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FIEMG lança nova campanha de valorização 
da indústria: A Hora é Agora!

Entidades se unem em manifesto para co-
brar redução do Custo Brasil.

Banco de Talentos do Sindinova está com 
inscrições abertas para área administrativa 
e de produção.
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CPN abre 2021 com rodadas nacional e 
internacional simultaneamente
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Sindinova oferece nova tabela com 
descontos especiais para plano da Unimed

Editorial

O Sindinova em parceria com a Uni-
med conseguiu a redução dos preços para 
planos de Saúde.

Aproveite os descontos e contrate 
o convênio para você e sua família. Vale 
também para migração de plano.

Confira os valores na tabela abaixo.
Mais informações com Sônia (Sindi-

nova): 37-3228-8500.

2020 não foi um ano fácil. Passamos 
por várias incertezas e tivemos milhares 
de vidas ceifadas pela pandemia do Novo 
Coronavírus. Não bastasse, fomos toma-
dos por uma sensação de angústia e in-
segurança. 

Tivemos que nos adaptar. Nunca se 
deu tanto valor ao poder de estar junto, 
mas agora era preciso se afastar para cui-
dar de si e do outro. Fomos obrigados a 
adotar novos hábitos e, com isso, apren-

demos a valorizar cada minuto com nos-
sos amigos e familiares.

Não nos deixamos abalar. Aos pou-
cos, reorganizarmos nossas empresas, 
fizemos ajustes e conseguimos voltar a 
girar a economia e recuperar postos de 
trabalho. Buscamos apoio, unimos forças 
e lutamos para manter o desenvolvimen-
to econômico. Percebemos que atuando 
juntos somos mais fortes. 

2021 chegou e é hora de pensarmos 

em novos desafios, mudarmos nossas 
perspectivas e encontrar caminhos que 
transformam projetos em ações. Ainda 
precisamos manter os cuidados necessá-
rios, porém o ano já começou com a espe-
rança de dias melhores.

Para que tudo dê certo, é preciso que 
todos colaborem e continuem a manter 
as medidas de proteção. Que 2021 seja de 
saúde, paz e muita prosperidade para to-
dos nós!

Redução vale somente para associados ao Sindicato
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A hora da indústria é agora
FIEMG lança nova campanha de valorização da indústria

Em 2020 a FIEMG trabalhou com foco 
e dedicação para superar todas as dificulda-
des apresentadas. 2021 chega como um ano 
de novas oportunidades. É chegada a hora 
da retomada, de acreditar, de investir, de 
se atirar. É preciso coragem para fazermos, 
juntos, a virada que todos desejamos. Agora 
é a hora de a indústria mostrar sua impor-
tância e força para promover o crescimento 
de Minas e do Brasil. 2021 será o ANO DA 
INDÚSTRIA.

Motivado por este desafio, a FIEMG 
lança esta nova campanha de valorização da 
indústria, que desperta a vontade de fazer 
acontecer e a coragem para construir a rea-
lidade que todos desejamos.

Este é o nosso propósito.
A hora é agora.
Somos protagonistas da mudança.
É o momento de dar o próximo passo. 

De acreditar, de investir, de ter coragem 
para arriscar.

É hora de transformar e construir a re-
alidade que queremos.

Porque quando todos se mobilizam 
para um mesmo propósito, podemos mais.

Vamos juntos, com responsabilidade e 
confiança na capacidade de cada um de en-
xergar além e de transformar a nossa socie-
dade e o nosso mundo.

A hora da indústria é agora!
Confira no QR Code abaixo o vídeo da 

Campanha da FIEMG junto com o Sindinova.
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UM NOVO
TEMPO
Começamos esse ano acreditando
em  dias  mais  prósperos  e  que
unidos  faremos  um  ano  melhor.
Conte conosco!

Setor calçadista deve crescer 19% em 2021,
projeta Abicalçados

O ano de 2020 foi de dificuldades para 
o setor calçadista nacional. Dependente do 
mercado doméstico, para o qual são desti-
nadas mais de 85% das vendas setoriais, a 
indústria calçadista viu sua produção des-
pencar 27% (até outubro, conforme dados 
do IBGE). Para o final do ano, a projeção é 
de que a queda fique em torno de 25%, fa-
zendo com que o setor retorne ao patamar 
produtivo de 16 anos atrás, na faixa de 650 
milhões de pares. A queda, conforme a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), é influenciada também pelas 
exportações de calçados, que até novembro 
caíram 19,4% (para 84,48 milhões de pares).

