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RETROSPECTIVA 2016

CONQUISTAS

RESULTADOS

HOMENAGENS

PATROCÍNIOS JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
• COTA OURO:
VEJA MAIS – PG 05

VEJA MAIS – PG 08

- R$ 5.000,00
VEJA MAIS – PG 10
- 3 mesas (18 lugares);
- Divulgação no Jornal Sindinova (anúncio do jantar e menção em matéria sobre o evento);
- Cartão de visitas nas mesas;
- Logotipo veiculado no telão durante o evento;
- Menção da marca pelo orador da noite.

• COTA PRATA:

PG 2

PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezado associado,
Mesmo com dificuldades, 2016 foi
um ano de vitórias e de esperança para
o empresário. Apesar de não ter sido um
ano tão fácil quanto foi esperado, tivemos conquistas importantes para os fa-

bricantes de calçados do polo calçadista
de Nova Serrana e que nos projetaram no
cenário nacional como uma terra de produtividade e que não se acovarda perante
crises.
Mostramos força, trabalho e vontade de crescer, pois há demanda, negócios gerados e oportunidades de crescimento. Participamos de reuniões setoriais
importantes e decisivas e tais feitos, que
podem ser contemplados com mais detalhes nas páginas desta edição do Jornal
Sindinova, não poderiam ter acontecido
sem o seu crédito, caro associado.
A vontade de trabalhar em prol de
nossas indústrias aumenta à medida em

que contamos com a sua participação e
força, para lutarmos juntos. E é com garra
que comemoramos os 25 anos do Sinidnova em 2016: uma história pautada pelo
desenvolvimento de nosso polo calçadista, que deve ter o devido agradecimento.
A você, pela confiança e apoio ao longo
dessa caminhada, o nosso muito obrigado.
Desejamos um encerramento de
ano com muita harmonia, saúde e esperança para que, em 2017, possamos ter
força e vontade de buscar ainda mais resultados. Vamos juntos!
Pedro Gomes da Silva
Presidente do Sindinova
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016 começou para o Sindinova com
a posse da diretoria 2016/2018. No
dia 27 de janeiro, o então presidente
do Sindinova, Pedro Gomes da Silva, reeleito ao cargo, reafirmou em seu discurso
de posse o compromisso da nova diretoria com o empresariado do polo. “Por esse
privilégio e pela confiança depositada em
mim e nessa diretoria, garanto que nós
não descansaremos um minuto sequer
em busca de melhores condições. Onde
estiverem sendo debatidos assuntos do
interesse deste sindicato e de seus associados, nós estaremos presentes, com
o intuito de defender nossas empresas e
nossa atividade”, declarou Silva.
Ao longo do ano, os diretores nortearam as ações de seus Grupos de Trabalho pelas diretrizes do Planejamento
Estratégico, iniciado no dia 13 de feve-

CELINA MARIA DE ANDRADE

reiro. Através do Programa de Desenvolvimento Associativo, ação voltada para
sindicatos e realizada pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), os participantes foram divididos em cinco grupos
de trabalho, sendo: GT Financeiro, liderado por Ronaldo Andrade Lacerda, GT de
Mercado e Imagem, liderado por Helena
Glória Esteves, GT de Tecnologia e Processos, liderado por Jarbas Pinto Martins,
GT de Desenvolvimento Social, liderado
por Emerson de Oliveira Freitas, e GT de
Recursos Humanos, liderado por Helena
Maria de Souza.
AÇÕES
As ações já realizadas pelos GTs
promoveram o desenvolvimento do Sindinova ao longo do ano. O GT Financeiro
realizou reuniões mensais de análise das

receitas e despesas gerais da entidade,
propondo ações de contenção e gastos
estratégicos. O GT de Mercado e Imagem
implantou o Café Empresarial, evento que
discute entre os empresários associados
as questões do polo calçadista. Já o GT de
Tecnologia e Processos iniciou, em parceria com o SEBRAE, a produção de um vídeo institucional sobre o APL, que será divulgado nas redes sociais a partir de 2017.
O GT de Recursos Humanos, responsável pela realização dos cursos do
Sindinova, firmou novas parcerias com o
SENAI e SEBRAE, favorecendo a capacitação em áreas de maior necessidade dos
associados, como a gestão de vendas e
os processos de exportação. Por fim, o
GT de Desenvolvimento Social implantou,
a partir de outubro, o Observatório Social
de Nova Serrana.

INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA PARA A SEGURANÇA
DE NOVA SERRANA É LIDERADA PELO SINDINOVA
Comitê foi formado a partir de iniciativa da entidade e conta com o apoio do governo estadual

U

m dos destaques de 2016 foi a
atenção do Sindinova com a questão da segurança de Nova Serrana,
mencionada intensamente pela imprensa
ao longo do ano. No dia 21 de julho, os
diretores da entidade receberam em sua
sede representantes do Ministério Público de Minas Gerais, Polícias Civil e Militar
e Prefeitura Municipal, além do deputado
estadual Fábio Avelar (PT do B/MG). Para
buscar ações efetivas e cooperativas entre
as entidades no sentido de reduzir os índices de criminalidade na cidade, foi instaurado na data o Comitê de Intervenção Estratégica para a cidade de Nova Serrana.
Em reuniões mensais, os participantes do Comitê têm desenvolvido metodologia de atuação para cada instituição participante. Foram realizadas, ainda,
reuniões com o secretário de Estado de

Defesa Social, Sérgio Barboza de Menezes, em busca de apoio e recursos para
as melhorias necessárias à execução das
táticas. Em novembro, o presidente do
Sindinova, Pedro Gomes da Silva, realizou
o primeiro contato entre o Comitê, na

pessoa do assessor-chefe da Subsecretaria de Integração da Secretaria Estadual
de Segurança Pública, Cel. Marcelo Vladimir Corrêa, e o prefeito e vice-prefeito
eleitos de Nova Serrana, Euzébio Lago e
Nelson Moreto.
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NOVOS CONVÊNIOS SÃO FIRMADOS
PARA OS ASSOCIADOS EM 2016

U

m dos muitos benefícios com os
quais os associados Sindinova
contam são os convênios com
empresas e instituições, que beneficiam
os empregados em diversos setores.
Em 2016, foram firmados novos convênios. Confira:

UNIMED
Líder em adesões entre os convênios oferecidos pelo Sindinova, o convênio
com a Unimed, maior rede de assistência médica do Brasil e que já é sucesso
entre as empresas sindicalizadas, possui
plano de abrangência nacional. Além da
amplitude, a tabela de preços praticada no
convênio possui as melhores tarifas da região. E, caso a empresa já seja conveniada
à Unimed, a transferência é isenta de carência. A Unimed está presente em 84%
do território nacional e conta com mais de
114 mil médicos cooperados, 112 hospitais
próprios e 14 hospitais dia, além de pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais credenciados.
SST SESI
Desde 2 de fevereiro, o SST SESI
- Programa Saúde e Segurança no Trabalho está disponível para os associados do
Sindinova. Ele oferece às indústrias serviços na área de saúde e segurança do

trabalho a preços reduzidos e disponibiliza
os serviços de Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), em nível qualitativo, Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) e consultas
clínicas (admissionais, demissionais e periódicas). Os programas são iniciados com
uma visita técnica à empresa e os documentos são elaborados pelo médico do
trabalho, profissional técnico especializado
e avaliado pelo SESI. As empresas que já
possuem contrato com alguma clínica de
medicina do trabalho, mesmo que esta
seja credenciada pelo SST SESI, devem
cancelá-lo e iniciar novo termo, firmado
diretamente com a entidade. Para 2017,
o Sindinova contará em sua sede com
consultório da clínica Seg Consultoria, de
Divinópolis.
SESI ODONTOVIDA
Em abril, o SESI Odontovida, único plano odontológico criado para atender exclusivamente às indústrias de Minas Gerais, passou a ser oferecido aos
associados do Sindinova. O plano cobre
diversos procedimentos com valores de
contribuição mensal mais acessíveis, em
relação aos tratamentos odontológicos
realizados em consultórios particulares.
No plano normal (sem coparticipação
da empresa), por exemplo, o valor da

