidente do Sindinova participou da
comitiva mineira junto à delegação da FIEMG

Empresários calçadistas já miram as nações árabes como segundo mercado exportador

Entre os dias 11 a 20 de novembro, mais
de 200 integrantes da delegação da FIEMG,
viajaram a Dubai, nos Emirados Árabes.
Desses, 150 são empresários de todos os
setores industriais. O presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, representou a indústria calçadista do Polo de Nova Serrana.
A feira, que é mundial, ocorre de 5 em 5
anos. Em busca de soluções mais sustentáveis
e inovações para a indústria nacional, a missão, promovida pela Federação das Indústrias, levou empresários de áreas diversas,
como mineração, energia, moda, alimentação e construção civil a fim de promover co-

nhecimento e ampliação de novos negócios.
A Exposição de Minas Gerais no Pavilhão Brasil da Expo Dubai abriu suas portas
ao mundo na quarta-feira (17/11). Dentre
exibições, reuniões, fóruns, jantares e diversos compromissos na agenda, o propósito da excursão foi gerar negócios, fomentar
oportunidades, apresentar força econômica, tecnológica, infraestrutura, turística,
cultural e histórica do estado como um todo.
EXPORTAÇÕES

Com cerca de 10 milhões de habitantes nos Emirados e mais de 400 milhões de

pessoas somadas todas as nações árabes, os
presidentes dos sindicatos puderam conhecer este grande mercado.
“O diferencial em relação a outros concorrentes, como os chineses, é a qualidade
e diversidade. Conseguimos oferecer mais
variedade de modelos e cores e temos maior
flexibilidade no volume de encomendas”,
compara Lacerda.
De acordo com o presidente do Sindinova, hoje, em torno de 95% das exportações do Polo Calçadista são concentradas na América do Sul. Ronaldo vê o
mercado árabe como grande canal para

futuras negociações.
“Percebemos que o outro mercado
que vai seguir a América do Sul será o
árabe. Já temos empresas de Nova Serrana exportando para lá e eles valorizam
muito o calçado brasileiro. Este pode ser
o nosso segundo destino. Vamos, agora,
trabalhar para entender um pouco mais
deste mercado, buscar parcerias, trazer
os clientes de lá para conhecer o nosso
Polo. Começamos uma primeira prospecção e, agora, daremos mais passos porque
temos muitas oportunidades com os países árabes”, afirmou Lacerda.

4

EDIÇÃO ESPECIAL – RETROSPECTIVA 2021

www.maxtr.com.br

PARA FAZER
OS MELHORES
NEGÓCIOS,
CONTE
CONOSCO!
A Max Termoplásticos tem uma
linha completa de compostos
em TR e PVC para atender toda
demanda do setor calçadista.
37 3226-4990 | Av. dos Sabiás . 500 . Veredas da Serra . Nova Serrana . MG
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Volta das feiras presenciais animam fabricantes
calçadistas
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Primeiro foi o 2º Salão de Tendências, em seguida teremos a 4ª edição da NSFM em São Paulo

A primeira feira presencial, promovida pelo Sindinova, ocorreu nos dias 28 a
30 de setembro com a 2ª edição do Salão
de Tendências. A mostra reuniu as últimas
novidades em componentes para fabricação de calçados.
Voltado especialmente para indus-

triais, modelistas, estilistas e designers,
para esta mostra, os expositores trouxeram as inovações da coleção outono/inverno 2022. Mais de 50 fornecedores de
todo o país apresentaram os lançamentos
que serão tendência mundial. Tecidos, fios,
pedrarias, cabedais, solados, forros, pal-

milhas, borrachas, tiras, colas, infinitas
estampas e tonalidades.
Para o presidente do Sindicato, Ronaldo Lacerda, a feira proporcionou aproximação entre fornecedores e clientes e também o desenvolvimento de novos produtos.
“Foi o momento para estreitar um

pouco mais o contato presencial entre
fornecedores e empresas. Isso renderá
grandes melhorias na criação de produtos
do nosso Polo e, por consequência, as fábricas conseguirão trabalhar melhor suas
vendas e melhorar o faturamento”, pontuou Lacerda

