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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

PALAVRA DO PRESIDENTE

P

rezado lojista: Nova Serrana é o terceiro maior polo calçadista do país
e se destaca pela diversificação de
produtos: sapatos masculinos, femininos,
infantis, botas, os calçados esportivos,
entre tantos outros. Formado por mais
de 800 fabricantes de calçados - destes,
70% sendo micro e pequenas empresas,

o polo tem se mostrado cada vez mais
importante para o crescimento da economia em níveis estadual e nacional. Em
2015, a cidade de Nova Serrana mostrou
mais uma vez sua resiliência: indo contra
a crise econômica que o país enfrenta, ficou em décimo lugar no ranking nacional
de empregabilidade do CAGED, sendo a
primeira cidade do estado com maior número de carteiras assinadas no ano.
A vontade de crescer, latente em
nossos empresários, se reflete nas ações
realizadas pelo órgão que os representa.
O Sindicato Intermunicipal das Indústrias
de Calçados de Nova Serrana - Sindinova,
por mim presidido, trabalha em função de
defendê-los, lutando por seus interesses
e pelo seu crescimento. São homens e
mulheres esforçados em fazer com que
o Arranjo Produtivo Local seja, a cada dia,
mais beneficiado. Uma das ações que o
Sindinova realiza para tal fim é realização
da Fenova - Feira de Calçados de Nova
Serrana, que proporciona, duas vezes ao
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ano, o elo entre quem produz e quem
compra.
Você, lojista, é esse elo. Contar
com seu prestígio à nossa feira é garantir
bons negócios e beneficiar toda a cadeia
de consumo. Os fabricantes têm a oportunidade de expor a qualidade de seus
produtos e garantir preços competitivos
em negociações diretas, sem intermediários ou atravessadores; em contrapartida,
você, lojista, tem condições de proporcionar aos seus clientes os últimos lançamentos e tendências, produtos com altos
padrões de qualidade e preços justos. Para
a 17ª edição da Fenova, o Sindinova pretende aproximá-lo ainda mais de nossos
empresários, inaugurando um espaço em
nossa sede que facilitará o contato nas
negociações em qualquer época do ano.
Espero você na 17ª Fenova, a maior
feira de calçados de Minas Gerais.
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OS ESTANDES DA 17ª PROPORCIONAM A EXPOSITORES E LOJISTAS FECHAR BONS NEGÓCIOS

C

erca de 70 marcas já estão confirmadas para a 17ª edição da Fenova, que
será realizada de 23 a 25 de fevereiro
de 2016 no Centro de Convenções de Nova
Serrana. A feira, que trará para lojistas de
todo o Brasil as coleções para o outono/
inverno 2016, é realizada duas vezes ao ano
pelo Sindinova, em parceria com a Prefeitura de Nova Serrana, Sebrae e Fiemg.
Os fabricantes têm na Fenova uma
oportunidade de fazer bons negócios.
“Nossa expectativa é muito grande, pois
Nova Serrana vem crescendo muito no
mercado calçadista nacional” comenta o
diretor da RDW, Renato Ferreira Rodrigues.
O gerente de vendas da Sandili, Ismael
Rodrigues Gualberto, também demonstra
ânimo para a feira: “participamos de todas
as edições e a feira tem se superado a
cada ano”.

Para a diretora e designer da Magia
da Terra, Suelena Maria Araújo, a Fenova tem movimentado bastante a linha de
produção da empresa. “Estamos trabalhando muito, ansiosos e esperançosos
em fechar bons negócios, sempre com
pés no chão e levando aos lojistas produtos de qualidade e que acompanhem
tendências e necessidades de mercado”,
garante Araújo.
EXPECTATIVA
A cada edição, novos expositores
apostam no sucesso da feira como diferencial para alavancar os negócios e dar
maior visibilidade às suas marcas. É o que
espera a diretora da Luma Luz, Lucimar
Aparecida Silva, marca que tem as sandálias de salto como carro-chefe. “Ainda
estamos fechando a coleção, mas esta-

mos confiantes de que participar da Fenova nos trará um excelente retorno. Através
da feira, conseguiremos fazer contato com
representantes de todo o Brasil”, afirma.
Para a sócia-proprietária da Zareia
Calçados, Sidália Aparecida Ferreira, participar da feira pela primeira vez é dar continuidade a um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela marca. “Decidimos
participar da Fenova por acreditarmos no
potencial da feira e confiamos que esta
será uma importante aliada na conquista de nossas metas para 2016”. A marca
também se prepara para expor novidades
no evento: “Nosso setor de design tem se
dedicado ao desenvolvimento de produtos
modernos e diferenciados, inspirados nas
novas tendências nacionais e internacionais
e com preços atraentes para lojistas de todas as regiões do Brasil”, informa Ferreira.

CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502

TIRAGEM: 4.000 EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO AZEVEDO - MTB 010747/MG

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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MARCAS DO POLO DE NOVA SERRANA
ESPERAM LOJISTAS DE TODO O BRASIL
Data foi escolhida pelos próprios expositores da mostra
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A 17ª FENOVA SERÁ REALIZADA DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016

B

oa parte das fábricas de calçados do
polo de Nova Serrana trabalha atenta a cada detalhe, a fim de mostrar o
que será destaque nas próximas feiras. Uma
delas é a 17ª Fenova, que será realizada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2016.
A maior feira de calçados de Minas Gerais
acontecerá logo após a Couromoda, o que
permite que expositores e compradores
aproveitem o embalo e garantam bons ne-

gócios. A mostra de calçados nova serranense contará com a presença de mais de
200 marcas, graças à confiança dos industriais nos resultados das feiras anteriores.
“Nosso intuito é receber ainda mais
lojistas que nas edições anteriores para
a realização de negócios no Centro de
Convenções. As indústrias de calçados de
Nova Serrana têm investido cada vez mais
em produtos de qualidade, sem contar o

preço competitivo”, comenta Edimar Góis,
responsável por feiras e eventos do Sindinova. Para a sócia proprietária da marca
Caroline, Sônia Ferreira Xavier, que irá expor na mostra, a 17ª Fenova será realizada em um bom momento. “Por ser em
fevereiro, vai ser excelente, bem no início
do ano. A feira será ainda melhor do que
já é”, comenta.
Segundo Alfredo Pereira, gerente

administrativo da Redak, a data irá facilitar
o trabalho com a próxima coleção. “Acredito que será melhor para fazer negócios”,
diz. Outra participante da Fenova será a
Velluti. A gerente comercial da empresa,
Elisabete Santos Mendes também aprovou
a data. “Foi uma excelente opção. Conseguiremos comercializar os produtos antecipadamente. Agora é torcer para uma visitação expressiva e boas vendas”, afirma.
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EU PARTICIPO DA 17ª FENOVA
Empresários do polo de Nova Serrana comentam sobre a participação na maior feira de calçados de Minas Gerais.
FOTOS: ANTÔNIO AZEVEDO

“Temos desenvolvido um trabalho
muito bom na nossa coleção, que
a cada mudança tem surpreendido os lojistas mais e mais. Para a
17ª Fenova, trabalharemos conceitos novos, trazidos da Europa pelas
nossas estilistas, com design mais
arrojado e materiais diferentes do
convencional”
ISMAEL RODRIGUES
GUALBERTO
GERENTE DE VENDAS
SANDILI

“É muito importante para nós estarmos presentes na Fenova, pois
sempre conquistamos novos clientes. Além disso, a feira nos ajuda
a perceber o mercado, através dos
lojistas presentes, e a desenvolver
produtos cada vez mais competitivos.”

“Participar da Fenova colabora com
o crescimento de nossa empresa,
pois estamos expondo nosso produto e divulgando a marca. Nossa
expectativa é muito grande, pois
Nova Serrana vem crescendo muito no mercado calçadista nacional.”
RENATO FERREIRA RODRIGUES
DIRETOR
RDW

“Para os produtores de Nova Serrana, a Fenova é a feira mais importante de todos os eventos do
setor calçadista realizados no país.
O lojista tem a oportunidade de
conhecer o produto, a cidade e as
fábricas, se sentindo mais próximo
do fabricante.”

VALTER ANTÔNIO
RODRIGUES JÚNIOR
DIRETOR
ANA AMARAL

JACIELE DE FÁTIMA OLIVEIRA
PROPRIETÁRIA
TINA TEEN

“O mercado não está dos melhores, mas estamos bem otimistas
em relação à Fenova, pois o Sindinova está divulgando bem e
contamos com a vinda de bastante lojistas. Nós da Diva Rara acreditamos que participar da Fenova
ajuda bastante a firmar contatos e
divulgar a marca, colaborando para
o crescimento de nossa empresa.”

