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SALÃO DE TENDÊNCIAS INSTITUTO FEDERAL

PÁG 09 PÁG 08

VEJA MAIS – PÁG 07

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social entrega 
projeto de Instituto Federal ao Ministro da Educação, Milton 
Ribeiro. Deputado Federal Newton Jr intermediou o encontro. 

2º Salão de Tendências foi sucesso de público e de exposição. 
Fornecedores apresentaram as novidades da coleção outono/
inverno 2022. Visitantes participaram de sorteio durante a edição. 

Sindinova confirma 4ª edição da Nova 
Serrana Feira e Moda em São Paulo

CORPO DE BOMBEIROS PÁG 05

Comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais se compromete a destinar um caminhão-tanque para o 3º Pelotão. Unidade de 
Nova Serrana pleiteia também a elevação à Companhia 
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Nova Serrana apresenta maior contratação de empregos 
desde fevereiro

Agosto terminou com saldo positivo 
na geração de empregos em Nova Serrana, 
segundo o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). Este é o terceiro 
mês seguido em que a cidade apresenta ele-
vação nos indicadores de contratações.

Foram 1861 admissões e 974 desliga-
mentos, no período.  Comparados com os 
outros ramos de atividade, a indústria foi 
a que mais empregou, com 1413 admitidos, 

representando 75,93% deste total.
No ano, o maior índice registrado foi 

em fevereiro, com 2.281 admissões e 714 
demissões. Nos três meses seguintes, tive-
mos uma queda acentuada nas contratações 
e alto registro de desligamentos. A partir de 
junho, o município voltou a empregar.

Esta retomada se deve, em muito, à 
normalização das atividades que, devido 
à pandemia do novo coronavírus, fizeram 

com que várias fábricas entrassem em pro-
cesso de demissão, suspensão e/ou redução 
de jornada de trabalho e salário.

RANKING
Nova Serrana continua no segundo lu-

gar no ranking como a cidade que mais con-
trata na região, perdendo apenas para Divi-
nópolis. O município vizinho fechou o mês 
de agosto com o melhor desempenho de 

todo o ano de 2021. Foram 730 novas vagas 
abertas para o mercado formal, resultado de 
2.839 admissões e 2.109 demissões.

No acumulado do ano, Nova Serrana 
apresenta 11160 admissões contra 8581 desli-
gamentos. O saldo é de 2579, até o momento.

Confira no gráfico abaixo os números 
dos demais setores.

Setor industrial foi o que mais empregou no período 
Everton Saulo
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A Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) atualizou as pro-
jeções de crescimento do setor para 2021. 
Conforme os dados, a produção de calçados 
deve crescer 12,2% (na média), para 856,9 
milhões de pares, quase 100 milhões de pa-
res a mais do que em 2020. 

Mesmo com o incremento, o setor 
deve encerrar o ano 8% menor do que na 

pré-pandemia, em 2019. O crescimento de 
2021 será impulsionado pelas exportações 
de calçados, que devem ter incremento de 
25,5% (na média), alcançando 117,8 mi-
lhões de pares embarcados. 

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, destaca que existe uma 
melhora da dinâmica no mercado interno 
brasileiro, mas que o grande destaque está 

mesmo no cenário internacional, que res-
ponde por cerca de 14% das vendas das fa-
bricantes brasileiras. 

“Muito do crescimento das exporta-
ções deve vir do incremento dos embarques 
para os Estados Unidos, histórico principal 
destino do calçado brasileiro e que cada vez 
mais vem buscando fornecedores fora da 
Ásia”, avalia o executivo. 

Segundo os dados mais recentes divul-
gados pela entidade, entre janeiro e agosto, 
foram embarcados para os Estados Unidos 
9,13 milhões de pares por US$ 133,44 mi-
lhões, incrementos de 55% em volume e de 
40% em receita no comparativo com igual 
período do ano passado. 

Fonte: Abicalçados

Crédito: Selma Assis

Produção de calçados deve crescer 12,2% em 
2021, segundo Abicalçados
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Comandante do Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais se compromete a destinar um caminhão-
tanque para o 3º Pelotão
Unidade de Nova Serrana pleiteia também a elevação à Companhia

O Comitê de Segurança se reuniu com o 
comandante do Corpo de Bombeiros de Mi-
nas Gerais, Coronel Edgard Estevo da Silva, 
no dia 22 de setembro, na cidade adminis-
trativa, em Belo Horizonte. Na ocasião, o 
militar se comprometeu a destinar um ca-
minhão-taque para a unidade de Nova Ser-
rana.