NSFM em São Paulo retoma após um ano sem exposição

Programada para os dias 17 a 19 de janeiro de 2022, a 4ª edição da Nova Serrana
Feira e Moda em São Paulo marca a retomada das feiras do Polo Calçadista. Para Lacerda, com a realização da feira na capital paulista e a volta dos atendimentos presenciais,
os lojistas e fabricantes poderão retomar as

negociações e também será o momento de
captar novos clientes.
“Será uma grande oportunidade para
mostrarmos como ficou o nosso Polo pós-pandemia. As fábricas tiveram muitas
mudanças seja na adequação de produto,
seja na produção e preços. Teve fábrica que

mudou totalmente o perfil até de clientes.
Acredito que será interessante para que os
lojistas possam nos visitar e entender como
estamos atuando no mercado hoje e para
nós também podermos, novamente, recomeçar o trabalho de captação de novos
clientes e de representantes e, com isso, re-

começar o trabalho comercial tão necessário às nossas empresas”, ressaltou.
A feira seguirá todos os protocolos
sanitários contra a Covid-19 e acontecerá
nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2022, no
Anhembi.
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Comitê de Segurança viabiliza construção de colônia
industrial e delegacia para Polícia Civil
Reuniões mobilizaram também a vinda de um caminhão-tanque para o Corpo de Bombeiros;
Polícia Militar é destaque pelo combate à criminalidade e Polícia Penal ganhará anexo para abrigar detentos do regime semiaberto
Em fase de licitação e, após alguns
contratempos, finalmente, a nova sede da
Delegacia da Polícia Civil deve sair do papel. A verba parlamentar do deputado Fábio
Avelar, de R$ 1.400.000,00, já está nos cofres públicos.
Orçada em torno de R$ 5 milhões (valor suscetível de alterações), a nova sede
terá também recursos do município e de
emenda impositiva da Câmara de Vereadores. Após diversas reuniões e impasses,
o prefeito de Nova Serrana, Euzébio Lago,
confirmou a fase de licitação da obra, marcada para o dia 13 de dezembro.
POLÍCIA PENAL

O anexo do presídio, conhecido como
colônia industrial, está em fase final e tem
previsão para entrega em janeiro do próximo ano. O valor investido, até o momento, é de R$ 344 mil reais. O local abrigará
Indivíduos Privados de Liberdade (IPLs) do
regime semiaberto e possui as seguintes
acomodações: 1 sala para recepção; 1 sala
para portaria e revista de alimentos; 2 salas
para revista pessoal para ambos os sexos; 1
banheiro para cadeirante; 1 banheiro social
1 sala para uso dos servidores; 1 banheiro
para servidores; 1 cela especial para cadeirantes e demais necessidades com banheiro
adaptado para demais deficiências de locomoção; 3 celas com banheiro para IPLs do
regime semiaberto.
CORPO DE BOMBEIROS

Por solicitação do Corpo de Bombeiros

de Nova Serrana, uma comissão do Comitê
viajou à Belo Horizonte e conseguiu juntamente com o comandante Edgard Estevo da
Silva a promessa de destinação de um caminhão-tanque para a unidade. O encontro foi
intermediado pelo deputado Estadual Fábio
Avelar e o veículo tem previsão para chegar
até março do próximo ano.
REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

O trabalho eficiente da Polícia Militar,
realizado pelo 60º BPM, também é destaque
no Comitê. Desde 2017, os índices de crimi-

nalidade no município vêm caindo consideravelmente. No período de janeiro a novembro de 2021 registra-se uma redução de 32%
dos crimes violentos. Foi verificada também
uma redução de 36% nos roubos e de 17%
nos furtos no mesmo período. Atrelado a estes resultados estão as ações cotidianas desenvolvidas em Nova Serrana com objetivo
de prevenir e reprimir os crimes, resultando
ainda na apreensão de 83 armas de fogo e
11 simulacros, 67 autores de crimes violentos presos, 128 veículos recuperados, dentre outras ações que auxiliam o aumento da

sensação de segurança na população. Foram
registradas ainda, em 2021, 205 ocorrências
envolvendo drogas, sendo que estas ações
culminaram na prisão de 187 traficantes.
GUARDA MUNICIPAL

Com a realização do primeiro concurso da Guarda Municipal, 53 novos agentes
passam a integrar a segurança pública na
cidade. 30 guardas já foram empossados e
estão em atividade. No início do próximo
ano, os 23 restantes incorporarão o órgão.
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Com forte atuação em Nova Serrana, Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social se destaca pelas
ações realizadas
Dentre os projetos importantes está a instalação de um instituto federal na cidade

