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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Entre as atribuições do Sindinova está 
a capacitação dos trabalhadores do 
polo, contribuindo com ações que 

possam ajudar na formação profissional. 
No entanto, limitar essa tarefa ao conhe-
cimento técnico é desmerecer o papel 
que cada indivíduo possui na sociedade: 
o de cidadão. Antes do operário ou do 
empresário vem sempre o cidadão, com 
direitos, deveres e a missão de conviver 
harmonicamente com os demais.

Apostar no conhecimento talvez 

O presidente do Sindinova Pedro 
Gomes, juntamente com os 
diretores Emerson Silva e Ro-

naldo Lacerda fizeram a entrega de 
alimentos arrecadados no Escambo 

seja a mais sublime das missões do Sindi-
nova. As palestras realizadas em parceria 
com o Sebrae no dia 21 de outubro, em 
ocasião da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2015, exploraram técnicas de 
liderança e motivação em um case e uma 
peça de teatro inspiradores. Falando sobre 
inspiração, foram apresentadas também 
as tendências para o verão 2017, como 
forma de estímulo à criatividade do setor. 
Por conhecimento, consideramos tam-
bém o preocupar-se. O Escambo Cultural, 

Cultural para a Apae de Nova Serra-
na. O secretário escolar da instituição, 
Luiz Fernando recebeu os alimentos no 
Sindicato.

O Escambo Cultural é uma ini-

iniciativa da Totem, proporcionou cultura à 
cidade em troca de alimentos não perecí-
veis, que foram doados à APAE de Nova 
Serrana.

O Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias de Calçados de Nova Serrana de-
monstra, mais uma vez, sua capacidade 
em trabalhar pelo polo calçadista como 
um todo, tanto em prol do aprimoramen-
to daqueles que formam o Arranjo Pro-
dutivo Local, quanto pelo bem estar po-
pulação.

ciativa da Totem, que trouxe diversos 
espetáculos para crianças e adultos, 
além de oficinas. Os ingressos para 
cada apresentação foram trocados por 
1 kg de alimento não perecível.

Uma cidade que tem por característi-
ca superar crises. A afirmação é do o 
presidente do Sindinova, Pedro Go-

mes da Silva, em entrevista exclusiva à TV 
Alterosa sobre o fato de Nova Serrana es-
tar em décimo lugar no ranking nacional de 
empregabilidade, sendo a primeira cidade 
do estado com maior número de carteiras 
assinadas em 2015. As informações são do 

Cadastro Geral dos Empregos e Desempre-
gados (Caged), divulgado em outubro pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MPE).

O resultado apresentado vai con-
tra a realidade do país e até mesmo da 
própria cidade em um passado recente: 
em função da crise econômica que o país 
vem enfrentando, a produção do setor 
calçadista reduziu 50% e, por consequ-

NOVA SERRANA: A DÉCIMA CIDADE 
QUE MAIS EMPREGA NO PAÍS

GIRO SINDINOVA

DIRETORIA DO SINDINOVA ENTREGA ALIMENTOS ARRECADADOS NO ESCAMBO CULTURAL À APAE DE NOVA SERRANA

Presidente do Sindinova ressalta a adaptação do polo em meio à crise

PEDRO GOMES FALOU À TV ALTEROSA SOBRE NOVA SERRANA SER A DÉCIMA CIDADE QUE MAIS EMPREGA NO PAÍS

ência, a mão de obra também foi redu-
zida. “A crise foi intensa o ano todo. Com 
a grande demanda de produtos diferen-
ciados e que não eram o que estávamos 
produzindo, nós nos adequamos. Com 
isso, as demissões que ocorreram no pe-
ríodo, que foi até o mês de agosto, foram 
superadas pelas contratações, que se fi-
zeram necessárias”, explica Gomes.

