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10ª FEBRAC SERÁ REALIZADA 
EM AGOSTO

EDIÇÃO 026 ANO 02 13/04 A 28/04/2015

Entre os dias 25 e 27 de agosto, expositores de todo o país irão apresentar as novidades em máquinas e materiais para indústria de 
calçados na 10ª Febrac – Feira de Máquinas e Componentes para Calçados. 

Confira a agenda das principais feiras 
pelo Brasil.

AGENDA FEIRAS

AGENDA DE CURSOS

MODA 

Saiba mais sobre os cursos ofereci-
dos no mês de abril.

Confira as tendências para a esta-
ção mais fria do ano.

VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 02

VEJA MAIS – PG 06

VEJA MAIS – PG 02
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Além da 16ª Fenova, o Sindinova 
irá realizar a 10ª Febrac – Feira 
de Máquinas e Componentes, 

também no Centro de Convenções, 

O mês de agosto será movimenta-
do para o polo de Nova Serrana. 
Além da 16ª Fenova – Feira de 

Calçados de Nova Serrana, o Sindinova 
realizará a 10ª Febrac – Feira de Máquinas 
e Componentes para Calçados. O evento 
será entre os dias 25 e 27 de agosto, no 
Centro de Convenções. 

Durante três dias, expositores de 
todo o país irão apresentar as novidades 
em máquinas e materiais para indústria 
de calçados. Uma oportunidade para em-

entre os dias 25 e 27 de agosto. Com 
o intuito de apresentar aos empresá-
rios do polo de Nova Serrana o que 
há de mais moderno em máquinas e 

presários e àqueles ligados ao setor de se 
atualizarem sobre as mais recentes inova-
ções para a indústria calçadista, podendo 
também investir no parque fabril. 

Segundo Edimar Góis, responsável 
por feiras e eventos, a Feira de Máquinas e 
Componentes para Calçados é mais uma 
iniciativa do Sindicato, relevante para o 
crescimento da indústria calçadista. “Tere-
mos novidades em matéria-prima, mate-
rial têxtil, máquinas e componentes. Ali, os 
empresários têm acesso ao que há mais 

materiais para produção de calçados, 
a Febrac é uma oportunidade de atu-
alizar o parque fabril.

moderno e essencial para a produção. A 
Febrac reforça Nova Serrana como um 
dos maiores polos do país”, diz.

COQUETEL 

O Sindinova preparou um coquetel 
de lançamento da 10ª Febrac – Feira de 
Máquinas e Componentes para Calçados. 
Empresários da indústria calçadista e de-
mais ligados ao setor estiveram presentes 
na confraternização, realizada no Sindinova.

EDITORIAL

SINDINOVA PREPARA
DÉCIMA EDIÇÃO DA FEBRAC

Feira será realizada em agosto

A 10ª FEBRAC SERÁ REALIZADA NO FIM DE AGOSTO

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

PRESIDENTE:

PEDRO GOMES DA SILVA

1º VICE–PRESIDENTE:

JUNIOR CÉSAR SILVA

2º VICE–PRESIDENTE:

RODRIGO AMARAL MARTINS

1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

EMERSON SILVA

2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

JOSÉ SILVA DE ALMEIDA

1º DIRETOR FINANCEIRO:

RONALDO LACERDA

2ª DIRETORA FINANCEIRA:

ANA PAULA COELHO DE FREITAS

DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:

JAIR BUENO DE SOUZA

DIRETOR DE MARKETING:

ANTÔNIO DE DEUS SOARES

DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:

GERALDA MÔNICA BRANDÃO SOARES

DIRETOR DE TECNOLOGIA E 
PROCESSOS: 

JARBAS PINTO MARTINS

DIRETOR DE PROMOÇÕES E EVENTOS: 

ANTÔNIO SIMÕES PESSOAS

DIRETORES ADJUNTOS:
HÉLTER ADRIANO DA SILVA; FÁBIO 

LACERDA SANTOS; FELIPE AUGUSTO 
LACERDA MARTINS; ALFREDO ASSIS 

PEREIRA; MÔNICA RODRIGUES  DE 

CARVALHO ASSIS E

CÁSSIO GERALDO SILVA

CONSELHO FISCAL:
JOÃO SEBASTIÃO NETO; SIDNEI 

ANTÔNIO 

CAMILO E ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA

SUPLENTES:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS; HILTON 

SALDANHA DE LACERDAV

E KÁTIA MAÍRA AZEVEDO

DELEGADO JUNTO AO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES DA FIEMG:

RAMON ALVES AMARAL

ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO 
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL 
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA 
SERRANA. 