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, destaca que a pandemia 
do novo coronavírus afetou severamente 
a indústria calçadista, que deve encerrar o 
ano com 250 milhões de pares a menos e 
com a perda de cerca de 20 mil postos de 
trabalho. “Existe uma tendência de recupe-
ração verificada nos últimos meses de 2020. 
Para o início do próximo ano, a tendência é 
essa, ainda mais levando em consideração 
a vacinação e a normalização do comércio 
físico, do qual ainda somos dependentes”, 
explica o executivo, ressaltando que a pre-
visão é de um crescimento de 19% ao longo 
de 2021, portanto com o setor ainda encer-
rando o próximo ano abaixo dos registros de 
2019. “Ou seja, se empatarmos com 2019, 
será apenas em 2022”, projeta Ferreira.

Ferreira conta que o ano só não foi pior 
devido a algumas medidas de estímulos 
adotadas pelo Governo Federal, caso da MP 
936, que permitiu a preservação de empre-
gos através da flexibilização das jornadas 
e suspensões temporárias de contratos de 
trabalho, e da desoneração da folha de pa-
gamentos, que permitiu que as empresas 
continuassem substituindo o pagamento 

de 20% sobre a folha de salários por 1,5% 
da receita bruta, excluindo as exportações. 
“Foram fundamentais (as iniciativas). O 
ano poderia ter sido muito pior do que foi”, 
avalia. Por outro lado, o dirigente da Abical-
çados ressalta que para dar continuidade a 
uma recuperação mais robusta e sustentá-
vel, é preciso avançar nas reformas estru-
turais do Estado brasileiro, especialmente 
no que diz respeito às reformas tributária 
e administrativa. “O certo é que não pode-
mos conviver com um Estado do tamanho 
que está, com a dívida pública crescendo e 
os tributos sobre o setor produtivo elevados. 
É preciso desburocratizar e diminuir a carga 
tributária para termos o mínimo de compe-
titividade para concorrer com os players in-
ternacionais, tanto aqui quanto além-fron-
teiras”, pontua.

ANTIDUMPING
A principal pauta para o setor em 2021 

é a renovação e ampliação do direito anti-
dumping, que atualmente é aplicado contra 
calçados importados da China com o obje-
tivo de garantir a concorrência leal no mer-
cado interno brasileiro. A sobretaxa, atual-
mente em US$ 10,22 por par importado da 
China, vence em março de 2021.

Além da renovação da medida, a Abi-
calçados está pleiteando a ampliação do 
direito para Vietnã e Indonésia, países que 
também utilizam o dumping para competir 
nos seus principais mercados, caso do Bra-
sil. A medida é vista como fundamental para 
garantir a concorrência leal no mercado in-
terno brasileiro, ainda mais diante do atual 
cenário, em que os países asiáticos já volta-
ram aos patamares produtivos pré-crise e 
que portanto devem aumentar suas expor-
tações de produtos altamente subsidiados 
ao longo do próximo ano.

DADOS*
2020
Produção (janeiro e outubro): -27%

Produção (projeção 2020): -25%

Exportação (janeiro a novembro):  -19,4%

2021
Projeção produção (ante 2020)  + 19%

Projeção exportação (ante 2020): + 21,2%

*Dados tabulados e projetados pela Inteligência de Mercado da Abicalçados

Fonte: Abicalçados

Divulgação
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Entidades 
se unem em 
manifesto 
para cobrar 
redução do 
Custo Brasil

Entidades industriais se juntaram para 
conscientizar autoridades políticas, judi-
ciário, empresários e trabalhadores sobre 
a grave situação da economia do país com 
baixo crescimento e produtividade. 

Os efeitos causados, principalmente 
diante da pandemia, têm gerado incertezas 
no mercado e preocupação do setor indus-
trial em todo o país. Somado a isso, houve 
paralisação da produção de algumas empre-
sas e agravado ainda mais o desenvolvimen-
to econômico.

Neste sentido, entidades de classe e as-
sociações se uniram para cobrar a aprovação 
de reformas que reduzam o Custo Brasil. Em 
nota, as instituições destacam que:

“É inadmissível continuarmos perden-
do a corrida do desenvolvimento para países 
com potencial muito menor que o nosso, por 
falta de condições adequadas para produzir 
e gerar empregos.