Formado por comerciantes e industriais, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, criado em 2019, fortaleceu suas ações e ampliou sua representação em Nova Serrana.
Várias propostas foram colocadas em prática e algumas estão em pleno andamento.
Em fevereiro deste ano, em uma iniciativa inédita articulada junto ao SEBRAE/MG, o
Conselho possibilitou a capacitação dos vereadores da cidade por meio de um Workshop.
Foram 16h de treinamento em que discutiram diversos assuntos, tais como: desenvolvimento econômico do município, importância dos pequenos negócios, construção de políticas públicas para gerar mais empregos, otimização e utilização de recursos para servir
melhor os cidadãos

Já no mês de março, em uma ação social, o Sindinova, o Sicoob Credinova e a CDL de
Nova Serrana fizeram a doação de oito leitos (camas e colchões) ao hospital São José. O custo
total dos equipamentos foi de R$ 22.661,00. O termo de comodato foi assinado pelo vice-presidente do Sicoob Credinova, Valério Assis e o vice-prefeito, Nelson Moreto.

Em parceria com a Prefeitura e Câmara de Vereadores, o Conselho lançou, em abril,
uma campanha para arrecadação de cestas básicas. O intuito foi ajudar famílias em situação
de vulnerabilidade. Foram arrecadados 324 cestas e 1818 mantimentos. Os alimentos foram
repassados à Secretaria Municipal de Assistência Social e também à Sociedade São Vicente
de Paulo.

Para homenagear os enfermeiros e enfermeiras do Hospital São José que tanto se dedicaram, principalmente, neste período de pandemia, o Conselho presenteou-os com calçados e diversos outros brindes no Dia Internacional da Enfermagem, comemorado em 12
de maio.

Em agosto, após dois anos de sua criação, o Conselho elegeu o comerciante Rinaldo
Correa como o novo presidente e o industrial Ronaldo Lacerda foi escolhido como vice. Houve também troca de alguns conselheiros e alteração em seu estatuto, passando a ter 13
membros efetivos e nove suplentes.

Durante o ano, o Conselho trabalhou incansavelmente em um grande projeto para trazer um instituto federal para Nova Serrana. A jornada incluiu visita ao Ministro da Educação,
Milton Ribeiro, em Brasília e reuniões com o deputado Federal Newton Jr. Após alinhamento
das diretrizes, recentemente, o Município de Nova Serrana firmou um acordo com o CEFET/
MG para a instalação de um campus na cidade. Há também em andamento, negociações
com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) para
ofertar cursos de Formação Inicial Continuada (FIC).
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Quer tudo
em uma
só feira?

45a FEIRA INTERNACIONAL DE COUROS, PRODUTOS
QUÍMICOS, COMPONENTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CALÇADOS E CURTUMES.

Escolha Fimec,
a única que
tem tudo.
Visite a única feira que
reúne no mesmo lugar
toda a operação do setor
coureiro-calçadista.

Da produção à logística, aqui você encontra:
• Couros e peles

• Máquinas e equipamentos

• Produtos químicos

• Tecnologia e inovação

• Componentes

• Moda e design

Participe da Fimec.
A feira que tem tudo o que você precisa.

FEIRA PRESENCIAL

08 a 10 de março de 2022
DAS 13H ÀS 20H

FENAC | NOVO HAMBURGO/RS

Faça seu
credenciamento:

Seja um expositor.
51 3584 7200
comercial@fenac.com.br
51 3067 5750
comercial@ruffato.com.br
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Ações do Sindinova promoveram conhecimento e
impulsionaram o Polo Calçadista
No ano em que o Sindinova completou 30 anos de fundação, foram várias as ações realizadas
em prol do Polo Calçadista de Nova Serrana. Nestas três décadas de forte atuação, o Sindicato
fortaleceu as indústrias associadas e o desenvolvimento econômico de toda a região

A começar pelos 25 Cafés Empresariais ocorridos ao longo do ano com a presença de
quase 500 pessoas. As rodas de conversas se tornaram ainda mais frequentes e participativas. Nas pautas de discussões, assuntos de grande relevância para o empresariado local, tais
como aumento dos custos de matéria-prima, reajustes tributários, adequação de produtos,
exportação etc. Um dos encontros ocorreu na cidade de Perdigão e foi o primeiro a ser realizado fora da sede do Sindinova.