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI 
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500

CONTATO COMERCIAL: JOSÉ TEIXEIRA

(37) 3228-8510

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”

Curso Data Instrutor Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

 GESTÃO DE VENDAS
13 Á 17/04

(2ª À 6ª)
19H ÀS 22H

JOSÉ FLÁVIO GROSSI 15H 2X R$ 160,00 2X R$ 300,00

ORATÓRIA COM COACHING 
COMMUNICATION®

14,15, 20 E 22/04 
19H ÀS 22H

MS. DRA. CRISTIANE 
ROMANO

16H 2X 180,00 2 X R$250,00

CRONOMETRAGEM E
CRONOANÁLISE

28, 29,30/04
Á 5,6,7/05
 (3ª, 4ª E 5ª)
19H ÀS 22H

LUIS G. KRUPP 18H 2X R$ 200,00 2X R$ 250,00

AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - ABRIL

Informações: Camila Juliana (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br
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SINDINOVA INICIA PREPARATIVOS
PARA 16ª FENOVA

15ª FENOVA APRESENTA RESULTADOS POSITIVOS

SINDINOVA OFERECE PALESTRA SOBRE PESQUISA 
DO VAREJO DE CALÇADO

Estudo foi realizado no fim de 2014
FOTO: ARQUIVO

O PALESTRANTE AIRTON MANOEL DIAS, DO FÓRUM COUROMODA, FOI O RESPONSÁVEL PELA C DA PESQUISA.

EXPOSITORES DA 15ª FENOVA APRESENTARAM UMA DIVERSIDADE DE PRODUTOS DURANTE OS TRÊS DIAS DE FEIRA

Com data marcada para os dias 11,12 
e 13 de agosto, a 16ª Fenova – Feira 
de Calçados de Nova Serrana será 

uma oportunidade para expositores do 
polo apresentarem as coleções primave-
ra-verão 2016. A diretoria do Sindicato, 
juntamente com a equipe responsável têm 
trabalhado na busca por soluções para as 

Em meio a um início de ano de caute-
la, vendas tímidas, produção contida, 
a 15ª Fenova - Feira de Calçados de 

Nova Serrana alcançou um bom patamar. 
A edição de março agradou a maioria dos 
expositores. Muitos já garantiram presença 

O Sindinova – Sindicato Intermunici-
pal das Indústrias de Calçados de 
Nova Serrana, contará com a pa-

lestra “Perfil do Varejo Brasileiro de Calça-
dos”, ministrada pelo diretor de fórum da 
Couromoda, Airton Manoel Dias. A pes-
quisa envolveu mais de dois mil pontos de 

demandas apresentadas pelos fabricantes. 
Além disso, as ações de divulgação 

estão sendo executadas com antecedên-
cia. Assim, será possível propagar em ou-
tras feiras do mesmo segmento, e atrair 
ainda mais compradores. 

Uma iniciativa que deu certo, e 
será realizada novamente é a produção 

para a feira de agosto, que coincide com 
a preparação das lojas para as vendas de 
fim de ano. 

Após levantamento de informa-
ções sobre a última feira, a diretoria do 
Sindinova, juntamente com a equipe or-

vendas, a fim de entender o mercado va-
rejista, como também os consumidores. 

Segundo Wellington Joseph, Con-
sultor Comercial da Couromoda, é uma 
oportunidade para que os empresários 
possam se atentar a realidade dos com-
pradores. “Essa pesquisa vai nortear os 

de uma edição especial do Jornal Sindino-
va sobre a feira. O material será enviado a 
centenas de lojistas de todo o país. 

EXPOSITORES
A marca Elisa Amaral foi uma das 

presentes na 15ª Fenova. Segundo Aila Cris-
tiane de Oliveira, gerente comercial da em-

ganizadora têm buscado agilizar melho-
rias para o segundo semestre. “Junto com 
a direção do Sindinova, temos trabalhado 
para resolver problemas de estrutura no 
Centro de Convenções, bem como sina-
lização pela cidade e atendimento aos 

empresários, já que mostra a percepção 
do lojista que também responde pelo 
consumidor final. Consequentemente, o 
fabricante irá trabalhar com aquilo que o 
cliente realmente deseja, podendo me-
lhorar as vendas”, explica.

O evento é voltado para empresá-

presa, a participação foi proveitosa. “A feira 
foi melhor do que esperávamos, ficamos 
satisfeitos com as negociações”, diz. 

Com o bom rendimento na feira 
de março, a empresa se prepara para a 
edição de agosto. “Estaremos na 16ª Fe-
nova. O momento agora é de preparação 
e pesquisa para aproxima coleção”. 

lojistas”, explica Edimar Góis, responsável 
por feiras e eventos do Sindicato.