Para que o país volte a promover a me-
lhoria da qualidade de vida da população, é 
urgente que se faça uma reforma para redu-
zir o Custo Brasil.

Reforçamos o nosso compromisso de 
trabalhar com a sociedade e autoridades na 
criação de um ambiente de negócios mais 
eficiente, um país próspero e uma sociedade 
justa.”

Veja ao lado o manifesto na íntegra.
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Cadastros contemplam os setores administrativo e de produção

Banco de Talentos do Sindinova está com inscrições 
abertas

Em funcionamento desde junho do ano 
passado, o Banco de Talentos do Sindino-
va já recebeu 721 currículos, fez 256 entre-
vistas e encaminhou 90 candidatos para as 
empresas de Nova Serrana.  Só neste ano, 
183 pessoas se inscreveram, foram feitas 
duas rodadas de entrevistas com 34 pessoas 
no total e 10 foram encaminhadas para pre-
enchimento de vagas.

A gestora de pessoas do Sindinova, 
Janice Amorim, diz que, inicialmente, 
foram abertas as inscrições para o setor 

administrativo, porém em razão da alta 
demanda de ofertas de empregos na li-
nha de produção, foi necessário abranger 
também este setor.

“Devido à grande demanda de profis-
sionais para operação nas áreas mais com-
plexas, decidimos abrir o Banco de Talentos 
para as pessoas se inscreverem e retor-
narem também ao mercado de trabalho, 
principalmente, neste momento em que as 
empresas estão retornando a produção”, 
afirmou Amorim.

COMO FUNCIONA?
O candidato se inscreve nas vagas de 

acordo com o seu perfil e/ou experiência. 
É agendada uma data para entrevistas e, 
conforme demanda, a psicóloga encaminha 
os candidatos às empresas do Polo de Nova 
Serrana para análise e possível preenchi-
mento das vagas.

VAGAS SETOR ADMINISTRATIVO:
→ Planejamento e Controle de Produção
→ Departamento Pessoal
→ Auxiliar Administrativo
→ Gerente Administrativo
→ Fiscal
→ Contábil
→ Faturista
→ Comprador
→ Comercial
→ Recepcionista
→ Financeiro

Como se inscrever para Área Adminis-
trativa?

Acesse o QR Code abaixo, preencha o 
formulário e envie. Depois é só aguardar o 
agendamento das entrevistas.

VAGAS SETOR DE PRODUÇÃO:
→ Supervisor de Produção
→ Almoxarifado
→ Expedição
→ Overloquista
→ Cortador
→ Pespontadeira
→ Montador
→ Sapateiro

Como se inscrever para Área de Produ-
ção?

Acesse o QR Code abaixo, preencha o 
formulário e envie. Depois é só aguardar o 
agendamento das entrevistas.

*O Sindinova somente entrevista e 
encaminha os candidatos de acordo com a 
descrição da vaga e perfil. A finalização do 
processo ficará por conta dos profissionais 
do Departamento Pessoal e dos diretores 
das empresas.

Abertas inscrições para consultoria em 
Desenvolvimento de Coleções de Calçados

O Sindinova está com vagas abertas 
para as empresas associadas aderirem 
ao projeto de Desenvolvimento de Co-
leções de Calçados 2021.  

A designer, Caroline Sarmento, irá 
elaborar entre 10 a 15 modelos para 
cada fábrica. O início é imediato e serão 
ofertadas 10 vagas por um período de 
dois meses. Aproveite!

Estão incluídos no cronograma:  
√ Identificação do Perfil do Produto
√ Pesquisa e Desenvolvimento de Co-

leção
√ Acompanhamento de Pilotagem
√ Combinação de cores

Valor de investimento: 3x R$ 
450,00.  

Inscrições no QR Code abaixo. 
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A rede de lojas do Paraná, Planeta Je-
ans, esteve no CPN no final do mês e com-
prou 9.035 pares de calçados de todos os 
segmentos de calçados.  O somatório das 
compras foi de R$ 289.045,70.

Conforme explicado pelo gerente co-
mercial, Humberto Máximo, a linha femi-
nina lidera as vendas, porém houve redução 
no consumo de calçados infantis.