O encontro, intermediado pelo depu-
tado Estadual Fábio Avelar, surgiu de se-
guidas reuniões do Comitê em que foram 
colocadas as dificuldades enfrentadas pelo 
Corpo de Bombeiros, principalmente, em 

relação à sua frota. 
De posse de indicativos e com dois pro-

pósitos em mente - elevação do Pelotão à 
Companhia e aquisição de um caminhão 
auto bomba tanque-, o presidente do Sin-
dinova, Ronaldo Lacerda, exibiu uma apre-
sentação, na qual continha diversas infor-
mações sobre a cidade que justificassem os 
pleitos. Dados populacionais e demográ-
ficos, registros de criminalidade e de aci-
dentes de trânsito, arrecadação de Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), além de mostrar a estrutura e situ-

ação atual do 3º Pelotão do Corpo de Bom-
beiros.

Os membros do Comitê ouviram do Co-
ronel Estevo a garantia da destinação de um 
caminhão tanque para Nova Serrana, nos 
próximos seis meses. Em relação à elevação 
da unidade, o comandante afirmou que, por 
hora, não seria possível, porém se compro-
meteu a estudar o assunto no ano que vem.

“Ele (Coronel Estevo) deixou bem claro 
para nós que hoje não têm condições de ele-
var à companhia. Pode levar um tempo para 
implementar esta demanda. O comandante 

nos deu uma esperança muito grande com 
relação ao veículo, que deve ocorrer em tor-
no de seis meses. Achei ele muito entusias-
mado com Nova Serrana, nós fomos muito 
transparentes com ele e ele conosco”, res-
saltou o diretor da CDL de Nova Serrana, 
Elton Batista de Oliveira.

Estiveram presentes além do deputado, 
do coronel, do presidente do Sindinova e do 
diretor da CDL de Nova Serrana, os secre-
tários municipais Helena Maria de Souza 
(Desenvolvimento Econômico e Turismo) e 
Enéas Fernandes Rosa (Governo).
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preendimentos em seu país, representam 
também a Entre Y Sale que distribui para 
cerca de 50 lojas. 

“Vimos que há muitas variedades de 
produtos para todo mundo, homens, mu-
lheres e crianças. No nosso caso, como tra-
balhamos com multimarcas e atendemos 

aos diversos públicos, vemos que podemos 
atender a todos. Os produtos que vimos aqui 
são muito interessantes”, afirma Rodriguez.

Na oportunidade, os importadores dos 
dois países visitaram fábricas do Polo.  Esses 
últimos, inclusive, aproveitaram a visita e 
compraram estoques de algumas empresas.

Rodadas internacionais movimentaram o CPN
no mês de setembro

Duas grandes distribuidoras da América 
Latina realizaram atendimentos no Centro 
de Promoção de Negócios (CPN) no último 
mês.  Nos dias 8 e 9, o CPN recebeu a Cal-
zados Roger, do Paraguai. Já entre os dias 21 
a 23, foi a vez da Entre Y Sale, do Uruguai.

Esta foi a primeira vez que ambos os 

importadores vieram a Nova Serrana. O ge-
rente comercial da Calzados Roger, Hector 
Garay, atendeu cerca de 60 empresas cal-
çadistas de todos os segmentos (feminino e 
masculino, adulto e infantil). 

Os importadores Diego Rodriguez e 
Roberto Bentancur, além de possuírem em-

Créditos: Selma Assis

Atendimento Calzados Roger Atendimento Entre Y Sale
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potencial de Nova Serrana. Desde quando 
começaram, há dois meses, o objetivo era 
recadastrar todos os nossos lojistas e ado-
tamos o critério de começar pelas cidades 
com mais de 100 mil habitantes”, disse.

Segundo o presidente do Sindinova, já 
foram realizadas ligações para o estado de 
Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná, 
Goiás e Rio de Janeiro. “Em breve, iremos 
abranger todos os estados do Brasil, primei-
ro pelo filtro das cidades com mais de 100 
mil habitantes e depois todas as cidades”.

DIVERSIFICAÇÃO
O diretor do Sindinova, Igor Amaral, 

destaca que a diversificação de lojistas du-
rante este período foi positiva e ressalta a 
necessidade de continuar buscando novos 
clientes. 