Ainda de acordo com Edimar, a 
maior parte dos comerciantes veio do Su-
deste do país. “Recebemos também lojis-
tas de outras regiões”.

rios da indústria calçadista e demais ligados 
ao setor. A palestra será realizada no dia 28 
de abril, às 19h no Sindinova, e tem apoio 
do Sebrae-MG e Sistema Fiemg. A entrada é 
gratuita, mediante convite a ser retirado no 
Sindicato. Informações no (37) 3228-8500 
ou no email edimarsindinova@hotmail.com

FOTOS – ARNO SPIER
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Pós-Graduação Pitágoras
Junto com você em mais uma grande conquista

Inscreva-se já
voceespecialista.com.br

#você pode mais

R. Santos Dumont, 1001 
Bairro Do Carmo - Divinópolis
37 2101-4808

Curso Duração

Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho 18 meses

Enfermagem em Urgência,
Emergência e Terapia Intensiva 18 meses

Curso Duração

Fisiologia e Treinamento
Desportivo 18 meses

MBA em Liderança, Coaching
e Gestão de Pessoas 18 meses

MBA em Gestão Estratégica de 
Projetos e Negócios 18 meses

Auditoria, Controladoria
e Perícia Contábil 18 meses
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AUMENTO DE IMPOSTOS AFETA INDÚSTRIA 
CALÇADISTA

O empresário Kleider de Lima e Silva 
sente os efeitos da alta de serviços 
como a energia elétrica, combus-

tível, entre outros. “Esse aumento tem re-
fletido na nossa produção. Além disso, fica 
difícil repassar esse aumento para nosso 
consumidor”, diz. Segundo ele, a idéia era 
ampliar a produção diária. No entanto, as 
vendas no início de ano foram tímidas. A 
expectativa do empresário nova serra-
nense, é que a situação seja amenizada 
no segundo semestre. “As vendas no fim 
de ano costumam ser melhores, o que 
poderá aliviar um pouco o atual momen-
to”, comenta.

Para Rafael Peixoto Gonçalves, ge-
rente comercial de uma marca feminina 
do polo, o quadro não é diferente. “Nosso 
intuito é aumentar a produção, para di-
minuirmos os custos”, afirma.  Ainda de 
acordo com ele, repassar o aumento não 

está descartado. “Vamos estudar a me-
lhor forma, mas está difícil não elevar os 
preços dos produtos”, aponta.

O presidente da Abicalçados, Heitor 
Klein, afirma que a entidade demonstra 
preocupação com a postura do Governo 
Federal, em aumentar a carga tributária 
em um momento conturbado tanto na 
política, quanto na economia. “Reconhe-
cemos que são necessários ajustes na 
rota da economia visando a recuperação 
da credibilidade do Brasil no mercado in-
ternacional, mas não acreditamos que 
será passando a conta para a indústria, 
que poderia ajudar o Governo a atingir as 
metas orçamentárias, que isso irá ocor-
rer. Infelizmente, o aumento da alíquota 
de contribuição sobre o faturamento em 
150% vai prejudicar o segmento num mo-
mento complicado em que lutamos para 
manter os postos de trabalho”, explica.

Segundo ele, não faltará apoio 
da Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados ao setor. “De parte da Abi-
calçados, o setor pode esperar o apoio 
para a manutenção e desenvolvimen-
to da indústria, seja através de pleitos 
em Brasília ou na promoção comercial e 
qualificação e capacitação das empre-
sas para o mercado doméstico e tam-
bém internacional”. 

REPASSE DO AUMENTO

 O economista Renato de Souza 
Pinto comenta ser possível não colocar o 
aumento da carga tributária nos produ-
tos. “O importante é destacar que para 
a empresa deixar de repassar custo para 
o produto final ela terá que ter um caixa 
favorável (recursos financeiros) para con-
seguir manter esta estratégia por um de-

terminado tempo”, diz.
Ele ainda orienta aos empresá-

rios sobre o momento instável, que exi-
ge uma tomada de decisões a partir da 
análise da economia nacional e interna-
cional. “Deve-se aliar ao conhecimento 
conjuntural acerca da economia do país 
e do mundo um planejamento de ges-
tão para no mínimo 10 (dez) anos, onde 
serão estabelecidas metas para a política 
de preços praticados no mercado especí-
fico de cada empresa. Deve-se também 
considerar que as decisões estratégicas 
devem surgir de uma discussão coleti-
va, ou seja, as decisões devem ser co-
legiadas, baseadas em uma governança 
corporativa, pois qualquer decisão que 
seja tomada somente pela ideia de uma 
pessoa, ainda que seja o proprietário da 
empresa, será contaminada por parciali-
dades e passionalidade”. 

O tempo vai passando e aos poucos os 
altos impostos começam a fazer parte 
da vida do consumidor de forma natu-

ral. No início do ano houve revolta, reclama-
ções, manifestações e muita indignação, mas 
passados alguns dias, o consumidor está pa-
gando alto pelo que precisa comprar, ou está 
deixando de comprar o que precisava. Será 
que o plano do governo para diminuir a infla-
ção está começando a dar certo?

Para reduzir a inflação, uma das estra-
tégias do governo é o aumento dos impostos, 
que pesa de forma direta no bolso do consu-
midor, e consequentemente nas receitas das 
empresas varejistas, e por fim nas produtoras. 
Podemos dizer que é possível se desviar um 
pouco dos impostos relacionados ao crédito, 
uma vez que nem sempre é necessário fa-
zer empréstimos, e alguns itens que seriam 
comprados através do crédito, podem esperar 
um pouco. Porém, o problema começa a ficar 
grave quando olhamos para o aumento nos 
combustíveis, que nesse caso, afeta de forma 
direta todos os consumidores e empresas, e 
não há muitas estratégias para ficar fora desse 
aumento, sendo que tudo que consumimos 
passa pelo uso de algum tipo de transporte. 