taxa por vida é de R$ 20,80 para empresas com até 100 funcionários. Oferece, ainda, a isenção de carência, o débito dos valores em folha de pagamento
e conta com uma rede de mais de 1200
profissionais credenciados, entre clínicos
e especialistas.
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
O Wizard Idiomas é o novo convênio na área educacional firmado pelo
Sindinova. Oferece 20% de desconto na
matrícula e 25% de desconto na mensalidade aos associados da entidade no

curso de inglês. Os convênios com as
faculdades da região se mantiveram. A
Faculdade de Nova Serrana, a FANS, oferece 10% de desconto para associados
Sindinova nos cursos de graduação. A
Faculdade Pitágoras unidade Divinópolis
também oferece 10% de desconto e possui cursos de graduação e pós-graduação. A Faculdade Una, antiga Faculdade
Alis de Bom Despacho, disponibiliza 30%
de desconto aos associados Sindinova
em seus cursos de graduação e pós-graduação, tanto em um dos campi quanto
para o ensino à distância.
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Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos
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CONQUISTAS DO SINDINOVA PARA
O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
Prorrogação do ICMS a 2% até 2018 e lei antidumping vigente por mais cinco anos
favorecem a produtividade do polo calçadista de Nova Serrana

U

ma das responsabilidades do Sindinova é defender os interesses de
seus associados em diversas esferas. Em 2016, o aumento da competitividade do polo calçadista de Nova Serrana
foi o norte das ações da diretoria, que, ao
lado das instituições parceiras FIEMG e SEBRAE, bem como dos parceiros políticos,
conquistou resultados importantes.
ICMS
Em fevereiro, na 17ª Fenova, o subsecretário de Receita Estadual de Minas

Gerais, João Alberto Vizzotto, anunciou
oficialmente a prorrogação do prazo de vigência da alíquota de ICMS de 2% para até
março de 2017. Tal anúncio foi feito após
o presidente do Sindinova, Pedro Gomes
da Silva, apresentar à Secretário de Estado
de Fazenda os índices de arrecadação do
polo de Nova Serrana em 2015, ano em
que o ICMS para o calçado foi reduzido de
3% para 2%. Os valores ultrapassaram 63
milhões de reais. Meses depois, em agosto, o secretário de Estado de Fazenda de
Minas Gerais, José Afonso Bicalho, visitou

a sede do Sindinova e fez o anúncio oficial
de continuidade da alíquota de ICMS em
2% para a produção de calçados até 2018.
ANTIDUMPING
Em 29 de fevereiro, o prazo de vigência da lei foi prorrogado por mais cinco
anos e todas as reuniões realizadas entre
a Abicalçados e os ministérios relacionados contaram com a participação do vice-presidente do Sindinova, Junior César
Silva. Implantada em 2010, a lei do antidumping evita que as produções nacio-

nais sejam prejudicadas por importações
realizadas a preços de dumping, que é
quando uma empresa exporta um produto a preço inferior ao preço normal de
mercado, prática considerada desleal nos
termos de comércio em acordos internacionais. Antes de sua adoção, as importações de calçados chineses bateram na cifra de US$ 183,6 milhões, mais de 70% do
total importado em calçados pelo Brasil.
Após a aplicação da sobretaxa, o número
caiu para US$ 54,9 milhões, cerca de 18%
do total importado.
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FENOVA: A CONSOLIDAÇÃO DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA NO CENÁRIO DA MODA NACIONAL