Os cursos promovidos pelo Sindinova trouxeram capacitação aos associados. Foram
três turmas de Vendas com Programação Neurolinguística com 61 participantes. Já o curso
de Marketing Digital para Indústrias Calçadistas foram duas turmas com o total de 34 alunos. Junto com o SENAI, foi realizado o curso de Gestão da Manutenção em Injetoras com 12
pessoas e um Workshop sobre o mesmo tema.

As parcerias também se fortaleceram e, por meio do Programa FIEMG Competitiva, foi
possível realizar a consultoria sobre Melhoria do Processo Produtivo. 20 empresas aderiram
ao programa. O SEBRAETEC também realizou este projeto voltado para as micro e pequenas
empresas com faturamento anual de até R$ 4.8 milhões. Ao todo, 18 empresas foram atendidas pelo projeto.

Em busca de maior conhecimento para os industriais, o Sindinova proporcionou duas
visitas ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do SENAI. No local,
os empresários puderam se informar sobre as novas tecnologias aplicadas ao sistema de
produção e receber orientações sobre a otimização de processos.

Para ampliar os canais de vendas de calçados, o Sindinova criou, em julho, o Guia de
Compras Nova Serrana. O site contém as melhores marcas de calçados do Polo Calçadista em
um só lugar. Navegando pela plataforma, o lojista poderá comprar diretamente de fábrica
em apenas três cliques, seja na linha feminina ou masculina, adulto e infantil.

Em uma ação conjunta com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o Sindinova aderiu à campanha de manifesto para retomada da economia que tinha
como intuito aprovar reformas para redução do Custo Brasil. Também junto à Abicalçados,
o Sindinova intermediou diversas reuniões com parlamentares para que a aprovação do
projeto de prorrogação da Desoneração da Folha de Pagamentos fosse efetivada. No início
de novembro, foi anunciada pelo Presidente da República a prorrogação até 2023. Com a
decisão, empresas dos 17 setores que mais empregam na economia serão beneficiadas.
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Em reunião com CEMIG, Sindinova aponta reclamações
da indústria calçadista
O Sindinova recebeu, em sua sede, no
dia 10 de novembro diretores da Companhia
Energética de Minas Gerais (CEMIG). Intermediado pelo deputado Estadual Fábio Avelar, o encontro teve o objetivo de apresentar
a evolução da cidade e pontuar as reclamações sobre manutenção e falta de energia.
O presidente do Sindinova, Ronaldo
Lacerda, iniciou a reunião evidenciando os
dados positivos de Nova Serrana com as
ações de combate à criminalidade, por meio
do Comitê de Segurança. Divulgou também
a atuação do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social composto por representantes da indústria e do comércio.
A reunião serviu para que os empresários calçadistas pudessem relatar alguns
problemas com a prestadora de serviços,
tais como: desligamentos/interrupções de
energia em horário comercial; constantes
piques de energia; marcação de interrupções e não execução da obra.
“Esta união do privado com o público
mostra o crescimento da cidade que respira
progresso. O que estamos buscando nos últimos anos é ter um desenvolvimento mais
sustentável. Nova Serrana vem seguidamente crescendo mais que outras cidades
do estado. Então, demanda atenção, demanda serviços, demanda estrutura. Gostaríamos que a CEMIG tratasse destes pontos
(de reclamação) com certo cuidado”, requisitou Lacerda.
Segundo o diretor de Distribuição da
CEMIG, Marney Antunes, Nova Serrana é
vista pela empresa com olhos diferentes
tanto pelo desenvolvimento quanto pelo
consumo de energia.
“Chamou-me a atenção a (construção) de outra subestação de grande potência aqui. Eu pedi a carga e eu me assustei
com a demanda de crescimento de energia
elétrica, então realmente se faz necessária a
subestação”, afirmou.
RECLAMAÇÕES