“As maiores vendas ainda segue o pa-
drão do consumidor feminino. Em segundo 
é o masculino e vimos uma queda nos cal-
çados infantis e juvenis. Devido ao fato de 
as crianças não estarem indo para a escola 
e sem nenhuma atividade de lazer, perce-
bemos, em nossos pontos de venda, que as 
maiores vendas para este público foi o chi-
nelo”, afirmou Máximo.

ESTRUTURA CPN
Humberto afirma que há uma previsão 

de voltar ao CPN no final de março para re-

por os estoques. O lojista elogiou o trabalho 
desenvolvido pelo Sindicato e os cuidados 
com a pandemia.

“Neste momento em que não temos 
feira, o Sindinova serve de ponte para che-
garmos mais próximos dos fabricantes. Por 
catálogos, a gente acaba comprando menos 
por não ver o produto de forma física. Vin-
do aqui e, com a garantia desta segurança, 
mostra que além do conforto, também há 
uma qualidade na compra dos produtos”, 
assegurou.

Sobre o espaço do CPN para receber 
lojistas e fabricantes, o importador, Mar-
tinez, enalteceu a estrutura e destacou o 
apoio do Sindinova no suporte e na geração 
de negócios. 

“Me parece algo muito inovador que 
os fabricantes tenham um Sindicato onde 
possam atender a um cliente internacional 
e compartilhar uma cultura de exportação. 
Achei fantástico”, pontuou.

CPN abre 2021 com rodadas nacional e internacional 
simultaneamente
MKS, dos Estados Unidos, e Vaga Calçados, da Bahia, inauguraram a temporada de compras; Planeta 
Jeans fez atendimento no final do mês e comprou quase 300 mil reais em calçados

As indústrias calçadistas retornaram 
às atividades com grandes expectativas de 
vendas para 2021. Já nos dias 12, 13 e 14 de 
janeiro, dois lojistas (um estrangeiro e um 
nacional) realizaram atendimentos no Cen-
tro de Promoção de Negócio (CPN). Juntas, 
as duas rodadas somaram mais de R$ 440 
mil em negócios.

Os atendimentos ocorreram, paralela-
mente, porém em salas separadas. A dis-
tribuidora MKS, dos Estados Unidos, esteve 
pela primeira vez em Nova Serrana e com-
prou 10272 pares de calçados, gerando mais 
de 50 mil dólares em negócios. Os destaques 
da coleção feminina foram as sandálias, 
rasteiras, plataformas e tênis. 

Segundo o diretor e comprador, Rod-
man Martinez, a empresa revende calçados 
para mais de 25 países da América. O prin-
cipal produto são as linhas abertas.

“Vendemos diferentes categorias. Tra-
balhamos com sapatos de salto alto, rastei-

ras e tênis. Mas vendemos, principalmente, 
produtos abertos como as sandálias e ras-
teiras planas”, ressaltou Martinez.

NEGOCIAÇÃO NACIONAL
Da Bahia, o sócio-gerente da Vaga Cal-

çados, Johnne Victor, conta que o seu seg-
mento com maior saída em vendas é o tênis. 
Ao todo, o comprador pediu 6400 pares e 
gerou um total de R$ 187.265,76 em comer-
cializações.

Johnne atendeu aos fabricantes de calça-
dos esportivos. Segundo ele há grandes pers-
pectivas de vendas para este ano, principal-
mente, após a vacina contra o Coronavírus.

“Pelo que temos percebido, a vacina 
deve sair em breve, então estamos acredi-
tando em muitas vendas, tanto é que estou 
comprando um valor maior do que normal-
mente compro aqui”, diz otimista o gerente. 

MAIORES VENDAS

Fotos: Selma Assis

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras

Importador realiza compras de calçados femininos no CPN Vaga Calçados atende fabricantes do segmento masculino

Planeta Jeans realiza atendimento para todos os segmentos de calçados
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Fimec 2021 anuncia nova data e confirma três 
grandes patrocinadores
45ª edição do evento ocorre de forma presencial em maio, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS

A 45ª Fimec (Feira Internacional de 
Couros, Produtos Químicos, Componentes, 
Máquinas e Equipamentos para Calçados e 
Curtumes) está confirmada para acontecer 
presencialmente e em nova data: de 04 a 
06 de maio de 2021, nos pavilhões da Fe-
nac, em Novo Hamburgo/RS. A alteração no 
período de realização da feira atende soli-
citações das entidades setoriais apoiadoras 
da Fimec, que ressaltam que a data ante-
riormente confirmada, em março de 2021, 
ainda apresentava muitas incertezas, apon-
tando o adiamento da feira como a ação 
mais adequada diante do cenário atual. 