FOTO: ANTÔNIO AZEVEDO

FOTO: SAMIRA REIS
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FABRICANTES DO POLO GARANTEM ESPAÇO PARA 
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

AGENDA DE FEIRAS

Data foi escolhida pelos próprios expositores da mostra

A 17ª FENOVA SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Boa parte das fábricas de calça-
dos do polo de Nova Serrana tra-
balham atentas 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 acon-
tecerá logo após a Couromoda. O que 
permite que expositores e compradores 
aproveitem o embalo e garantam bons 
negócios. A mostra de calçados nova 

serranense também contará com a pre-
sença de lojistas convidados. A iniciativa 
foi possível graças a parceira com o Se-
brae, e da confiança dos industriais que 
participaram da Fenova, e indicaram os 
compradores.  

Segundo Edimar Góis, responsável 
por feiras e eventos do Sindicato, a ex-
pectativa é dobrar o número de indica-
dos para a próxima edição. “Nosso intuito 
é trazer ainda mais lojistas, para a realiza-
ção de negócios no Centro de Conven-

ções. As indústrias de calçados de Nova 
Serrana têm investido cada vez mais em 
produtos de qualidade, sem contar no 
preço competitivo”, comenta.

Para a sócia proprietária da mar-
ca Caroline, Sônia Ferreira Xavier, que irá 
expor na mostra, a 17ª Fenova será reali-
zada 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 faci-
litar o trabalho com a próxima coleção. 
“Acredito que será melhor para fazer ne-
gócios”, diz. 

Outra participante da Fenova será 
a Velluti. A gerente comercial da empre-
sa, Elisabete Santos Mendes também 
aprovou a data. “Foi uma excelente op-
ção. Conseguiremos comercializar os 
produtos antecipadamente. Agora é tor-
cer pra uma visitação expressiva e boas 
vendas”, afirma.

FEIRA ZERO GRAU
De 16 a 18 de novembro de 2015

Serra Park - Gramado

COUROMODA
De 10 a 13 de janeiro de 2016

Expo Center Norte - São Paulo, SP

FENOVA
De 23 a 25 de fevereiro de 2016

Centro de Convenções - Nova Serrana, MG

17ªFenova
FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA

FOTO: CRYSTIAM DE LIMA
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TENDÊNCIAS PARA O VERÃO 2017
SÃO TEMA DE PALESTRA

ADAPTADO PARA O TEATRO, LIVRO “O MONGE E O 
EXECUTIVO” É APRESENTADO EM NOVA SERRANA

Versão reduzida é apresentada desde 2008

INOVAÇÃO E OUSADIA FAZEM DA NETSHOES 
UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE COMÉRCIO 

ELETRÔNICO DA AMÉRICA LATINA

Iniciativa contou com apoio do Sebrae e Assintecal

Loja on-line faturou 1,3 bilhão somente em 2013

O FÓRUM DE INSPIRAÇÕES TEM SIDO APRESENTADO 
NOS PRINCIPAIS POLOS CALÇADISTAS DO PAÍS

RENATO MOSTROU ALGUNS DIFERENCIAIS DA NET-
SHOES, ENTRE ELES O ENGAJAMENTO DA EQUIPE E 
A ATENÇÃO AO CONSUMIDOR. 

FOTO: ANTÔNIO AZEVEDO

FOTO: ANTÔNIO AZEVEDO

Além das palestras realizadas na noi-
te do dia 21 de outubro, o público 
também conferiu a peça “O monge 

e o executivo”, versão reduzida do best 
seller de mesmo nome, do autor  norte-
-americano James C. Hunter. Os direitos 
foram adquiridos pelo master coach Vag-
ner Molina em 2008. “Foi o Vagner quem 
esteve com o James, conseguiu os direi-
tos exclusivos. Com isso, ele foi em busca 

O especialista em calçados e con-
sultor da Assintecal, Victor Barbie-
ratto esteve no Espaço Sindinova 

para apresentar os conceitos e inspirações 
para os empresários do polo de Nova 
Serrana. O evento faz parte do Fórum de 
Inspirações, realizado pela Assintecal e Se-
brae sob a coordenação do estilista Walter 
Rodrigues.