“Esta questão da pulverização (de lo-
jistas) foi muito importante para nós nestes 
últimos dois anos. Percebemos muito os re-
sultados quando corremos atrás de clientes 
para podermos equilibrar nossas vendas. 
Acredito que a feira simboliza muito isso, 
são clientes menores, porém temos uma 
venda mais saudável e será muito boa esta 
retomada, principalmente, no ano que vem 
que devem estabilizar a os preços das maté-
rias-primas”, presume Amaral.

Sindinova confirma 4ª edição da Nova Serrana Feira
e Moda em São Paulo
Feira ocorrerá nos dias 16 a 18 de janeiro de 2022

Em um café empresarial, no dia 6 de 
outubro, o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, confirmou a realização da 
4ª edição da Nova Serrana Feira e Moda 
(NSFM). A feira ocorrerá nos dias 16 a 18 de 
janeiro de 2022, no Anhembi, em São Paulo.

O lançamento ocorre uma semana após 
a realização do 2º Salão de Tendências, no 
qual os fornecedores apresentaram as ino-
vações em matérias-primas para fabricação 
de calçados.

“Estamos desde a semana passada 
pensando em 2022, quando tivemos aqui 
o Salão de Tendências e pudemos olhar os 
materiais para fazer novas modelagens e 
trabalhar as coleções. Estamos vendo já, 
neste segundo semestre, que as coisas de-
ram uma retomada boa para o Polo de Nova 
Serrana. Percebemos que apesar, das difi-
culdades, conseguimos nos sobressair”, 
enfatiza Lacerda.

Para Ronaldo, com a realização da fei-
ra na capital paulista e a volta dos atendi-
mentos 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, 
produção e preços. Teve fábrica que mudou 
totalmente o perfil até de clientes. Acredi-
to que será interessante para que os lojistas 
possam nos visitar e entender como esta-
mos atuando no mercado hoje e para nós 
também podermos, novamente, recomeçar 
o trabalho de captação de novos clientes e 
de representantes e, com isso, recomeçar o 
trabalho comercial tão necessário às nossas 
empresas”, ressaltou.

NOVIDADES
O agente Comercial do Sindinova, 

Edimar Gois, falou sobre as novidades da 
feira para o ano que vem. Além das pre-
cauções com a Covid-19, a data também foi 
alterada.

“A primeira mudança é nos dias da 
feira. Antes começava na segunda-feira e 
terminava na quarta. Agora, iniciaremos no 
domingo e terminaremos na terça. A outra 
mudança é em relação aos cuidados que de-
vemos ter com a Covid-19. Este ano, havia 
muitas restrições de público, o que invia-
bilizou a realização de nossa feira. Para o 
próximo ano, com o avanço da vacinação, 
poderemos receber muitos visitantes, desde 
que obedeçamos aos critérios sanitários de 
segurança como a utilização de máscara e 

álcool em gel nos estandes”, afirmou Gois.

EXPOSITORES
Com um espaço de 4500 mil metros 

quadrados, os fabricantes prometem levar 
muitas novidades para a moda outono/in-
verno 2022.   A vendedora da Miss Love, El-
len Rosado, disse estar muito entusiasmada 
com a retomada das feiras presenciais e fa-
lou o que espera da exposição.

“A nossa expectativa é que realmente 
consigamos trazer novos clientes, inclusive, 
os clientes menores que têm um potencial 
de fazer uma venda mais assertiva, de va-
lor mais agregado e que têm potencial de 
compra mesmo. Como ficamos um período 
muito grande da pandemia sem participar 
de feira, esperamos que os lojistas estejam 
mesmo aguçados a ver as coisas novas que 
nós temos e é oportunidade também de po-
der comprar, novamente, de nossas mãos”, 
ressalta. 

Rosado antecipa que a fábrica já está 
desenvolvendo algumas coleções para a 
NSFM. “Temos bastantes produtos em de-
senvolvimento, estamos acompanhando as 
tendências no mercado e tem muita estam-
paria em chinelo e cores em tênis. Vai ter 
muita coisa bonita”, garantiu.

O proprietário da fábrica de calçados 
infantis Batatinha, Valério Assis, falou so-
bre a participação na feira.

“Será a primeira feira presencial, após a 
pandemia, e acreditamos que o evento terá 
sucesso. A expectativa é grande justamente 
pela retomada, em que o lojista irá começar 
a participar pessoalmente. Estamos desen-
volvendo a nossa linha de inverno e será 
apresentada na feira”, disse Assis.