Entre os fatores apresentados pelas 
entidades para embasar o pedido de alte-
ração, estão: instabilidade do mercado em 
relação à disponibilidade de matéria-prima 
para montagem dos equipamentos; possí-
veis restrições e dificuldades de viagens 
internacionais; a falta de previsão que a 
vacinação para prevenção da Covid-19 es-
teja consolidada em março; e risco de pou-
ca visitação caso o cenário de transmissão 
ainda se configurasse com considerável 
preocupação. Além disso, a alteração tam-
bém está alinhada com a transferência de 
datas das demais feiras internacionais do 
setor coureiro-calçadista. “Entendemos o 
cenário atual e, a partir de conversas com 
entidades setoriais, apoiadores e expo-

mercado e traz a oportunidade de apresen-
tar ao mercado brasileiro e latino-ameri-
cano as mais novas tecnologias disponíveis 
mundialmente, principalmente com foco 
em economia circular e sustentabilidade”, 
destaca. O mercado brasileiro é de extrema 
importância para a multinacional, que tem 
o objetivo de mostrar as tecnologias mais 
inovadoras, sustentáveis e materiais que 
possam também contribuir para  tornar a 
indústria brasileira mais competitiva e au-
mentar as possibilidades para a reciclagem 
dos calçados, na busca cada vez mais forte 
de uma economia circular. 

A Sicredi Pioneira RS, patrocinadora 
pelo segundo ano consecutivo, acredita na 
Fimec para fortalecer a sua marca junto ao 
setor industrial. “Acreditamos que a feira 
tem uma importância fundamental ao tra-
zer tecnologia e inovação para o setor. Te-
mos a missão de demonstrar que o Sicredi 
é uma instituição completa também para as 
indústrias. Este foi o motivo que nos levou 
a patrocinar pela primeira vez em 2020 e 
manter o patrocínio para o próximo ano”, 
avalia Solon Stahl, diretor executivo da Si-
credi Pioneira. Ele ainda explica que o pa-
trocínio leva em consideração o propósito 
da Sicredi. “Também devemos considerar 
que todas as decisões tomadas pela coo-
perativa são em nome de nosso propósito 

sitores da feira, identificamos que seria 
mais adequado realizar a Fimec em maio 
de 2021”, destaca o diretor-presidente da 
Fenac, Marcio Jung.

PATROCINADORES CONFIRMADOS
Além da alteração de data, outra no-

vidade da Fimec 2021 é a confirmação de 
três grandes nomes como patrocinadores: 
Transduarte, Sicredi Pioneira RS e a mul-
tinacional Covestro. Por reunir os princi-
pais players do mercado da América Latina, 
a Fimec é um grande atrativo para as três 
empresas, que além de unir seus nomes aos 
da feira, se farão presentes com estandes 
para negociações. “Diante de todo o cenário 
econômico atual, já contar com estes três 
grandes nomes nos apoiando, mostra a re-
levância da Fimec como um evento estraté-
gico para toda a cadeia calçadista. Sabemos 
que será um evento extremamente impor-
tante para a retomada do setor em 2021”, 
destaca Jung

O diretor de vendas e desenvolvimento 
de mercado da Covestro, Silvio Hernandes 
Torres, acredita no potencial competitivo da 
Fimec para conectar grandes empresas com 
a Covestro, uma das maiores fabricantes de 
matérias-primas para o segmento calça-
dista no mundo. “A Fimec é uma feira re-
ferência que reúne os principais players do 

que é ‘juntos construímos comunidades 
melhores’. Neste contexto, uma feira de 
negócios é sempre um impulsionador de 
negócios, geração de receitas, manuten-
ção ou ampliação de empregos e renda, e 
logo, fundamental para termos comunida-
des melhores. Em especial em 2021, um ano 
após o surgimento da pandemia, e que to-
das iniciativas que visem retomada da nos-
sa economia precisam ser incentivadas”, 
ressalta Stahl.