O intuito é promover o desenvol-
vimento de materiais inovadores, que 
possam transmitir valor ao consumidor. 
A cada edição, os participantes recebem 
material explicativo, além da cartela com 
as principais cores da estação. “No dia 
seguinte, após lançarem o inverno 2016, 

Antes de se tornar referência em tê-
nis e artigos esportivos, a Netsho-
es, fundada em 2000, trabalhava 

com calçados femininos. As vendas eram 
feitas em uma loja física. No entanto, aco-
modar não é um verbo utilizado pelos do-
nos de um dos maiores e-commerces da 
América Latina. Segundo Renato Mendes, 
que atuou em vários setores na empresa, 
a estratégia adotada naquela época foi 
comercializar os produtos que estavam 
parados no estoque. “A partir daí, eles 
perceberam uma mudança no mercado. 
Era hora de reinventar-se. E foi isso o que 
fizeram. Eles entenderam que as vendas 
online têm essa função de democratizar o 
acesso a produtos para todos, seja aquela 
pessoa do interior ou da capital”, afirma.

da adaptação para a peça, dos atores, ce-
nário”, explica Lia Antunes, produtora do 
espetáculo.

Em sete anos de apresentações, 
foram cerca de 65.000 espectadores. 
“O grande desafio foi fazer uma versão 
reduzida de um livro extremamente 
conhecido. Que as pessoas vão querer 
identificar absolutamente todas as par-
tes, personagens. Conseguimos con-

vocês já entram em contato com os for-
necedores de componentes pedindo o 
que já está disponível para desenvolver 
uma nova coleção. Nós da Assintecal 
trabalhamos justamente com isso, em 
antecipar essas informações”,  explica 
Barbieratto.

RODADA DE NEGÓCIOS
E SHOWROOM DE MATERIAIS

Antes da palestra, o público visitou 
o showroom de materiais que serão des-
taque no verão 2017, além de empresas 
que trouxeram componentes e serviços 
para a indústria de calçados. Um deles era 

Os desafios de vender pela inter-
net não foram empecilho para que o em-
preendimento continuasse a crescer. Pois 
havia um ingrediente essencial no reflexo 
provocado no mercado. A Netshoes pro-
cura engajar os funcionários ao máximo, 
para que haja resultados. “O grande dife-
rencial da Netshoes são as pessoas. É uma 
cultura que foi forjada naquela companhia, 
a partir do comportamento da liderança. E 
conseguiu ser passado para todos os fun-
cionários. Todo mundo pensa da mesma 
forma, e entende o que a companhia quer 
atingir”, comenta Mendes.

Mesmo com o retorno das vendas 
pela web, os donos não estagnaram. O in-
tuito foi fortalecer ao máximo para estar 
sempre a frente quando os concorrentes 

densar todos esses conceitos”, afirma 
Adriano Paixão, diretor da peça.

Princípios de liderança, relacio-
namentos interpessoais, adquirir novos 
hábitos foram alguns dos temas mos-
trados no palco. Para Adriano, as lições 
do livro influenciam não somente a pla-
teia, mas a todos que estão envolvidos 
no espetáculo. “A peça fala de uma coi-
sa que as pessoas se ofendem quando 

Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves, repre-
sentante de uma empresa de laminados 
de PU para cabedal e forro para calçado. 
“Esta é a terceira vez que participamos de 
uma rodada de negócios em Nova Serra-
na”, afirma.

O representante Thalison Sérgio 
Ramos Silva apresentou aos visitantes 
os serviços em corte e gravação a laser. 
“É um trabalho que proporciona melhor 
acabamento no calçado, um recorte pre-
ciso. Com isso, a demanda cresceu”, diz 
Thalison. O serviço agradou a empresária 
Isamara Aparecida. “Fabricamos sandálias 
femininas, e é um trabalho que ficaria in-
teressante em nossos produtos”.

alcançassem a companhia. Além do in-
vestimento em tecnologia, recursos que 
garantam uma entrega eficaz, variedade 
de produtos e parceira com marcas re-
conhecidas mundialmente, os atendentes 
são preparados para criar uma experiência 
agradável no cliente.