A

s duas edições da Fenova realizadas em 2016 foram marcadas,
primeiramente, pela expectativa.
As grandes feiras de calçados nacionais,
realizadas no final de 2015 e início de 2016
não proporcionaram aos expositores do
polo calçadista de Nova Serrana um volume significativo de negócios gerados.
Somado a isso, a crise econômica do país,
com desaceleração em 2016, foi prolongada mês após mês.
23 de fevereiro, abertura da 17ª
Fenova. Os fabricantes expõem suas
coleções outono inverno e, aos poucos,

o movimento aumentava no Centro
de Convenções de Nova Serrana. Estiveram presentes na feira 835 lojistas destes, 105 trazidos pelo Sindinova em
parceria com o SEBRAE, que representaram 900 pontos de venda. As mais
de 200 marcas conquistaram resultados surpreendentes, visto a incerteza
em que se encontravam.
Meses depois, o clima era outro tanto nos produtos expostos quanto na
expectativa dos expositores. Com as coleções primavera verão, os resultados da
17ª Fenova favoreceram muito a confian-

ça de quem expôs e, consequentemente,
alavancou ainda mais os resultados. De 16
a 18 de agosto, a 18ª Fenova surpreendeu
pelo número de visitantes. Foram 835 lojistas recebidos, sendo 56 com subsídios do
Sindinova e SEBRAE, o equivalente a 275
pontos de venda.
A Fenova se consolida como fomentadora do desenvolvimento do polo
calçadista de Nova Serrana. Rumo à sua
19ª edição, que ocorre de 13 a 15 de fevereiro de 2017, tem a responsabilidade de
oferecer aos lojistas que a visitam o que
há de melhor em termos de calçados. E,

para os empresários, apresenta-se como
forma de fortalecimento de marca e produtos. Para a cidade, estimula a economia
de setores ligados direta e indiretamente
à produção de calçados, além do turismo
de negócios. “O esforço do Sindinova em
realizar a Fenova se deve à participação
de nossos associados nas atividades do
sindicato. Graças a eles, bem como aos
nossos parceiros FIEMG, SEBRAE e Prefeitura de Nova Serrana, temos um evento reconhecido como o maior do estado
para o setor”, afirma o presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Silva.

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

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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CENTRO DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS:
INICIATIVA QUE CONFIRMA A FORÇA DO SINDINOVA

H

á seis meses, o Sindinova inaugurava um espaço em sua sede para
realizar negociações entre lojistas e
fabricantes de calçados. O projeto, cuja
pretensão inicial era apenas aumentar o
fluxo de negócios na cidade nos períodos
entre as edições da Fenova, ganhou o
Brasil como referência de boa prática sindical. Inaugurado em 13 de junho e com
investimento inicial de pouco mais de R$
200 mil, o Centro de Promoção de Negócios já apresenta resultados que ultrapassam os R$ 4 milhões.

Desenvolvido em parceria com o
Sistema FIEMG e o SEBRAE/MG, o CPN
reúne os associados do Sindinova e compradores nacionais e internacionais, gratuitamente. Os lojistas são selecionados
pelo Sindinova através de critérios como
a inexistência de protestos em seu CNPJ e
o ineditismo de compra em fábricas locais
- o que garante confiabilidade nas negociações. Até o momento foram realizadas
quatro rodadas de negócios, com redes
de lojas de Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Miami, nos Estados

Unidos. Já foram atingidos 588 pontos de
venda, que compraram 183.863 pares.
A iniciativa ganhou tanto crédito
que, de junho a setembro, houve crescimento de 35% no número de associados
do Sindinova. A excelência da iniciativa e a
rapidez do retorno financeiro para os associados da entidade conquistou o reconhecimento nacional. Em outubro, a revista Passo a Passo, do SEBRAE/MG, divulgou
matéria sobre o CPN, levando a proposta
ao conhecimento de todo o estado.
No mesmo mês, o presidente do

Sindinova, Pedro Gomes da Silva, e o analista técnico do SEBRAE de Nova Serrana,
Dênis Magela da Silva, estiveram em Petrópolis/RJ para palestrar sobre o CPN no
Circuito “Ganhando Mercado em Tempos
de Crise”, evento realizado pela Prefeitura
Municipal e SEBRAE daquela cidade. Em
novembro, a iniciativa foi classificada em
terceiro lugar no Prêmio Melhores Práticas
Sindicais, concedido pelas federações de
indústrias de Minas Gerais (FIEMG), São
Paulo (Fiesp), Rio de Janeiro (Firjan), Paraná (FIEP) e Santa Catarina (Fiesc).
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NADANDO CONTRA A CORRENTEZA
Índice de empregabilidade de Nova Serrana em 2016 é um dos melhores do país