A Transduarte, empresa especializada 
no transporte e logística de componentes, 
máquinas, equipamentos e matérias-pri-
mas para o setor calçadista é parceira da 
Fimec há mais de 15 anos e segue apoian-
do o evento em 2021, ano em que conside-
ra essencial a feira. “Nós acreditamos que 
a Fimec 2021 será a retomada do mercado 
pós-pandemia, o setor calçadista foi um 
dos mais afetados, e a feira será a oportu-
nidade de apresentar novidades ao merca-
do e a força que nosso setor tem”, destaca 
Filipe Baum, gerente comercial. Ele ainda 
fala sobre a retomada do setor. “A feira será 
essencial para a retomada de mercado, não 
podemos e não temos mais como parar, 
mas claro,  devemos retomar todos os ser-
viços, e sempre respeitando todas as medi-
das de segurança dos órgãos competentes”, 
complementa Baum. 

SERVIÇO

Evento: 45ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Quím-
icos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e 
Curtumes)

NOVA DATA: 04 a 06 de maio de 2021

Horário: 13 às 20 horas

Local: Fenac - Novo Hamburgo/RS, Brasil

Realização: Fenac Experiências Conectam

Patrocínio: Covestro, Sicredi Pioneira RS e Transduarte

Apoio: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e entidades setoriais: 
ABICALÇADOS, ABIACAV, ABQTIC, ABRAMEQ, ACI-NH/CB/EV, AICSUL, AS-
SINTECAL, CICB, FIERGS, IBTEC e SEBRAE/RS.

Mais informações: acesse www.fimec.com.br e as redes sociais: www.
facebook.com/FeiraFimec e www.instagram.com/feirafimec.
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Memorial contou a história da Indústria do Couro e 
do Calçado de Nova Serrana

Do dia 13 ao dia 24 de janeiro, o Centro Social abriu suas 
portas para visitação. Na sua quinta edição, o Memorial teve 
como narrativa a indústria do couro e do calçado de Nova 
Serrana. Nos doze dias de mostra, cerca de 400 pessoas 
passaram pelo local.

Para esta edição, a indústria de calçados foi mote prin-
cipal. No interior do salão, foram expostos vários bens 
materiais e imateriais entre fotografias, documentos, ma-
quinários e artefatos utilizados na fabricação de sapatos. 
Muitos destes objetos foram doados ou emprestados por 
moradores, industriais e órgãos públicos. 

O curador da mostra e professor, Reginaldo Silva, conta 
que o valor dos bens é imensurável e que algumas peças são 
verdadeiras relíquias. “Temos três peças que pertenceu ao 
Frei Ambrósio. Das 57 máquinas de costura, somente três 
não funcionam, as outras estão em perfeito estado de con-
servação. São máquinas que hoje têm um valor histórico, de 
colecionador e financeiro”, ressalta.

INFLUÊNCIA DA IGREJA
Ainda de acordo com Silva, a igreja teve grande influ-

ência para a indústria calçadista uma vez que participou 
ativamente de questões políticas em prol desenvolvimento 
urbano e educacional da cidade.

 “A indústria calçadista tem um apoio muito grande da 
paróquia. Em épocas mais difíceis, os freis traziam ideias 
da Europa e ajudavam os industriais a se organizarem. Na 
construção da BR, o padre na época estava junto quando pe-
diram para passar por aqui, na construção do ginásio (esco-
lar) também. A igreja sempre pedia e reforçava a necessida-
de de mão de obra qualificada", revelou.

O professor conta também que “a devoção a São Crispim 
e São Crispiniano é muito forte na cidade por serem conside-
rados padroeiros do sapateiro. Existe uma tradição de levar 
as imagens, na época das festividades, para as fábricas”.

Com a chegada do padre Lauro e a construção da nova 
matriz, a Igreja de São Sebastião, a indústria se vê nova-
mente representada, desta vez no altar da igreja.

“Nos painéis da igreja tem imagens que foram feitas 
de sapatarias. São fotografias transformadas em painéis. 
A maioria das pessoas retratadas lá está viva ainda. En-
tão, você vê esta ligação entre igreja, paróquia e indústria o 
tempo inteiro”, pontuou.

MEMORIAIS
Iniciado em 2017, pelo Padre Hélio, após uma viagem 

a São Joaquim de Bicas, o projeto tem como objetivo contar 
a história da paróquia, que já existe desde 1924, e incorpo-

rar com algum tema relevante da cidade. De acordo com o 
curador, a cada ano é abordado um tema diferente. 