Essa satisfação com a compra 
pode ser avaliada no atendimento. Mesmo 
que a concorrência ofereça os mesmos 
produtos, preço, a qualidade do serviço é 
o diferencial de hoje. “O futuro do e-com-
merce está na comodidade. Basear o seu 
negócio somente em cima de preço é um 
modelo que está cada vez mais insusten-
tável. Um bom atendimento, a entrega 
dentro do prazo, tudo isso cria uma co-
nexão emocional que conquista o cliente”. 

é falado de caráter. Existe o bom e o 
mau caráter. E isso é utilizado de uma 
forma muito ofensiva. O caráter de uma 
pessoa é formado por meio de qualida-
des, conceitos. E esses conceitos, por 
mais que você não tenha naturalmente, 
você pode adquirir através de hábitos 
saudáveis, de hábitos legais. A gente 
tenta resgatar um pouco dessa huma-
nidade, desse relacionamento”.
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Aderimos há mais de dois anos. Sempre fomos muito bem 
atendidos em tudo o que precisamos.

A parceria com o Sindinova nos proporciona um 
custo-benefício interessante para a empresa.

É o primeiro plano de saúde ao qual nós aderimos.
A adesão foi muito interessante,

especialmente pelo preço diferenciado.

1) PODEM SER CONTEMPLADOS: ASSOCIADOS, FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DE ATÉ TERCEIRO GRAU. 2) A EMPRESA DEVE ESTAR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES SINDICAIS. 3) PLANO 

UNIPAR EMPRESARIAL, SUJEITO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS ROTINAS REALIZADAS PELOS CONVENIADOS. 4) OS PRAZOS DE CARÊNCIA SÃO PADRÃO E REGIDOS POR LEI PELA 

ANS. 5) CONSULTE VALORES E CONDIÇÕES NO SINDINOVA PELO TELEFONE (37) 3228-8500 COM EDIMAR.

INFORMAÇÕES: (37) 3228-8500 COM EDIMAR GÓIS

Rosângela Aparecida Dias, Sócia-proprietária da MR Dias Valéria Maria Teixeira, secretária da Ligeiro's Calçados

O MELHOR
PLANO DE SAÚDE COM

O MENOR PREÇO? 
ASSOCIADO SINDINOVA

TEM!

Através do Sindinova, o associado paga 50% 

do valor de tabela da Unimed e tem o melhor 

serviço de saúde, com atendimento em nível 

nacional para urgências e emergências, além de 

internação, exames e agendamento direto com 

o médico.

Faça a adesão de sua empresa e garanta a 

saúde de seus funcionários e dependentes!

14º JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO

SETOR CALÇADISTA DE NOVA SERRANA

4 de dezembro de 2015, às 21h, no salão do Araguaia Campestre Clube

OS CONVITES JÁ ESTÃO À VENDA NO SINDINOVA
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Perdido no estoque? Perdido nos produtos? 
Perdido na gestão?
 

 

 
A Alterdata Software tem a solução para organizar sua Sapataria!
 
Descubra por que mais de 10.000 estabelecimentos em todo o Brasil escolheram o 
Alterdata Shop para a gestão de sua loja ou Rede. 

Controle e gestão: estoque por grade, crediário, clientes, trocas de mercadorias. 
Saiba quais produtos vendem mais, seus melhores vendedores, seus melhores 
clientes e fornecedores.
 
 

Estamos perto de você. 
Temos 79 bases em todo o país.
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SENAI PROMOVE DESFILE COM NOVOS TALENTOS 
DO DESIGN DE CALÇADOS