VENDAS
Durante a reunião, Ronaldo abordou a 

estratégia do Guia de Compras Nova Ser-
rana criado durante o período de pandemia 
para ajudar nas vendas.

“Elaboramos esta plataforma para co-
nexão entre fabricantes de calçados e lo-
jistas de todo o país. Também contratamos 
uma empresa de marketing para impulsio-
nar o canal e trazer lojistas para esta plata-
forma”, explicou Lacerda. 

Além do canal digital, o Sindinova re-
tomou as atividades de telemarketing para 
contatar clientes em todo o país, atualizar 
os cadastros e divulgar as feiras promovidas 
pelo Sindicato.

“Contratamos um time de promoto-
ras de vendas para fazerem contatos com 
os lojistas de calçados e apresentarem o Foto de arquivo da 3º edição da NSFM em 2020

Foto de arquivo da 3º edição da NSFM em 2020
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Nova Serrana deve receber Centro de Formação 
Técnica Federal com cursos gratuitos, voltados 
para o Comércio e Indústria Calçadista

Projeto para implantação de uma Instituição Federal de 
Ensino em Nova Serrana é entregue ao Ministro da Educação

Além disso, as taxas antidumping so-
bre o calçado proveniente da China e a de-
soneração da folha de pagamentos devem 
ser mantidos para fortalecer a economia da 
cidade. Tudo isso foi debatido no dia 1º de 
outubro, na CDL, durante encontro do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial com autoridades locais, empresários e 
o deputado Federal Newton Cardoso Júnior.

Durante reunião extraordinária, o Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e 
Social recebeu no Salão da CDL o deputado 
Newton Cardoso Júnior; o prefeito Euzé-
bio Lago; o vice-prefeito Nelson Moreto; a 
prefeita de Pitangui Maria Lucia Cardoso; o 
professor, Rodney Barbosa; e representan-
tes dos setores comercial e calçadista. No 
encontro, as autoridades falaram da visita 
a Brasília em busca de um instituto federal 
para Nova Serrana e de ações para proteger 
e impulsionar a economia local.

CENTRO DE FORMAÇÃO TÉCNICA
PARA NOVA SERRANA 

Um dos assuntos tratados na reunião 
foi a vinda de um Centro de Formação Téc-
nica para Nova Serrana. Na semana ante-
rior, uma comitiva formada por lideranças 
da cidade foi a Brasília levar ao ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, um documento 
comprovando a importância dessa forma-

No dia 22 de setembro, foi realizada a 
entrega oficial, em Brasília, do projeto para 
implantação de um Campus de uma Insti-
tuição Federal de Ensino em Nova Serrana 
ao Ministro da Educação, Milton Ribeiro. 

Elaborado pelo Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social de Nova Ser-
rana, o documento já recebeu parecer fa-
vorável do Ministro e agora aguarda novas 
diretrizes para dar andamento ao projeto.

Acompanharam a reunião, além do Mi-
nistro da Educação, o secretário de Educa-
ção Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) 
Tomás Dias Sant’Ana, o Assessor Especial 

ção de mão de obra para o desenvolvimento 
do comércio e indústria local. 

“O deputado intermediou a reunião na 
capital e hoje, reforçamos com ele a impor-
tância desse instituto para Nova Serrana e 
região. Teremos cursos de graça para o co-
mércio e para a indústria. Será um ganho 
muito grande para o município”, destacou 
o presidente da CDL e do Conselho, Rinaldo 
Correa.

O deputado acredita na vinda deste 
centro. “Estou trabalhando junto ao Minis-
tério da Educação para viabilizar a infraes-
trutura e autorização para que possamos 
formar profissionais indispensáveis para 
a indústria municipal e áreas acessórias, 
como técnico em segurança do trabalho, em 
engenharia, medicina do trabalho”, disse 
Newton Cardoso Júnior.

TAXAS ANTIDUMPING E DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Para o setor calçadista, além do insti-
tuto, foi falado da importância de manter 
taxas que garantam a competitividade do 
produto nacional e sobre a forma de o go-
verno arrecadar o INSS.