O

Sindinova acompanhou e divulgou, ao longo de 2016, os resultados de admissões e demissões
divulgados mensalmente pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados,
o CAGED. Nova Serrana esteve entre as
dez maiores cidades que contratam no

país durante todo o ano.
Na última semana, foi divulgado
o índice referente ao mês de outubro,
que destaca Nova Serrana como a terceira maior cidade do país em número
de contratações, sendo a primeira de
Minas Gerais e o segundo maior polo

VENDA DIRETA

calçadista do país em número de carteiras assinadas. Foram, de janeiro a
outubro, 5.200 contratações, sendo que
98,9% destas são referentes à indústria
de transformação.
O resultado positivo também é
visto nas cidades do Arranjo Produtivo

Local cuja atividade produtiva principal
é o calçado. Em Perdigão, foram assinadas 417 carteiras e, em Araújos, 33.
O APL, de forma geral, mantém saldo
de contratações positivo: no total, são
4.878 novas contratações até o mês de
outubro.

PRODUTOR RURAL • TAXISTA • CNPJ
FROTISTA • DEFICIENTE FÍSICO

AS MELHORES OFERTAS PARA O SEU NEGÓCIO!

Descontos diferenciados e toda gama de produtos para iniciar ou
ampliar sua frota. O melhor custo benefício e de manutenção.

Ofertas Especiais

STRADA

20%

Farmicken
Ch

Y
UALIT

BEST Q

DIRIJA COM RESPONSABILIDADE

CABINE SIMPLES

NTO
DESCOFresh

TORO DIESEL
NTO
DESCOFresh

15%

Farmicken
Ch

Y
UALIT

BEST Q

TORO FLEX
NTO
DESCOFresh

10%

Farmicken
Ch

Y
UALIT

BEST Q

NOVA SERRANA: (37) 3226-6000
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CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS CAPACITAM
E INTEGRAM ASSOCIADOS AO LONGO DE 2016

A

o longo de 2016, o Sindinova recebeu e realizou cursos, palestras e
eventos para capacitar e fortalecer
o polo calçadista de Nova Serrana. Nos
cursos, destacamos as capacitações em
gestão de vendas e processos de exportação, realizadas em parceria com o SEBRAE/MG, e os cursos na área de produção, realizados em parceria com o SENAI
e que proporcionaram aos participantes

mais aprendizado em função da metodologia prática.
As palestras e eventos realizados
também cumpriram seu papel de fonte
de capacitação e informação. Com conteúdos diversos e de interesse do associado, foram abordados temas como linhas
de crédito, regulamentações contábeis e
moda. Em abril, o Espaço Sindinova recebeu o Seminário de Crédito, reunindo

seis instituições financeiras para apresentar as diferentes linhas de crédito disponíveis aos associados. Em julho, foi a vez
dos contadores discutirem as práticas fiscais relacionadas ao ICMS no Encontro de
Contadores com Empresários Mineiros. Já
nos meses de maio e novembro, as tendências da moda foram abordadas com o
tradicional Fórum de Inspirações e o Conexão Inspiramais.

O entretenimento da sociedade
não ficou de fora dos eventos realizados
pelo Sindinova em 2016. No mês de outubro aconteceu a Festa do Calçado, que
surpreendeu pela segurança e qualidade
dos shows apresentados. Depois de mais
de 10 anos sem ser realizada, a Festa do
Calçado agitou o Centro de Convenções
em duas noites, ao som de Matheus e
Kauan, DJ Dennis e artistas regionais.
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15º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO
SINDINOVA CELEBRA OS 25 ANOS DA ENTIDADE
ATRAVÉS DE HOMENAGENS
Pinto Martins Filho, Lauro Henrique Lacerda Martins e Felipe Augusto Lacerda Martins, priorizam a qualidade, entregando ao
consumidor um calçado de primeira linha
e que prima pelo bom gosto, pelo conforto e por um acabamento impecável. Da
concepção e modelagem à expedição, os
bons resultados da Cadenza Calçados são
garantidos pela integração harmônica de
uma equipe capacitada e comprometida
com o resultado final: a alegria do consumidor ao adquirir um calçado da marca.
A constante preocupação em priorizar a
qualidade fez da Cadenza uma empresa
diferenciada em termos de interação de
sua equipe de trabalho. Gera, entre diretos e indiretos, mais de 100 empregos e
tem pelo menos 80% do quadro funcional
com mais de três anos na empresa.