OS ALUNOS DO SENAI APRESENTARAM CALÇADOS CONFECCIONADOS POR ELES, EM UM DESFILE DE MODA 
REALIZADO NO ESPAÇO SINDINOVA

LEONARDO CORRADI / PLANET MODELS

Os alunos do curso de Técnico em 
Design de Calçados da unida-
de Senai de Nova Serrana apre-

sentaram seus trabalhos no desfile de 
conclusão da turma, ocorrido no dia 29 
de outubro, no Espaço Sindinova. Cer-
ca de 50 calçados, produzidos pelos 19 
alunos, com idades entre 20 e 40 anos, 
foram expostos na passarela por mode-
los da agência Planet Models, de Itaúna, 
e sob os olhares dos convidados, den-
tre eles representantes de 100 empresas 
do polo. “Para o desfile, foi desenvolvida 
uma pesquisa sobre as tendências para o 
inverno/2016 e os alunos foram divididos 
em grupos, que trabalharam os temas 
e desenvolveram as coleções”, informa 
Rômulo Maciel Gomes, supervisor técni-

co da unidade.
Para os alunos, produzir e par-

ticipar de um desfile de moda foi mais 
que simplesmente expor um produto. A 
vendedora atacadista Simone Aparecida 
Santos, 26, já auxilia na área de design 
em seu atual emprego e garante o va-
lor da experiência: “tem muito improviso 
e precisamos ter muito jogo de cintura 
para organizar tudo, mas tudo isso foi 
um aprendizado muito válido e que leva-
rei para a vida toda”.

As inscrições para a nova turma 
do curso de Técnico em Design de Cal-
çados já estão abertas, com início das 
aulas previsto para fevereiro de 2016. 
Mais informações: (37) 3226-3599 ou site 
www.senaimg.com.br.
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Chega esta época do ano e a dis-
cussão é uma só: para que esse 
tal “horário de verão”? Um número 

razoável de pessoas entende que esta é 
uma atitude que gera uma economia me-
díocre, e ainda tira uma preciosa hora do 
sono matinal.

Não sou radical. Estou na ala dos 
que são simpáticos a esta mudança no ho-
rário. Gosto dos dias longos e claros. E mes-
mo tendo que acordar cedo, como a maior 
dos brasileiros trabalhadores, não reclamo.

É bem verdade que não estou en-
tre a maioria, visto que o horário de verão 
é repugnado sempre. Acredito que não 
seja por ele só, mas por ser algo imposto 
e que altera uma rotina estabelecida ao 
longo do ano.

Imposição é um ato que não agra-
da. E para piorar, considerando o horário 
de verão como exemplo, ela vem acom-

As condições socioeconômicas, o 
mercado e o consumo estão em 
constante oscilação. Acompanhan-

do esta característica global, a pretensão e 
as motivações para a aquisição de produ-
tos de moda alteram-se frequentemente.

A moda está categoricamente co-
nectada à sociedade e suas particularida-
des. Seu principal atributo é a transformação 
periódica, que recentemente alcança níveis 
imensuráveis de celeridade. Reflexo de um 
coletivo global inquieto e apreensivo, influen-
ciado por acontecimentos diários e profusão 
de informação que são naturais do nosso 
tempo e característicos da globalização.

POR DETRÁS DOS ATOS

UMA NOVA TENDÊNCIA: CONSUMIDORES

panhada de outro ato que é também 
questionável: o da retirada, no caso, de 
uma hora de sono.

Ninguém gosta de perder, princi-
palmente quando não é consultado e sim 
obrigado a fazer algo. Talvez venha daí, 
até de maneira inconsciente, a principal 
rejeição a esse horário.

Então o problema não é o horá-
rio de verão, mas os atos que levam até 
ele. Se assim for, tudo que representa im-
posição e retirada era para ser igualmen-
te questionável nas rodas de conversa e 
nem sempre é assim.

Não é assim porque a gente se 
acomoda e conforma. Até há em algum 
momento alguma reclamação, mas logo 
todo mundo se dá por vencido e o que é 
imposto ou retirado vinga.

A gasolina e a energia elétrica es-
tão caras, chiamos, mas pagamos pelo 

Diante desse pleito, as metodolo-
gias de pesquisa para criação de artigos 
de moda devem ser ainda mais embasa-
das e analisadas com propósito derradeiro 
de maximizar o potencial mercadológico 
dos produtos. A intuição fica terminan-
temente extinguida desse processo e a 
análise atenta sobre os acontecimentos 
globais influentes é o ponto de partida, 
especialmente com o foco em uma nova 
e intensa tendência: pessoas.