A INTELIGÊNCIA DO GOVERNO
FEDERAL, E A FALTA DE

PLANEJAMENTO DO CONSUMIDOR.
Que o dinheiro é pouco no bolso dos 

brasileiros, todos já sabem. Mas ele fica ainda 
menor quando falta educação financeira, e 
as portas do endividamento se abrem e junto 
com ela vem a solução míope que é a tomada 
de empréstimo, nesse caso, um o erro fatal. 
Como a maioria das pessoas não faz um diag-
nóstico financeiro, nem conseguem fazer um 
orçamento financeiro que priorize sonhos, ob-
jetivos e metas, muitos enxergam como úni-
ca solução a tomada de novos empréstimos. 
Hoje temos uma população de inadimplentes 
(pessoas que devem e não conseguem pagar 
suas contas) mais de 40% da população adulta 
está nessa situação. Quase 60% das famílias 
brasileiras estão endividadas, ou seja, possui 
algum tipo de dívida, seja no cheque especial, 

COMO O AUMENTO DOS IMPOSTOS TEM AFETADO 
CONSUMIDORES E EMPRESAS

POR ANDERSON GONÇALVES 
EDUCADOR FINANCEIRO

cartão de crédito, casa própria, carro, FIES e 
outros. Atualmente temos casa, carro, filhos na 
faculdade, eletrodomésticos novos, mas quase 
tudo ainda está para ser pago. Esse é o grande 
vilão de uma sociedade envidada.

Como o Governo Federal tem em mãos 
todos os dados de financiamentos no Brasil e 
sabe muito bem que o brasileiro não tem edu-
cação financeira e compra quase tudo financia-
do, então aumenta onde tem maior probabili-
dade de arrecadação, nas operações de crédito.

O cidadão terá de arcar com uma alí-
quota maior no Imposto sobre Operações Fi-
nanceira (IOF), que subiu de 1,5% para 3%. Essa 
medida vai aumentar diretamente no Custo 
Efetivo Total (CET) de todos os empréstimos e 
financiamentos no país. O consumidor terá de 
desembolsar um valor extra em tributos para 
a arrecadação do governo. 

Na prática, pegar dinheiro empestado e 
fazer compras a prazo vai ficar ainda mais caro 
seja para pessoa física, ou para empresas. Essa 
estratégia além de conter o crédito, enche os 
cofres do Governo Federal, com uma popula-
ção endividada, por falta de educação finan-
ceira, gastará muito tempo até que as pessoas 
entendam o verdadeiro valor do dinheiro, e 
durante esse tempo, muitos tributos ainda irão 
para os cofres do governo.

QUAL A NECESSIDADE DE AUMENTAR OS 
IMPOSTOS PELO GOVERNO FEDERAL?

Quando há um descompasso entre ar-
recadação do governo e despesas públicas, é 
necessário de alguma forma buscar dinheiro, 
e uma das receitas é clássica: aumenta os im-
postos e diminui os investimentos, assim em 
tese, sobra mais dinheiro em caixa.

O governo preparou um pacote de 
medidas para aumentar o caixa em cerca de 
20,6 bilhões, e para atingir esse objetivo o pa-
cote inclui o aumento de inúmeros impostos: 
Combustíveis, PIS/Cofins para produtos impor-
tados, IOF para operações de crédito e IPI no 
setor de cosméticos. 

O aumento dos impostos tem como 
objetivo reequilibrar a economia e aumentar 
a confiança do país para novos investimentos. 

Além disso, a Selic em alta também contribui 
para o aumento da taxa de juros no bolso do 
consumidor, e diminuição do lucro das empre-
sas, que tem diminuição direta nas vendas.

Alta na taxa de juros, é como uma 
moeda, e sempre tem dois lados. De um lado 
quem precisa de dinheiro, paga mais caro por 
ele, de outro quem tem dinheiro lucra mais 
com aplicações em renda fixa, por exemplo. 
Como sabemos que o lado de quem precisa 
de dinheiro é bem maior, veja abaixo o impac-
to direto no bolso dos Consumidores.

O DINHEIRO DO SEU BOLSO,
DIMINUINDO EM 5 ATOS. CUIDADO!

ATO 1: FEIRA
Quando há aumento nas alíquotas do 

PIS/Cofins, imposto sobre produtos importa-
dos, aumenta também os gastos dos produ-
tores rurais com insumos agrícolas - tratores e 
fertilizantes, por exemplo, que vêm de fora do 
país. Com isso fica mais caro a produção, e os 
preços de produtos agrícolas vão subir direto 
na mesa do Consumidor.