“Já estávamos estudando essa participação há algum tempo, mas só nos
foi possível participar agora. Consideramos muito importante participar de
eventos como a Fenova, pois estamos apresentando nossos produtos
a todos. Como temos pouco tempo
de mercado, é uma oportunidade de
expor nossa marca a vários lojistas
que ainda não a conhecem.”

VALÉRIA SOARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRATIVA
DIVA RARA

LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
PROPRIETÁRIA
LUMA LUZ

“Em 2015 fizemos boas vendas nas
duas edições da feira e esperamos
aumentar esse número em 2016.
Apesar de falar-se muito em crise, é
importante trabalhar e usar de oportunidades como a Fenova para expor
esse trabalho. Depois que começamos a participar da feira, nossa cartela de clientes aumentou e pudemos
tornar nossos preços mais atrativos.”

“Participamos de todas as edições.
Inclusive, acreditamos que a 17ª
Fenova será melhor que a última
edição, por ter novidades e novas
tendências. Além disso, a feira é
uma forma de valorizar as empresas e os produtos de Nova Serrana.”

CELSO RODRIGUES DOS
SANTOS JÚNIOR
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
TÊNIS WILHANS

SONIA MARIA FERREIRA XAVIER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CAROLINE CALÇADOS
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LOJISTAS CONTAM COM AGENCIA DE TURISMO
OFICIAL DA 17ª FENOVA
FOTO: DIVULGAÇÃO SA TURISMO

Serviço:

A EQUIPE DA SA TURISMO ESPERA DOBRAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA PARA A 17ª FENOVA

O

s lojistas de todo o país têm mais
um motivo para visitarem a 17ª Fenova: a parceria entre o Sindinova
e a SA Turismo, agência oficial do evento. A proposta é beneficiar toda a cadeia
comercial, fortalecendo a aceitação e
comercialização dos produtos expostos,
além de aproximar o lojista da indústria local. É uma oportunidade ímpar, para quem
produz, de apresentar produtos e fechar
negócios, e para quem compra, facilitada
pela comodidade de se ter uma agência
turística organizando toda a viagem.

Através da agência, os lojistas
também têm até 15% de desconto, dependendo do local de embarque, nas
passagens aéreas das companhias Gol e
Tam. A agência oferece aos visitantes em
seus pacotes várias opções de hotéis na
cidade e um situado em Pará de Minas,
cidade vizinha a Nova Serrana. Este, com
serviço de traslado incluso.
PERCEPÇÕES
Nova Serrana é uma cidade fomentada pelo turismo de negócios. De

acordo com Salete Aquino, diretora da SA
Turismo, as feiras trazem o desenvolvimento para a cidade, pois movimentam
todo o comércio. “Observamos na nossa
primeira experiência, ocorrida na 16ª Fenova, que os usuários de nossos serviços
ficaram bastante entusiasmados com a
cidade e o polo calçadista, afirmando
retornarem em outras datas”, comenta.
Cerca de 140 lojistas utilizaram os serviços da agência na edição anterior da feira, número que pretende ser dobrado na
17ª Fenova.

Agência oficial da
17ª Fenova
(37) 3226-6200
www.satur.tur.br
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MARCAS CONFIRMADAS NA 17ª FENOVA

BATATINHA

EUDORA

MONNA
OLIMPAK

VENEZA

EXPOSITORES CONFIRMADOS ATÉ 15/12/2015

PLAY BABY
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SINDINOVA PREPARA NOVIDADES PARA LOJISTAS
Entidade aposta na conectividade entre compradores e fabricantes
FOTO: DIVULGAÇÃO/ARQUIVO SINDINOVA