Por um longo tempo foi aparente a 
prescrição de determinadas tendências. As 
possibilidades de moda eram limitadas e 
pouco democráticas, mantinham-se atre-

aumento da mesma forma. É assim em 
muitos outros exemplos. Quem detém o 
poder de impor e retirar, no seu cálculo, já 
conta com a nossa insatisfação momen-
tânea, pois sabe que lá na frente o que 
fora traçado será cumprido.

O horário de verão, por mais que im-
pacte na nossa vida, é o menor dos proble-
mas quando estão em análise os atos que 
os sustentam. Mesmo que haja uma preten-
sa justificativa de geração de economia.

É bem verdade que existe o poder 
delegado. Aquele que damos a alguém 
para nos representar e tomar as decisões 
necessárias para que todos, em tese, te-
nham uma vida digna. O poder delegado, 
num plano de poder institucional, é dado 
por meio do voto. Da nossa escolha de 
quem vai nos representar.

Mas casos como os Cunha da vida 
mostram que não estamos fazendo bem 

ladas às predefinições e era evidente o es-
tilo que vigorava por uma temporada. Com 
tal imposição, a moda era padronizada e a 
personalidade frequentemente minimizada.

Junto à globalização e seus atribu-
tos promulgados no século XXI, destaca-
-se uma nova característica social onde 
a identidade, individualidade e ideias são 
tonificadas. Grupos sociais diversos, sem 
estereótipos e rótulos, podem expressar-
-se sem medo de proclamar seus estilos 
peculiares, permutados e trocistas.

Com tal episódio, os criadores es-
tão vigilantes a essa tendência: O CON-
SUMIDOR. O comportamento, estilo de 

esse papel, e é este tipo de gente – sem 
escrúpulos e capaz de mentir e chan-
tagear na maior cara dura – é que está 
há anos no Congresso fazendo das suas. 
Hoje estão clareados pelos holofotes, 
mas seres rastejantes e viscosos como 
o Cunha gostam de operar é na sombra. 
Escondidos do nosso olhar fazem seus 
esquemas, dilapidam o país e fazem a sua 
fortuna e de quem lhe é próximo.

Tão pior como a imposição e a re-
tirada é a nossa acomodação. Entender 
que este país não tem jeito e que a cor-
rupção é um mal necessário. Um adere-
ço da política brasileira que descende dos 
velhos coronéis e seus votos de cabresto.

Diante de tudo isso, culpar o ho-
rário de verão é pensar miúdo. Às vezes, 
com os dias mais longos desta época, seja 
possível clarear melhor as idéias. Perceber 
o que há por detrás dos atos.

vida e anseios são componentes carde-
ais na pesquisa precedente à criação. Os 
produtos e as táticas de divulgação são 
direcionados de acordo com a aspiração 
do grupo de consumo e as possibilidades 
de moda tornam-se incontáveis. Cada um 
escolhe o que mais condiz com seu estilo 
e personalidade. 

Essa democracia favorece a todos 
e quebra barreiras sociais onde a expres-
são singular se expande. A palavra MODA 
retrocede a sua etimologia e todos podem 
expressar sua personalidade e conceitos 
através do que vestem. Definitivamente: 
tem de tudo para todos

Colunista: Rodrigo Dias

artigorodrigodias@gmail.com

Colunista: Takin Rodrigues

Takin é graduado em Design de Moda pela Faculdade de Arte e Design. Atualmente é instrutor de formação profissional do SENAI – Centro de Formação Profissional Anielo 
Greco, em Divinópolis, MG. Possui experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em consultorias no setor têxtil: Planejamento e Desenvolvimento de Coleção, 
Criação e Reposicionamento da Identidade de Marca, Pesquisa de Mercado, Público Alvo e Consumidor.
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Conte com a gente.
Inscreva-se já:
faculdadepitagoras.com.br

VESTIBULAR 2016
15/NOV

Mude o curso da sua vida.