ATO 2: FRETE
Com o aumento dos combustíveis, é inevi-

tável o aumento do frete, fator de impacto dos pro-
dutos agrícolas e vários outros serviços, que mais 
uma vez o impacto será no bolso do Consumidor.

ATO 3: SUPERMERCADO
Com o aumento do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF), que incide sobre to-
das as operações de crédito para o consumidor, 
que aumenta de 1,5% para 3%, as empresas que 
compram suas mercadorias a crédito repassarão 
ao consumidor o aumento no tributo aos seus 
clientes, e nesse caso inclui muitos supermer-
cados. Além é claro do aumento do frete, mais 
uma vez aumento no bolso do Consumidor.

ATO 4: COSMÉTICOS
O Brasil é o 2º maior consumidor de 

cosméticos do mundo, só esse motivo bas-
ta para o aumento nos impostos sobre esse 
mercado, mais consumo, mais impostos. Com 
o aumento, espera arrecadar 381 milhões de 

reais no segundo semestre deste ano.

ATO 5: PASSAGENS AÉREAS E DE ÔNIBUS 
INTERESTADUAIS

Pensar em economia é imaginar “quan-
to custa uma vaca”, para o produtor, para o 
consumidor e para o varejista. É um conjunto de 
pessoas, empresas e governo que dependem 
do valor de uma vaca, que aumenta seu valor 
quando passa de uma cadeia para outra. Assim 
quando há aumento de algum tipo de imposto, 
o aumento impacta muitas pessoas. É o caso 
das passagens aéreas e de ônibus que estão 
mais caras por causa do aumento no preço dos 
combustíveis para o consumidor final.

CASO PRÁTICO.
Suponha que você deseja compra 

uma Televisão no valor de R$1.500,00, finan-
ciada pelo prazo de 12 meses, com uma taxa 
de juros de 4,85% ao mês (média), veja abaixo 
os valores antes e depois do aumento do IOF.

Antes (com IOF de 1,5% ao ano): 12 
parcelas de R$ 170,96 (total de R$ 2.051,52)

Depois (com IOF de 3% ao ano): 12 
parcelas de R$ 173,48 (total de R$ 2.081,76)

A elevação do IOF representará uma 
elevação de R$ 2,52 na prestação e de R$ 
30,24 no total do financiamento. Com essa 
medida, o governo espera arrecadar R$ 7,38 
bilhões neste ano.

SOLUÇÃO:
O caminho para combater esse cenário 

é a educação financeira que tem como objeti-
vo buscar mudança de hábitos e costumes em 
relação ao dinheiro. O caminho recomendado 
é que a escola seja parceira das famílias para 
colocar na grade curricular, a disciplina de edu-
cação financeira, ensinando crianças, jovens e 
adultos como é possível fazer um diagnóstico 
financeiro preciso, estabelecer seus sonhos e 
metas, programar um orçamento financeiro 
mensal e anual que priorize a realização des-
ses sonhos, e poupar parte do que ganha para 
evitar pagamentos excessivos de juros, inves-
tindo desde cedo em busca da sustentabilida-
de financeira da família.
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Nesta época do ano, a pedida são 
botas e calçados mais fechados e 
quentinhos. Em destaque estão as 

botas de cano, os sapatos mais pesados 
e muitas aplicações e misturas de mate-
riais. Vão aí algumas dicas para você ficar 
a par das tendências de sapatos para este 
Inverno: 

BOTA CANO LONGO: é sempre 
uma queridinha na temporada né?! Ela foi 
a protagonista nas passarelas. Mas aten-
ção, apesar de ser uma peça super es-
tilosa, ela não deve ser usada por quem 
tiver pernas grossas, pois vai engrossar 
ainda mais. E para as baixinhas, cuida-
do... Este tipo de bota pode prejudicar a 
proporção do look, mas é super indicado 
para quem quiser adotar um look boho. 
Para as mais básicas, uma boa opção é 
a bota de montaria. E para quem gosta 
de ousar um pouco mais, a bota over the 
knee que é o hit dessa estação, é uma 
ótima opção! Elas podem ser de salto alto, 
baixo, de verniz, camurça e até mesmo 

INVERNO COM ESTILO DA CABEÇA AOS PÉS

colorida. Você irá criar um look estilo sem 
muito esforço. 

ESTAMPAS: Essas já caíram no 
gosto da mulherada. O animal print pa-
rece ter vindo pra ficar e está presente 
nos calçados como detalhe ou no calçado 
todo. Além disso, estampas florais, étni-
cas também vão tomar conta dos sapatos 
nesta temporada!

DETALHES EM METAL: Presen-
tes em sapatos de cano curto, de salto 
baixo e médio. Vieram em formas de fi-
velas, zíper, tacha e prometem encher 
os seus pés de muito estilo. Podem ser 
usadas para compor desde um look boho 
chic até um look romântico ou mais pe-
sado.

MISTURA DE MATERIAIS: Sa-
patos com misturas de texturas de lã, 
brilhos, renda e metais vão ser bastante 
vistos nos pés das fashionistas. Se você é 
descolada, pode apostar nessa tendência. 