“O deputado está trabalhando na ma-
nutenção da taxa sobre os calçados chine-
ses. Sem essa taxa, eles entram no Brasil 
muito baratos e geram desemprego aqui, o 

do Ministro da Educação, Gustavo Tambe-
lini Brasileiro, o Deputado Federal Newton 
Cardoso Jr., o Consultor Político, Alfredo 
Freitas,  o Prefeito de Nova Serrana Euzébio 
Rodrigues Lago e a secretária Municipal de 
Educação, Neuza Gomes Lago, o presidente 
do Conselho de Desenvolvimento Econômi-
co e Social, Rinaldo Heleno Correa, o diretor 
Financeiro do Sindinova, Junior César Silva e 
o professor Rodney Alves Barbosa.

A comitiva contou também com a par-
ticipação do prefeito de Perdigão, Julliano 
Lacerda Lino e da secretária de Educação, 
Lorenza Aparecida da Silva.

que, consequentemente, afeta a economia e 
o comércio. Outra demanda nossa é manter 
a forma de cobrança do INSS. Hoje, o setor 
calçadista paga sobre o faturamento, o que 
beneficia a indústria e fomenta a geração de 
empregos formais. Um tempo atrás era so-
bre a folha de pagamento e inibia a geração 
de emprego formal. O deputado foi relator 
da medida que atualizou essa norma. Hoje, 
essa medida está em outras comissões e ele 
(o deputado) disse que ela deverá ser apro-
vada no Congresso”, disse Ronaldo Lacerda, 
presidente do Sindinova. 

Newton Júnior ressaltou que está tra-
balhando para manter essas normas. “Es-
tamos numa batalha grande junto aos 

Ministérios da Economia e das Relações Ex-
teriores para garantir a proteção do merca-
do do calçado nacional. Temos medida anti-
dumping contra a China e ela está correndo 
risco de vencer. Precisamos prorrogá-la, 
assim como precisamos promover a pror-
rogação das medidas de proteção contra pa-
íses, como Indonésia e Vietnã, também nas 
tarifas externas comuns, para que não haja 
prejuízo para o mercado nacional. Isso será 
necessário enquanto nosso custo para gera-
ção de emprego e custo da burocracia im-
pedir que o produto nacional seja produzido 
de modo mais barato”, afirmou o deputado.

Fonte: CDL Nova Serrana com adaptações

Créditos: Luiz Fortes / MEC
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2º Salão de Tendências foi sucesso de público
e de exposição

Visitantes participaram de sorteios
e 7 saíram premiados

Fornecedores apresentaram as novidades da coleção outono/inverno 2022;
Autoridades também prestigiaram o evento

Sicoob Credinova, Vip Energia Solar e CEMIG SIM foram os patrocinadores dos brindes

De 28 a 30 de setembro, o Sindino-
va promoveu a segunda edição do Salão 
de Tendências. A mostra reuniu as últimas 
novidades em componentes para fabricação 
de calçados da linha outono/inverno 2022. A 
abertura da feira contou com a presença de 
autoridades, entidades de classe, imprensa 
e muitos visitantes. 

Este foi o primeiro evento presencial 
promovido pelo Sindinova desde a pande-
mia. Para o presidente do Sindicato, Ronal-
do Lacerda, a feira proporciona aproxima-
ção entre fornecedores e clientes e também 
o desenvolvimento de novos produtos.  

“Este é o momento para estreitar um 
pouco mais o contato presencial entre for-
necedores e empresas. Isso renderá grandes 
melhorias na criação de produtos do nosso 
Polo e, por consequência, as fábricas con-
seguirão trabalhar melhor suas vendas e 
melhorar o faturamento”, pontuou Lacerda.

Quem também esteve presente foi o 
prefeito de Nova Serrana, Euzébio Rodri-
gues Lago. Para o gestor, Nova Serrana está, 
mais uma vez, mostrando a força da indús-
tria calçadista. 

“A indústria de Nova Serrana sobrevive 
a mais uma tragédia mundial (pandemia) 

Nos três dias de evento, foram sortea-
dos sete brindes aos participantes da expo-
sição. O  Sicoob Credinova doou três smar-
tphones Samsung A11, a Vip Energia Solar 
ofertou três caixas de som JBL e, no último 
dia, a empresa CEMIG SIM patrocinou um 
kit para vinhos.

A primeira ganhadora de uma caixa de 
som JBL foi a empresária Carla Brandão, 
que estava ausente no momento do sorteio. 
O seu funcionário Wellison Amaral, veio re-
ceber o prêmio em seu nome. Quem fez a 
entrega do brinde foi o agente comercial do 
Sindinova, Edimar Gois.