Sobre as reclamações apontadas pelos
industriais, o diretor da CEMIG teceu alguns
comentários e sinalizou as dificuldades para

atender às solicitações.
“Para atender às muitas obras e também clientes, nós precisamos, muitas vezes, desligar as redes. Quando o cliente pede
uma solicitação, a concessionária de energia tem que atender no prazo especificado,
definido pelo Agencia Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Precisamos cumprir estes
prazos e muitas vezes não há como fazer a
obra se não desligar a rede”, justificou.
Embora tenha ciência dos transtornos
causados, Antunes declarou que a empresa
adota todas as medidas necessárias para reduzir os impactos.
“Já estamos implantando outras formas
para mitigar os desligamentos como cabo
subterrâneo, linha viva (energizada), gerador diesel, mas nem todas as execuções podem ser feitas assim. Os serviços são terceirizados, as obras são feitas por empreiteiras
e, muitas vezes, está marcado o desligamento e na saída da inspeção checa a questão da
segurança. Interrompemos, porque para nós
a vida é em primeiro lugar. Nós não deixamos nossos empreiteiros colocar em risco a
vida dos trabalhadores”, salientou.
Sobre a queixa de desligamentos em
horário comercial, Antunes disse que “é
evidente que trabalhamos para desligar nos
sábados e domingos. São aquelas interrupções que envolvem maior número de clientes, que é uma recomendação e exigência da
Aneel. Temos equipes de segunda a segunda
para desligamentos”.
Em relação aos frequentes piques de
energia, o diretor explicou como se dá a sua
ocorrência e assegurou que a empresa tem
um programa para averiguar toda a linha
elétrica.
É evidente que não é intervenção manual, é fruto do automatismo da rede. Por
exemplo, se uma folha de coqueiro, de forma
transitória, esbarra na rede, esta desliga e a
forma como ela saiu, liga novamente. A nossa obrigação é inspecionar e tirar esta folha
do coqueiro. Colocamos um orçamento e já
iniciamos um programa de 100% inspeção
para que os piques não sejam reincidentes”,
disse.

Marney descreveu as interrupções previstas para os próximos dias e argumentou
porque era necessário manter os desligamentos para manutenção. Relatou ainda
que existem 3500 obras atrasadas por falta
de materiais, 20 delas em Nova Serrana.
“É importante que vocês saibam que
todos os nossos desligamentos são registrados, tem um indicador que marca. Tem
os desligamentos acidentais, que são causados por chuvas, temporais, raios e tem
os programados. Temos uma equipe que
analisa o quanto menor for o programado
é melhor para todos, ou seja, é meta individual ter o menor número de desligamentos
programados”.
“Não queremos interromper aquilo que
já foi programado porque senão também
frustra a expectativa de quem está esperando o serviço. As interrupções no final da
tarde são compreensíveis. O que não pode é
no meio do dia e estender por muitas horas.
Queremos que as obras sejam feitas, mas
estas paradas de 16h as 18h já minimiza
bastante”, enfatizou Ronaldo.
MELHORIAS

De acordo com o diretor, a concessionária pretende investir cerca de R$ 12.5 bilhões no estado com obras de melhoria e,
para isso, já iniciou alguns projetos para

recuperar a qualidade de energia. Conforme
explicou Antunes, a Cemig possui 413 subestações e pretende-se construir mais 200
num prazo de cinco anos.
“Decidimos vender as ações de fora e
investir no estado porque tem muita energia reprimida. Hoje, 18% de toda a energia
solar está aqui, disparadamente o primeiro
estado. Não tem redes para suportar a energia e dissipar ela no sistema. Diante disso,
lançaremos dois projetos: um é o Minas
Mais Energia, que consiste na construção
de mais 200 subestações. Outro programa é
o Minas Trifásico para converter a rede monofásica em trifásica e levar energia para a
população”, garantiu Antunes.
Ainda de acordo com Antunes, as cidades e regiões já foram definidas por critérios técnicos.
“Iremos atender prioritariamente onde
há maior demanda reprimida para atender
um maior número de clientes. O que nós
decidimos como diretriz do nosso planejamento estratégico é a CEMIG ser a indutora do desenvolvimento do estado de Minas
Gerais”, ressaltou.
Após a reunião os participantes foram
até a construção da nova subestação para
acompanhar as obras de melhoria.

Exportações crescem 89%
no Polo Calçadista de Nova
Serrana

Rodadas internacionais no CPN
geraram mais de US$ 1 millhão
em vendas de calçados

De acordo com o último levantamento
obtido com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), as exportações do Polo Calçadista de Nova Serrana deram novo salto e chegou à marca
de 89% de crescimento nos 10 primeiros
meses deste ano. O período analisado é de
janeiro a outubro de 2020 e de 2021.
No ano passado, as vendas para o mercado exterior foi de US$ 9.614.703 ante US$
18.208.251 deste ano. Com isso, a variação