GLITER: Das roupas para os nos-
sos pés. Nas cores pink e o prata, e por 

serem sempre acompanhadas de salto 
bloco de altura baixa, misturam conforto 
com glamour. As fashionistas amaram! 
Mas a dica é: para que o look não fique 
over demais, combine-as sempre com 
roupas monocromáticas e sóbrias, voltan-
do toda a atenção para os sapatos. 

SALTO GROSSO: Nas sandálias, 
botas e nos scarpins, o salto grosso agra-
da não só as mulheres como também aos 
pés das mulheres. É a glória em formato 
de salto traduzindo casualidade aos looks 
e proporciona muito mais conforto do que 
o salto fino. Para felicidade de todos, ele 
é tendência e tem tudo para permanecer 
nas ruas durante muito tempo.  

ESTILO LADYLIKE: DE volta para 
os pés da mulherada. De salto alto, médio 
ou baixo, os modelos Mary Jane são per-
feitos para compor os looks com as saias 
midi, mini ou maxi ou vestidos. O sapati-
nho boneca rouba todas as atenções do 
look e faz contraste com peças mais ur-
banas como o couro e o jeans.

SALTO TRATORADO: Já era 
tendência na temporada passada. É uma 
ótima forma de conseguir altura, sem ter 
que deixar o conforto de lado. O salto tem 
este nome devido sua aparência que faz 
lembrar os pneus de trator. Indicado para 
looks diurnos. 

TÊNIS: Esportivo ou não, segue 
firme e forte nesta temporada. Muitos 
acharam que seria uma tendência passa-
geira, mas acabou virando clássico. Mis-
turar um tênis com calça de alfaiataria, 
camisa branca e uma bela produção já é 
tido como “normal”. Para aderir à trend, 
basta escolher seu sneaker preferido e ter 
estilo é claro! 

CORES: Para quem pensa q no 
inverno só se usa calçados mais sóbrios, 
esta enganado. Neste inverno as cores 
vão desde os tons pastéis e terrosos até 
azulão, marsala, vermelhos, amarelos, la-
ranjas e estampados. E Tudo junto com 
muito preto e branco. Se preparem para 
um inverno colorido e de muito estilo.

POR ELYSE BORGES
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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.

AGENDA - ONFIRA A DATA DAS PRÓXIMAS FEIRAS E PALESTRAS PELO BRASIL

PALESTRA FÓRUM DE INSPIRAÇÕES
INVERNO 2016 

JUAZEIRO DO NORTE – CE
Data: 07 de maio de 2015

Local do evento: Palácio da Microempresa de Cariri
Endereço: Rua São Pedro S/N – Bairro Matriz

Horário: 18h

Palestrante: Marnei Carminatti
“Todos fazem parte, são pertencimento;

Todos mudam com as experiências, são deslocamento;

Todos fluem, são suavidade.”

Inscreva-se e participe da palestra do Fórum de Inspirações, onde você
poderá conhecer as inspirações do Inverno 2016 e as confirmações do Verão 2016. 

PALESTRA FÓRUM DE INSPIRAÇÕES INVERNO 2016
+ SHOWROOM DE MATERIAIS + RODADAS DE NEGÓCIO

Quer mais informações? Entre em contato pelo telefone do
SEBRAE Juazeiro (88) 3512-3322 ou pelo e-mail design@assintecal.org.br.

Se você é estudante e deseja fazer a sua inscrição, envie seu nome completo,
telefone e cidade onde reside para o e-mail: design@assintecal.org.br.

SICC - XXIV SALÃO DO COURO E DO CALÇADO
Data: 25 a 27/05 

Horário: 09h às 19h
Local: Serra Park – Gramado - RS

FRANCAL 
Data: 06 a 09 de julho

Horário: 06-08 de 09h às 19h e 09/07 de 10h às 19h
Local: Anhembi São Paulo - SP

ZERO GRAU 
Data: 16 a 18/11 

Horário: 09 às 19h
Local: Serra Park – Gramado – RS



PG 8 13/04 A 28/04/2015 – JORNAL SINDINOVA

Vou falar do meu jardim. Tudo orga-
nizado. Canteiros bem distribuídos, 
grama aparada e flores vistosas. No 

meio dele, para facilitar o acesso, fiz um 
caminho de pedras São Tomé. No forma-
to em “V”, ele começa na porta de casa e 
segue nas duas direções do meu jardim.

É meu orgulho chegar todo fim 
de tarde e, do alto da varanda, ficar con-
templando o meu jardim. Toda visita que 
chega, depois de meia hora de prosa, a 
conversa termina ali: com as vistas no 
meu jardim.

Ele é tão arrumadinho que os bei-
ja-flores vêm roubar, melhor dizendo, 

Um documento em nome do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego/ 
Superintendência do Trabalho e 

Emprego em Minas Gerais tem circula-
do no polo de Nova Serrana, com pra-
zos para cumprir exigências relacionadas 
a segurança e medicina do trabalho. No 
entanto, a notificação nada mais é que 
um trote.