O gerente comercial da La Fitty, Brauly 
Aurélio de Oliveira, foi o ganhador do 1° 
sorteio de um smartphone Samsung A 11, 
ocorrido no dia 28/09. O sortudo recebeu o 
prêmio do Gerente de Relacionamento do 
Credinova, Fagner Antônio F. da Silva.

pelo empreendedorismo, pela coragem, pelo 
Sindinova, por todos que vieram aqui mos-
trar os seus produtos. Parabéns a todos e esta 
é mais uma expectativa de sucesso. Nova 
Serrana é uma cidade abençoada e já está 
dando a volta por cima. Teremos aí geração 
de empregos e de renda”, destacou Lago. 

Participaram também da abertura, além 
do presidente do Sindinova, Ronaldo Lacer-
da, diretores e o prefeito de Nova Serrana, 
Euzébio Lago, a secretária de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, Helena Souza, o 
secretário de Governo Enéas Fernandes e o 
presidente da CDL, Rinaldo Correa.

EXPOSIÇÃO
Mais de 50 fornecedores de todo o país 

apresentaram os lançamentos que serão 
tendência mundial. Tecidos, fios, pedra-
rias, cabedais, solados, forros, palmilhas, 
borrachas, tiras, colas, infinitas estampas 
e tonalidades. 

Industriais, modelistas, estilistas e 
designers aproveitaram para conhecer, de 
perto, as novidades e levar algumas amos-
tras que irão compor as suas novas coleções. 

A proprietária da Zareia Calçados, Si-
dália Ferreira, visitou diversos estandes e 

No dia seguinte, a esposa de Brauly, 
Ângela Vanice Ferreira, que é gerente co-
mercial da Energy Calçados, também ga-
nhou um smartphone Samsung A 11. O 
gerente de Relacionamento, Fagner Felipe 
entregou o brinde à premiada.

Nesta mesma noite, o empresário An-
dré Augusto de Paula, proprietário da em-
presa Amery Shoes, foi o sorteado para 

gostou do que viu. A fabricante de calçados 
femininos disse que já está se inspirando 
para criar novos modelos.

“Os fornecedores trouxeram bastantes 
novidades, tem muita coisa para o inverno e 
também de alto verão. A gente percebe tan-
to em variedade de cores como também de 
texturas e materiais diferenciados”, ressal-
tou a empresária.

A importadora Auster Brazil participa 
pela 1ª vez do evento e apresenta os lan-
çamentos em tecidos com muitas cores e 
composição. Quem conta os detalhes é a de-
signer Raianne Fonseca.

“Para esta estação estamos reforçan-
do os metalizados como o Tóquio. A nossa 
napa Atenas é o nosso carro-chefe de ven-
das com cores padronizadas para o inver-
no. Verde militar, caramelo, bordô, os tons 
de café também estão em alta. Além disso, 
continuamos trabalhando com os tons pas-
teis, que já vêm durante um tempo se repe-
tindo nas coleções, e que, principalmente, 
para a linha casual, para os tênis, os femi-
ninos, acreditamos que vá continuar”, disse 
Fonseca.

A Twiltex, de São Paulo, também esteve 
presente no 2º Salão de Tendências. Dentre 

receber uma caixa de som JBL. A coordena-
dora do Sindinova, Samara Caroline, entre-
gou o prêmio ao ganhador.

Para encerrar os sorteios, no dia 30/09, 
três participantes do 2º Salão de Tendências 
foram premiados. A primeira ganhadora foi 
a gerente Comercial da Elastcouro, Maril-
da Aparecida, agraciada com um kit para 
vinhos, brinde oferecido pela empresa Ce-
mig SIM. Raphael Abras entregou o prêmio 
à ganhadora.

os diversos materiais à mostra nas prate-
leiras, a empresa trouxe uma inovação para 
Nova Serrana.

“Somos pioneiros tanto em tecidos 
como em laminados, para esta edição, a 
grande novidade que temos para o merca-
do é o camaleão (tecido que muda de cor de 
acordo com o ambiente)”, afirma o repre-
sentante da empresa, Wescley Rocha. 

Fernanda Moraes, da Leder Represen-
tações, foi contemplada com um smar-
tphone Samsung A 11. Os gerentes do Sicoob 
Credinova, Thomás Tadeu e Paulo Henrique 
Castro entregaram o prêmio à sortuda.