“O primeiro contou a história da população indígena. 
O segundo falou sobre o negro e as festas populares ligadas 
à cultura afro. O terceiro trabalhou o tema famílias tradi-
cionais da cidade e sua árvore genealógica. O quarto apre-
sentou a história do comércio”, garantiu Silva. 

EXPOSIÇÕES FUTURAS
Para as próximas edições estão previstos conteúdos so-

bre o migrante, na 6ª temporada, da arte, na 7ª e, para fin-
dar, em 2024, serão reunidos todos os memoriais realizados 
em comemoração ao centenário da paróquia. 

Devido ao caráter itinerante da exposição e preocupado 
com a destinação dos materiais após a realização da mostra, 
Silva afirma que já está consolidada a criação de uma asso-
ciação de Patrimônio Histórico para abrigar todo o aparato. 

“Fizemos um trabalho que era contar a história do Cer-
cado, da indústria e das empresas. É um material interes-
sante. A proposta é que, com a junção disso tudo, façamos 
o lançamento de um livro, em 2024. Futuramente, a ideia 
é ter um espaço fixo para receber e guardar todo o mate-
rial da exposição. A cada memorial, recebemos doações e a 
associação já possui alguns objetos guardados”, concluiu.

Fotos: Selma Assis

Reginaldo Silva, curador do Memorial e Ronaldo Lacerda, presidente do Sindinova
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Vendas no comércio eletrônico devem crescer 26% 
em 2021

Pesquisa realizada pela Ebit/Nielsen 
mostra que as vendas no comércio eletrô-
nico devem crescer 26% e alcançar R$ 110 
bilhões no ano de 2021. De acordo com o 
estudo, o desempenho das vendas pela in-
ternet será impulsionado pelo crescimento 
do número de consumidores, consolidação 
dos e-commerces locais, fortalecimento 
dos marketplaces e logística mais ágil. A 
pesquisa indicou ainda que 95% das pes-
soas pretendem continuar fazendo compras 
online em 2021.

Para Felipe Dellacqua, sócio e vice-
-presidente de vendas da VTEX, empresa 
que provê plataforma de e-commerce para 
um quarto das lojas virtuais do País, os con-
sumidores irão continuar comprando online 

no ano de 2021 ainda que, com as vacinas, 
as pessoas voltem a ter uma vida normal e a 
frequentar lojas físicas.

“É uma tendência que veio para ficar. 
Estamos digitalizando muitos processos 
que antes eram totalmente físicos para ga-
rantir ainda mais conforto ao consumidor. 
Muitos varejistas físicos adotaram o What-
sapp como canal de compra, digitalizando 
uma compra que seria física. Grande parte 
do varejo também permite que se faça a 
compra por marketplace ou Whatsapp e a 
retirada seja por meio de drive-thru, o que 
também é confortável para o consumidor 
que quer retirar a compra de forma rápida“, 
explica.

A Ebit/Nielsen projeta também alta de 

16% no número de pedidos, que passariam 
para 225 milhões, e uma expansão de 9% 
no valor médio das vendas, para R$ 490. 
As categorias que mais devem se destacar 
nas vendas online, conforme a empresa, são 
alimentos e bebidas, bebês e casa e deco-
ração, entre outros. Só no primeiro semes-
tre de 2020,  7,3 milhões de consumidores 
ingressaram no e-commerce. É quase a 
mesma quantidade de novos brasileiros que 
passaram a fazer compras online no ano in-
teiro de 2019.

Segundo Felipe, o faturamento do on-
line em 2020 representou mais de 10% do 
total do varejo brasileiro. “No ano de 2019, 
fechamos em 4,5% e em 2020 mais que do-
bramos. Com as restrições do isolamento 

devido à pandemia, passou a existir abun-
dância de consumidores navegando pelo 
canal digital e ficou muito mais fácil e bara-
to capturá-los”, observa.

Outro fator que acelerou o aumento 
de novos consumidores no mundo digital 
foi o maior acesso população à tecnologia 
4G. “Temos mais de 50% da população 
brasileira com acesso ao 4G, enquanto 
a média de outros países é de 53%. Com 
previsão da implementação do 5G e com 
a internet mais rápida, a tendência é que 
a aceleração da tecnologia móvel impul-
sione bastante o comércio eletrônico em 
2021”, completa.

Fonte: Ablac



12 Sim, nós usamos máscara! 29/01/2021 A 28/02/2021 – JORNAL SINDINOVA