FACULDADE

UNIDADE DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877

*Oferta válida apenas para cursos da modalidade presencial e para os alunos calouros que cursarão o 1º semestre do curso escolhido,  no 1º semestre 
de 2016 (2016.1). O parcelamento será com base no valor referência do curso (edital de valores 2016.1). Oferta de 30%: pagamento de 30% da 
mensalidade vigente para o 1º ano do curso. No 2º ano, os pagamentos serão de 40% da mensalidade vigente. No 3º ano, os pagamentos 
serão de 50% da mensalidade vigente. No 4º ano até o final do curso, os pagamentos serão de 60% da mensalidade vigente. Após a 
conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 60% da última mensalidade, corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Oferta de 50%: o aluno pagará mensalmente o valor de 50% da mensalidade vigente, 
durante todo o período de duração do curso. Após a conclusão do curso, o aluno pagará mensalmente 50% da última mensali-
dade, corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) até a quitação integral do saldo devedor. Estas ofertas não 
estão disponíveis para todos os cursos. Consulte as condições de elegibilidade, disponibilidade e pagamento no site 
faculdadepitagoras.com.br. Sujeito à disponibilidade de vagas. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. 
Estas ofertas não contemplam o curso de Medicina.

PAGUE OU 
DA
SEM JUROS*.
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A COPASA, em comunicado ofi-
cial ao Sindinova no início de 
setembro, informou que o pro-

cesso licitatório das obras de recupe-
ração do interceptor Pavão está em 
andamento, com início nos próximos 
meses. O empreendimento tem por 
origem a pauta de reinvindicações 
entregue pelo presidente do Sindino-
va, Pedro Gomes da Silva, ao gover-
nador de Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel, em ocasião de sua visita à 16ª 

COPASA ATENDE 
REINVINDICAÇÃO
DO SINDINOVA

Fenova, em agosto de 2015. 
O comunicado ainda informa 

que serão investidos 28 milhões de 
reais no aumento de todas as etapas 
do sistema de abastecimento, com 
obras a serem iniciadas nos próximos 
meses. Destaque para o aumento da 
capacidade de produção, tratamento 
e reservação em mais de 50% e que 
beneficiará, além da sede municipal, 
os distritos de Gamas, Capão, Moreira 
e Boa Vista de Minas.
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AS TENDÊNCIAS EM CALÇADOS E BOLSAS
PARA O VERÃO 2016

A moda para o próximo verão terá 
forte influência dos anos 70 e vem 
inspirada em quatro temas centrais 

que vão estar presentes em calçados, bol-
sas, cintos e bijus. Segundo pesquisa reali-
zada pela equipe de profissionais do Senac 
Moda Informação os temas serão: Newstal-
gia 70, Yin Yang, Summer Lady e Playtime.

NEWSTALGIA 70

Tema central explora a transfor-
mação da moda em meados dos anos 60 
nas ruas de Londres, passa pelo mundo 
em ebulição social, pela geopolítica do iní-
cio dos anos 70, e termina no final desta 
década, com muita festa e brilho nos clu-
bes noturnos de Nova Iorque.

Materiais: Camurças, couros lisos, 
manchados, batidos, trançados, exóticos 
ou prensados, tecidos florais, jeans, linhas, 
fios, materiais naturais e metais.

Detalhes: em crochê, pespontos 
aparentes ou com fios de couro, ilhoses, 
argolas, pelos, penas, franjas, entre outros.

Calçados: mais robustos com des-
taque para o salto estaca e para as san-
dálias gladiador até o joelho ou no tornze-
lo. Flatform e flats. Tiras largas e cortadas 
a fio. Plataformas e meia pata. Tamancos 
plataforma. Saltos de madeira e muito 
metal em ouro velho. Destaque para a 
sandália alta, com fechamento no torno-

zelo e tiras finas sobre os dedos, que pode 
ser usada com meia soquete.

Bolsas: com o corpo maleável, al-
ças a tiracolo, tamanho médio e tampas. 
Com ar totalmente retrô, com fole, tampa 
e fecho de metal. Bolsa duas alças; muitas 
vezes, com uma alça bem fina, de cor-
rente. Bolsas artesanais em crochê e bol-
sas com franjas longas. O modelo carteiro 
continua e ganha influência militar. Des-
taque também para a bolsa Birkin, a Bag 
Shop e para as mochilas que voltam em 
novos modelos.