Ganhador do último sorteio de uma 
caixa de som JBL, o empresário Junior Ca-
milo Fernandes, proprietário da Sport Fire, 
recebeu o seu prêmio das mãos do agente 
comercial do Sindinova, Edimar Gois.

Créditos: Selma Assis
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Fimec será a retomada do setor coureiro-calçadista
em março de 2022
45ª edição do evento ocorre de forma presencial, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS (Brasil)

A 45ª Fimec (Feira Internacional de 
Couros, Produtos Químicos, Componentes, 
Máquinas e Equipamentos para Calçados e 
Curtumes) está confirmada para aconte-
cer presencialmente de 08 a 10 de março 
de 2022, nos pavilhões da Fenac, em Novo 
Hamburgo/RS, no Brasil. Da produção à lo-
gística, a feira apresentará novidades em 
couros e peles, produtos químicos, com-
ponentes, máquinas, tecnologia e inovação 
para todo o setor – sendo reconhecida como 
a única feira do mundo que reúne toda a 
operação do setor coureiro-calçadista em 
um mesmo local. Com o mote “A única que 
tem tudo para criar o amanhã”, a Fimec 
mostrará uma indústria coureiro-calçadista 
cada vez mais sustentável, atenta aos com-
portamentos do mercado. 

Na condição de maior feira do setor 
na América Latina, durante três dias a Fi-
mec reunirá centenas de expositores com 
lançamentos de produtos, tecnologias e 
serviços, além de milhares de visitantes 
qualificados, proporcionando o ambien-
te ideal para prospecção e fechamento 
de negócios. “Voltaremos a estar juntos 
na Fimec 2022 para mostrar a força que 
o setor coureiro-calçadista tem. Esta-
mos fazendo ótimos negócios, retomando 
contatos estratégicos e nada como uma 
grande feira que reúne todo setor para 
mostrar essa força”, comenta Kitty Sch-
mitt, coordenadora da feira.

Para o diretor-presidente da Fenac, 
Marcio Jung, a Fimec 2022 será o grande 
encontro do setor coureiro-calçadista na 
América Latina. “Nós da Fenac esperamos 

uma grande visitação de calçadistas e cur-
tumeiros dos países produtores da Amé-
rica Latina que tradicionalmente buscam 
tecnologia e inovação na Fimec. 2022 será 
um ano especial com apresentação de no-
vas tecnologias voltadas à sustentabilidade 
com máquinas e processos mais econômi-
cos em relação ao consumo de matéria-
-prima e energia”, explica Jung. Ele ainda 
comenta que a produção dos insumos da 
América Latina passa por uma distribuição 
dentro da Fimec. “Vir na feira é conhecer 
as principais fontes para garantir a produ-
ção dos calçados latino-americanos. Não 
tem como ficar de fora desse grande even-
to!”, complementa. 

Entre os patrocinadores e expositores 
confirmados, a Covestro, uma das maio-
res fabricantes de matérias-primas para 
o segmento calçadista no mundo, acredita 
no potencial competitivo da Fimec para se 
conectar a grandes empresas. “A Fimec é 
uma feira referência que reúne os princi-
pais players do mercado e traz a oportuni-
dade de apresentar ao mercado brasileiro 
e latino-americano as mais novas tecno-
logias disponíveis mundialmente, princi-
palmente com foco em economia circular e 
sustentabilidade”, destaca Silvio Hernan-
des Torres, diretor de vendas e desenvolvi-
mento de mercado da Covestro. O mercado 
brasileiro é de extrema importância para a 
multinacional, que tem o objetivo de mos-
trar as tecnologias mais inovadoras, sus-
tentáveis e materiais que possam também 
contribuir para  tornar a indústria brasilei-
ra mais competitiva. 

Créditos: Diego Soares

SERVIÇO

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

Data: 08 a 10 de março 2022

Horário: 13 às 20 horas

Local: Fenac - Novo Hamburgo/RS, Brasil

Realização: Fenac Experiências Conectam

Patrocínio: Covestro, Sicredi Pioneira RS e Transduarte

Apoio das entidades setoriais: ABICALÇADOS, ABIACAV, ABQTIC, ABRAMEQ, ACI-NH/CB/
EV, AICSUL, ASSINTECAL, 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.

Fonte: FIMEC
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