ATRAVÉS DO QR CODE, BAIXE O APLICATIVO DO
GUIA DE COMPRAS EM SEU CELULAR E TENHA
ACESSO AOS CONTATOS DOS FABRICANTES

OS FABRICANTES PODERÃO RECEBER COMPRADORES DE TODO O PAÍS NO ESPAÇO DO LOJISTA

A

Fenova proporciona o contato entre os lojistas de todo o país e os
fabricantes do polo de Nova Serrana, em três dias de feira e mais de 100
estandes. Para estreitar ainda mais os laços criados, o Sindinova apresentará na
17ª edição do evento duas novidades. A
primeira delas é a inauguração do “Espaço do Lojista”. Localizado na sede do Sin-

dinova, o espaço contará com estrutura
para que os empresários do polo possam
receber compradores de todo o país, durante todo o ano.
O lojista terá acesso às empresas
de Nova Serrana em um ambiente projetado para beneficiar o atendimento, com
recepção e quatro salas de reuniões individuais, para que os fabricantes recebam

os compradores. O Sindinova atuará como
um articulador, oferecendo todo o suporte
necessário antes e após as negociações.
APLICATIVO
A outra novidade será o lançamento oficial do aplicativo “Guia de Compras
de Nova Serrana”. O guia, que já possui
edição impressa atualizada anualmente,

proporcionará, através da versão eletrônica, maior conectividade e rápido acesso
às informações dos fabricantes do polo.
Estes atualizarão seus dados sempre que
necessário e, de forma instantânea, todos
os usuários poderão acessá-los. O aplicativo já está disponível para os smartphones e tablets com sistema operacional
Android e, em breve, para IOS.
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RETRÔ OUSADO
Marcas apostam e reinventam referências dos anos 1970 em suas coleções
FOTO: ANTÔNIO AZEVEDO

FOTO: ANTÔNIO AZEVEDO

COM TEXTURAS, APLICAÇÕES E DETALHES QUE REMETEM AO ARTESANAL, AS BOTAS ESTARÃO DISPONÍVEIS
EM CANOS BAIXOS OU ULTRAPASSANDO OS JOELHOS

MESMO COM A SAZONALIDADE, CALÇADOS ABERTOS TAMBÉM ESTARÃO PRESENTES EM ALGUNS ESTANDES
DA 17ª FENOVA

A

s tendências de moda para o outono-inverno 2016 têm como base
a ousadia dos anos 1970, expressada em cores, padronagens, texturas e
estilos. Nos pés, as botas, bastante procuradas pelo consumidor na estação, ganham mais alguns (ou muitos) centímetros e utrapassam os joelhos. As botas
“over-the-knee” e “stretch”, ousadas e
que prometem ser a sensação de qualquer look, são a grande aposta da marca
Ana Amaral. “Levaremos algumas novidades desenvolvidas pelos nossos estilistas,
que utilizaram essas tendências vindas da
Europa e já apresentadas em feiras do sul
do país”, declara Valter Antônio Rodrigues
Júnior, diretor da marca.

Mesmo com a sazonalidade, alguns fabricantes mantêm a linha de calçados abertos. Suelena Maria Araújo,
diretora e designer da Magia da Terra, investe no clima tropical do país, presente
na maior parte do ano. “Nosso carro-chefe são as sapatilhas que, mesmo no frio,
têm boa procura no mercado. Levaremos
à Fenova, também, as sandálias rasteiras
e, para manter a proposta da estação, botas e coturnos femininos”, informa Araújo.
A marca Tina Teen, que produz calçados
infantis, também irá expor peças de alto
verão junto às de inverno. “Nosso objetivo
com a feira é apresentar nossa nova coleção para o outono/inverno 2016, mas os
calçados abertos sempre têm boa saída”,

é o que explica a proprietária, Jaciele de
Fátima Oliveira.
OSTENTAÇÃO
As indústrias do polo de Nova
Serrana contam com a consultoria em
design da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos (Assintecal) desde
2008, o que garante competitividade
frente ao mercado e torna os calçados
produzidos mais valorizados. Através do
Fórum de Inspirações, as referências de
moda são estudadas sob a coordenação
do estilista Walter Rodrigues. As empresas participantes do projeto recebem
curadoria para criação e desenvolvimen-

to de materiais inovadores em design e
tecnologia para a estação abordada.
Para o outono/inverno 2016, o
tema “Ostentação” foi trabalhado no
sentido de pertencimento, apropriação
de tradições, exclusividade e essência
dos produtos artesanais. A tendência
convida a busca de novas superfícies e
texturas ao sair da sutileza de toques suaves em tecidos e superfícies de materiais utilizados por duas décadas. Através
de materiais como o denim, perde-se a
fronteira que separam os gêneros e resgata-se o espírito livre dos anos 1970,
com elegância, praticidade e tendo como
aliadas técnicas artesanais para fortalecer a noção de pertencimento.