A confirmação veio de uma au-
ditora responsável por fiscalizações na 
região. O presidente do Sindinova, Pedro 
Gomes, orienta aos empresários que por 
ventura tenha recebido tal documento, 
que desconsiderem o mesmo. “O Minis-
tério do Trabalho tem trabalhado para 
descobrir de onde partiram as notifica-
ções”, diz.

Veja abaixo o documento.

PARA NÃO FALAR DE POLÍTICA

SINDINOVA ALERTA SOBRE NOTIFICAÇÃO FALSA

vêm tomar emprestado o néctar das pe-
quenas flores. Gosto de orquídeas e tenho 
várias protegidas pela sombra de uma ár-
vore. Sem algazarra os pássaros se ajei-
tam num pé de fruta e fazem seus ninhos, 
geram vida.

O meu jardim é rico. É um micro-
cosmo. Lá tudo se converte para o bem, e 
sem se darem conta todos os elementos 
presentes nele estão lá para meu prazer. 
Sou um Criador zeloso, que no seu tempo 
fez todas as coisas. Meu jardim me com-
pleta.

Ah! Ele é mais uma das coisas que 
conjecturei. Arquitetei no meu pensamen-

to. Na verdade quando abro bem os olhos 
enxergo um quintal. Folhas esparramadas 
por todos os lados, terreno desnivelado e 
um tanto de fruta podre caída no chão.

Confesso, a vida é corrida e não 
tenho tempo de cuidar do quintal. Dá 
menos trabalho pensar no meu jardim. É 
muito mais prazeroso. Um amigo até me 
questionou:

-Cara, para ver o seu jardim tem, 
primeiro, que ajeitar o seu quintal.

Então, o danado até tem razão, 
e eu mesmo tenho consciência disto. 
Mas agora não dá, vai ficar para depois. 
Na verdade estou até pensando em ver 

OPINIÃO

com meu pai se ele pode fazer o jardim 
pra mim. Tá certo que ele tem lá a ma-
neira dele de ajeitar as coisas, mas fazer 
o quê?

Olha, para ser sincero tem muito 
tempo que não desço até meu quintal e 
tão pouco espio da varanda. Quero evitar 
o stress de ver a bagunça se acumulan-
do. Dele, na verdade, recebo, por vezes, 
indesejáveis visitas. Mosquitos, lagartos e 
até uma cobra veio importunar. Nada de 
flores nem pássaros cantantes por en-
quanto.

O meu quintal é o jardim que es-
colhi para mim.

Colunista convidado desta edição: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

“
”

O Ministério do
Trabalho tem trabalhado 
para descobrir de onde 
partiram as notificações
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Faça negócios no polo que calça o país

11 a 13
de agosto

de 2015
10 às 19h

centro de convenções
de nova serrana

FENOVA.com.br

16ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

www.feirafebrac.com.br

CENTRO DE CONVENÇÕES DE NOVA SERRANA

14H ÀS 21H

25 A 27 
AGOSTO

2015
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O Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC) 
e a Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil) lançaram no dia 31 de março, em 
Nova York, o programa Innovate in Brasil. O 
objetivo é atrair a instalação de Centros de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de em-
presas multinacionais estrangeiras, novo 
foco de atuação do Governo brasileiro.

O programa Innovate in Brasil apoia 
investidores com interesse em instalar 
centros de P&D no Brasil em quatro setores 
industriais: energias renováveis, tecnologia 
da informação e comunicação, petróleo e 
gás e saúde. Para nortear a estratégia, a 
Apex-Brasil e o MDIC mapearam mais de 
150 empresas com potencial para investi-
mento nesses setores no Brasil. Além de 
detectar as empresas, o documento fez 
um raio-x do cenário atual dos principais 
países que atuam nessas áreas, conside-
rando informações como marcos regula-
tórios, ambiente de negócios e acesso a 
financiamento.

O lançamento do programa é o 
primeiro passo para apresentar as opor-
tunidades brasileiras a especialistas em 
inovação, executivos de empresas es-
trangeiras que desenvolvem P&D no Bra-
sil, além de representantes de instituições 
públicas. A partir de agora, o Governo bra-
sileiro selecionará algumas das empresas 
mapeadas para mostrar as vantagens de 

As marcas Júlia Mezzeti, Letícia Mo-
rais e Floré, que fazem parte do 
polo de Nova Serrana estiveram na 

16ª Minas Trend Preview, em Belo Horizon-
te. O evento, que mostra a moda minei-
ra, tornou-se relevante para o calendário 

DISCUSSÕES

O evento de lançamento foi dividi-
do em três paineis: Redefindo inovação – 
o que vem agora; O papel do governo; e 
Histórias de sucesso. No primeiro, o Chief 
Executive Officer (CEO) da AES, Andrés 
Gluski, o gerente geral da IBM na América 
do Norte, Elly Keinan, e o vice-presiden-
te da Intel, Steve Long, falaram sobre as 
inovações com potencial para transformar 
as vidas das pessoas. O painel discutiu o 
Brasil como um exemplo de inovação re-
versa.