O

tradicional Jantar de Confraternização do Sindinova é realizado
anualmente e, em sua 15ª edição,
celebrará também os 25 anos do Sindinova. Parte desta história é contada pelos
homenageados da noite, que foram escolhidos pelos associados da entidade e,
em duas categorias, pela diretoria. Confira
a seguir quem são os homenageados do
15º Jantar de Confraternização:

Promotor do Desenvolvimento Social:
Ronan Francisco de Souza
(Categoria eleita pela diretoria do Sindinova)

Empresa Destaque:
Calçados Botinho
(Categoria eleita pelos associados do Sindinova)

Personalidade do polo de Nova Serrana:
José Silva de Almeida
(Categoria eleita pela diretoria do Sindinova)

Nascido em Divinópolis em 28 de
maio de 1975, Ronan veio, aos três anos
de idade, morar em Nova Serrana. Começou a trabalhar cedo, aos sete anos, como
ajudante em uma fábrica de calçados. Aos
17, montou sua própria fábrica, a Triatlo.
Em 2002, vendeu-a e deu início à Injetados JR. É casado há 12 anos com Joice
Amaral Martins, com quem tem dois filhos:
Luca, de 11, e Letícia, de 9 anos. Depois de
uma doação ao projeto Meninos de Ouro,
que transforma crianças e adolescentes de
quatro a 16 anos em craques do futebol, o
filho de Ronan começou a jogar lá. Acompanhá-lo nas atividades do projeto fez com
que Ronan participasse cada vez mais. Hoje
é presidente do projeto, que conta com
mais de 200 alunos, além de 18 voluntários
que ajudam nos treinos e cuidam dos futuros talentos. Cobra-se disciplina no dia a
dia e frequência escolar, mantendo-se uma
relação estreita com a família e a escola.
Através do incentivo ao esporte, temas
como a prevenção ao uso das drogas e a
violência são abordados junto aos alunos.
Em seus 15 anos de existência, o projeto já
formou mais de 1300 talentos do futebol.

A Indústria de Calçados Botinho
atua no setor calçadista há 10 anos, tendo como sócios proprietários Paulo José
Lamounier e sua esposa, Rosa Monica de
Azevedo Lamounier. A empresa se expandiu em 2014 e atende aos públicos infantil, adulto masculino e feminino, com as
marcas Arrôuba e Espelho Meu. Além da
preocupação em atender bem seus três
públicos, a empresa, que durante todos
esses anos esteve focada na saúde e bem
estar infantil, não possui em seu quadro
de funcionários crianças e adolescentes
menores de 16 anos. Ela está ligada também a trabalhos de apoio à cultura e lazer,
através da Associação Amigos Associados
do Renascer (AMAR), e aos esportes, através do Araguaia Campestre Clube.

Nascido em 4 de outubro de
1934, no povoado de Henriques, o conhecido Seu Zezito fez o curso primário em Nova Serrana, indo e voltando
diariamente da cidade. Aos 15 começou
a trabalhar numa pequena sapataria do
local. Em 1950, Zezito mudou-se para
Nova Serrana e foi convidado a trabalhar com o senhor Geni José Ferreira,
da Sapataria Oeste. No final de 1951, o
pai construiu a Sapataria Silva e colocou
Zezito como responsável por ensinar os
irmãos e irmãs o ofício de sapateiro.
Aos 27 anos, casou-se com Zelita Martins de Almeida e abandonou temporariamente a profissão de sapateiro. Juntos montaram uma loja de miudezas e
roupas de confecção própria. Dois anos
depois, voltou a trabalhar com calçados, com fábrica própria, a Calçados
ZZ. Trabalhou até 2000 e, no mesmo
ano, montou uma empresa de bordados. Fundou a Lira Musical em 1979 e
tocou trompete durante 30 anos. Foi líder na construção do Hospital São José,
lutando contra as dificuldades de falta
de estrada e energia elétrica. Liderou
a construção e implantação da FANS.
Hoje, já aposentado, dedica-se ao cuidado de seus imóveis e à Sociedade
São Vicente de Paulo, para a qual construiu um salão com recursos próprios.