YIN YANG

Vem para expressar a realidade 
mundial contemporânea, em que faces 
contrastantes como guerra e paz, hi-lo, 
leve e pesado são apresentadas simulta-
neamente. As peças se inspiram no estilo 
zen, trazendo a praticidade do estilo utilitário 
aliada ao conforto e ao design despojado.

Calçados: a peça principal é o ta-
manco birkenstock, que aparece em ver-
sões com pedrarias, solado e cabedal for-
rado de tecido ou couro, e o tradicional 
com cepa de madeira, cabedal de couro 
e fivela de metal. As sandálias e os chi-
nelões, com palmilha quadrada em cou-
ro e tiras largas cortadas a fio compondo 
o cabedal, são a cara do tema. Calçados 
com bico redondo, couro extremamente 

macio, elásticos no decote ou no cabe-
dal, com saltos médios, largos, suavizan-
do o calçar. Apesar de o bico redondo ser 
predominante, tem também sapatilhas de 
elástico com bico fino. Sandálias de tiras 
finas e formas limpas.

Bolsas: com alças transversais em 
couro suave, camurças e tecidos. Tudo 
muito elegante.

SUMMER LADY 

Tem uma personalidade român-
tica, sentimental e sonhadora, os looks 
apresentam cores claras e suaves, como 
branco, off white, nude, rosa e amarelo. 
Feminilidade, delicadeza e um ar ligeira-
mente retrô caracterizam este tema. O 
couro é o principal material, mas também 
temos o uso de muito tecido em estam-
pas florais, iguais às do vestido, em poá 
ou vichy.

Calçados: sapatilhas, mules, salo-
més, chanel e scarpin são as formas mais 
vistas, renovadas pela aplicação de laços 
e flores no cabedal, pregas e franzidos, 
pequenas fivelas, detalhes de pedraria e 
broches. Sandálias com saltos altos e tiras 
delicadas são o grande destaque. O salto 
mais importante é o stiletto. Muita mule.

Bolsas: valises, estruturadas, com 
armações de metal ou encapadas. Bolsas 
com cantoneiras no próprio material, tam-

pas, fole e fechamento central em metal 
ou outro material. Carteiras em tamanho 
médio e máxi carteiras.

PLAYTIME

Traz elementos do mundo espor-
tivo e está associado a looks jovens, com 
cores vibrantes como pink, azul, amarelo, 
verde e rosa. É uma moda chique que traz 
peças com requinte inspiradas na perfor-
mance, no dinamismo, na velocidade e na 
plasticidade dos esportes.

Calçados: com solados retos, mais 
grossos ou com salto alto. Muitas vezes, 
tratorados. Fechados com velcro ou com 
fivelas. Slider e tênis se destacam. Nos 
materiais destaque para o couro usado na 
forma lisa, batido, perfurado a laser, em 
uma cor ou várias, misturado também a 
outros materiais. Neoprene, aerados, per-
furados, borrachas, elásticos, cadarços, 
cordas em nylon, resinas, acrílicos, zíperes 
metalizados prata ou niquelados, ilhoses, 
cadarços, velcro e fivelas, aparecem nesse 
tema. Já a borracha é a responsável pela 
nova cara do tema, na cor branca ou com 
mistura de cores no solado.

Bolsas: mochilas, bolsas saco, carteiras 
e a tiracolo. Corpo vazado com listras e 
telados. Bolsa academia dos anos 1980.

FONTE: COUROMODA.COM

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOSA UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORTANTES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR 

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPORPORTANTANT TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR

É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Cuidar hoje do amanhã.

AS SANDÁLIAS GLADIADORAS VOLTAM PARA O VERÃO 2016

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

O SAPATO “MULE” VOLTA REPAGINADO COM UMA PEGADA COOL E DESIGN CRIATIVO