Durante o ano de 2021, foram promovidas pelo Sindinova sete rodadas internacionais. Importadores dos Estados Unidos,
Costa Rica, Paraguai, Uruguai e Venezuela
estiveram no Centro de Promoção de Negócios (CPN) para realizar negociações.
Somente o comprador da Maker’s Shoes, dos Estados Unidos, esteve três vezes no
CPN. Por meio do Núcleo de Exportação do

sobe para 89,4%, 1,3% a mais que o analisado entre janeiro a setembro. Se comparado com o ano de 2019, a alta é de 70,7%.
Somente a cidade de Nova Serrana, teve
um aumento de 106,1%, de US$ 7.758.423
para US$ 15.991.963. Na segunda posição,
aparece Perdigão com US$ 1.947.963, em
terceiro, vem Araújos com US$ 125.763,
em quarto Divinópolis (US$ 109.920) e
em quinto lugar, São Gonçalo do Pará
(US$ 32.619).

Sindinova, no ano de 2021, foi realizada a
venda de 168.732 pares de calçados, o que
gerou um total de US$ 1.132.371,97.
RODADAS NACIONAIS

Ao todo, foram realizadas 14 rodadas
com lojistas nacionais, nas quais foram
vendidos 131381 pares de calçados, gerando
R$ 3.804.481,80 em negócios.
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Ronaldo Lacerda é reeleito presidente do Sindinova
Foi realizada no dia 24/11, a eleição
da nova diretoria do Sindinova para o
triênio 2022/2025. A votação ocorreu de
8h as 17h e reelegeu o industrial e atu-

al presidente Ronaldo Andrade Lacerda
para mais três anos à frente do Sindicato.
Em chapa única, os associados escolheram os membros da nova Direto-

ria, Diretores adjuntos, Conselho Fiscal
Efetivo e Suplente e Representantes
junto a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Ao todo,

serão 29 membros componentes da
nova gestão, dois a mais que a última. A
cerimônia de posse ocorrerá em janeiro
do próximo ano.

RELAÇÃO DIRETORIA TRIÊNIO 2022/2025
PRESIDENTE: Ronaldo Andrade Lacerda

Sidalia Aparecida Ferreira

1º VICE-PRESIDENTE: Pedro Gomes da Silva

Anderson Antônio Filiais

2º VICE-PRESIDENTE: Rodrigo Amaral Martins

Geralda Mônica Brandão Soares

1° DIRETOR ADMINISTRATIVO: Alessandra Lacerda Teixeira Filiais
2° DIRETOR ADMINISTRATIVO: Edivaldo Pinto da Fonseca

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EFETIVOS:

1º DIRETOR FINANCEIRO: Júnior César Silva

Antônio de Deus Soares

2° DIRETOR FINANCEIRO: Paulo Jonas Andalecio

Anísio Lacerda Oliveira

DIRETOR DE TECNOLOGIA E PROCESSOS: Ricardo Andrade de Lacerda

Lamon de Azevedo Amaral

DIRETOR MARKETING: Igor Henrique Amaral Vasconcelos
DIRETOR DE CAPACITAÇÃO, RH E GESTÃO: Lucimar Aparecida da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:

DIRETOR DE PROMOÇÕES E EVENTOS: Helena Glória Esteves

Bruno Duarte Lacerda

DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS: Amauri Gaipo da Silva

Pedro Victor de Macedo Gomes
André Santos Costa

DIRETORES ADJUNTOS:
Guilherme Azevedo Pereira

DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FIEMG:

Iago Silva Coelho Assis

Ronaldo Andrade Lacerda

Reginaldo José Ferreira de Lacerda

Pedro Gomes da Silva

André Augusto de Paula
Tharlley Tony dos Santos Rocha

DELEGADOS SUPLENTES JUNTO AO CONSELHO

Valter Luiz Silva

DE REPRESENTANTES DA FIEMG:

Freud Leonardo Cursage

Júnior César Silva

Rodolfo Rodrigues Lázaro Amaral

Jarbas Pinto Martins

Mac Realizando Sonhos com Você!

Se você tem até 12 anos, escreva a sua cartinha para o Papai Noel
e deposite em uma de nossas árvores de Natal em uma das lojas.*

Seu sonho pode ser realizado!
Quer realizar sonhos também?!
Não deixe de apadrinhar uma de nossas cartinhas.

*Conﬁra o regulamento completo da promoção no nosso site: www.macsupermercados.com.br

Adote uma cartinha de Natal junto com o nosso Papai Noel.
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