No segundo momento, o secretá-
rio de Inovação do MDIC, Marcos Vinícius 
de Souza, a gerente Executiva de Investi-
mentos da Apex-Brasil, Maria Luisa Cravo, 
o diretor do BNDES Julio Ramundo, e o 
assessor da FINEP, Luiz Martins de Melo, 
explicaram as políticas públicas e incenti-
vos do governo brasileiro para atrair cen-
tros de pesquisa para o país. Eles respon-
deram perguntas do público sobre como 
investir no Brasil e os desafios que o país 
vive no momento.

O terceiro painel, sobre os casos 
de sucesso de empresas que já investem 
em P&D no Brasil contou com a presença 
da gerente geral da EMC2 no Brasil, Karin 
Breitman, o Diretor da GE, James Mau-
ghan, o diretor da Boeing Antonini Pu-
ppin-Macedo, e o chefe regional da SAP, 
Manfred Weis.

mostrar o nosso produto para o público 
classe AB, e também agregar novos com-
pradores”, diz.

Pela primeira vez como expositora 
no Minas Trend, o empresário Weder da 
Silva Morais, responsável pala marca Letícia 

FERRAMENTAS

O programa Innovate in Brasil dis-
ponibiliza informações atualizadas sobre 
o Brasil para quem procura o lugar ideal 
para investir em P&D. No site www.inno-
vateinbrasil.com.br é possível encontrar 
dados sobre o mercado consumidor inter-
no, qualificação da mão de obra, infraes-
trutura tecnológica, centros de inovação já 
existentes no País e incentivos governa-
mentais disponíveis com as especificações 
de cada um dos setores prioritários.

Além disso, foram elaborados ví-
deos promocionais, também disponíveis 
no site, sobre cada área. A ideia é que, 
em poucos minutos, o investidor possa se 
informar sobre o Brasil e decidir se o País 
é um potencial candidato para seu investi-
mento. Em caso positivo, o próximo passo 
é procurar a Apex-Brasil, que é o ponto 
focal para atender empresas interessa-
das em oportunidades de investimentos, 
sejam em P&D ou em outros setores. A 
Agência atua desde a primeira visita à 
empresa até o anúncio do investimento, 
fornecendo informações, fazendo a apro-
ximação com atores públicos e privados e 
ainda identificando potenciais locais para a 
instalação da planta ou centro.

Fonte: Assessoria de Imprensa - 
Apex-Brasil 

Morais se diz satisfeito com o retorno. “O 
estande ficou bastante movimentado em 
todos os dias. Nosso produto agradou o 
público”, confirma. A participação também 
rendeu novos clientes. “Se todo der certo, 
queremos participar da próxima edição”. 

aplicar recursos no Brasil. Outros eventos 
de apresentação do programa também 
estão na agenda para 2015.

“Existem três razões para o inves-
tidor estrangeiro escolher o Brasil como 
destino para centros de Pesquisa e De-
senvolvimento. O primeiro é que nosso 
mercado interno não está encolhendo. O 
segundo é que temos muitos talentos e 
o número de pessoas que terminam uma 
faculdade no Brasil cresceu 380% de 1998 
a 2012. O terceiro é que o governo oferece 
diversos incentivos para cada um desses 
setores”, explicou o secretário de Inovação 
do MDIC, Marcos Vinícius de Souza, duran-
te o evento de lançamento Brazil Innova-
tion Forum – realizado em parceria com 
a revista Foreign Affairs, uma publicação 
do Council on Foreign Relations (CFR). Para 
o secretário, além de atrair a implantação 
de novos centros de pesquisa, o Innovate 
in Brasil busca também novos projetos a 
serem desenvolvidos no país.

“A Apex-Brasil atua para que o País 
ocupe posição cada vez mais relevante 
no cenário internacional, com objetivo de 
atrair investimentos estrangeiros. A bus-
ca por investimentos produtivos, e em 
especial aqueles intensivos em tecnolo-
gia, é uma prioridade para a Agência, que 
trabalhará de forma sistemática e consis-
tente para isso”, afirmou o presidente da 
Apex-Brasil, David Barioni Neto, em seu 
discurso de abertura no Fórum.

nacional, assim como São Paulo Fashion 
Week e Fashion Rio. 

Segundo Liliane Vasconcelos Lino, 
gerente comercial da empresa Henso, a 
participação no MTP é uma vitrine para 
expandir a marca. “É um espaço para 

BRASIL LANÇA PROGRAMA PARA ATRAIR 
INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

MARCAS DO POLO DE NOVA SERRANA PARTICIPAM 
DO MINAS TREND PREVIEW

Edição reuniu lançamentos primavera-verão 2016

A EMPRESA LETÍCIA MORAIS PARTICIPOU PELA PRIMEIRA VEZ DA 16ª MINAS TREND PREVIEW
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