Empresa Revelação:
Cadenza Calçados
(Categoria eleita pelos associados do Sindinova)

A Cadenza Calçados tem trabalhado desde a sua criação, há quatro anos,
para produzir conforto e satisfação. Seus
sócios proprietários, Joel Pinto Martins, Joel

Fornecedor Destaque:
Cipatex
(Categoria eleita pelos associados do Sindinova)

A Cipatex é líder na fabricação de
revestimentos e conhecida pela ampla variedade de produtos em sua linha de produção. Com atuação nos setores plástico,
químico e não tecidos, a Cipatex está presente tanto no mercado nacional quanto
no internacional. Seus produtos atendem
os mercados de calçados, bolsas e acessórios, móveis, automóveis, construção,
utilidades domésticas, lonas para coberturas, esporte e lazer, brindes, escolar, puericultura e adesivos. O extenso leque de
atuações coloca a Cipatex em uma posi-

ção de vanguarda, sempre com responsabilidade social e ambiental. Fundada em
1964 na cidade de Cerquilho/SP, tornou-se, em 1987, um grupo de 10 empresas
com mais de 100 mil metros quadrados de
área produtiva. Tendo o diretor presidente
William Marcelo Nicolau à frente da empresa, o foco na excelência fez da empresa referência profissional, configurando um
grupo forte e sólido no mercado.
Lojista Destaque:
Grupo Avenida
(Categoria eleita pelos associados do Sindinova)

A história do Grupo Avenida começou em 1978, em um espaço de 50m2. no
centro de Cuiabá/MT. Fundada pelo empresário Ailton Caseli, a empresa hoje é a
maior rede de varejo de moda do centro-norte e uma das 10 maiores do Brasil.
O Grupo Avenida conta com duas redes,
Avenida e Giovanna, com mais de 100
lojas em 11 estados do Brasil, que conquistam o consumidor pelas peças que
comercializam e pela agradável experiência de compra. As redes de lojas Avenida
e Giovanna marcam o consumidor não
apenas por seus produtos e baixo preço,
mas também pela preocupação com o
ambiente em geral, já que todas as lojas
são modernas, amplas e bem localizadas.
Mérito Industrial:
Lynd Calçados
(Categoria eleita pelos associados do Sindinova)

A história da Lynd Calçados começa em 1998, quando três amigos (Ademar,
Ricardo e Ronaldo), criaram a Zoom Indústria e Comércio de Calçados Ltda. Com
poucas máquinas, escassos recursos e
alguns modelos na cabeça, eles começaram a fabricar tênis na garagem de casa.
A produção inicial de 36 pares/dia era feita
pelos próprios sócios e os produtos eram
comercializados para poucos lojistas. A
empresa logo se desenvolveu, ampliando
seus negócios devido à qualidade e inovação, que desde o princípio são a essência
da empresa. Em 2001, produto e marca
foram reformulados e passaram a ser conhecidos pelo nome “Lindi”. A partir daí, a
indústria ganhou notoriedade nacional. Em
2013, em sua nova fase, a Lynd se consolida definitivamente no mercado interno e
se projeta no mercado externo. Seus produtos são referências em design, inovação
e tecnologia, equiparados a várias marcas
do mercado fashionista e esportivo.

EDIÇÃO ESPECIAL – RETROSPECTIVA 2016

PG 11

PG 12

EDIÇÃO ESPECIAL – RETROSPECTIVA 2016

