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SEBRAE traz para Nova Serrana o projeto 
Trilhas para o Mercado. As consultorias são 
on-line e terão início imediato.

Sindinova e CDL de Nova Serrana fazem 
parceria para desconto na tabela de Certifi-
cação Digital. Interessados devem procurar 
a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Curso de Marketing Digital é sucesso 
no Sindinova. Cerca de 50 alunos já 
participaram e a terceira turma já está com 
inscrições abertas.

ANO 07 | EDIÇÃO 100 15/07/2020 A 14/08/2020

Lojistas retomam atendimentos no 
Sindinova

POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA:
O BRASIL INTEIRO

ANDA COM A GENTE.
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+ ONLINE
/sindinovaoficial
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Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

www.fenova.com.br
www.feirafebrac.com.br

nsfm.sindinova.com.br

sindinovans

Sindinova Nova Serrana

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 - INICIANDO MINHA PRESENÇA NO MUNDO DIGITAL - Repasse das principais 
plataformas e conceitos do Marketing Digital e como funciona a inteligência comercial 
nas redes sociais e sua analogia com as atividades comerciais da indústria.2 - 
ESTRUTURAÇÃO PARA ESTAR NO MUNDO DIGITAL - O que as indústrias precisam ter 
e se organizar para entrar no mundo digital, o passo a passo que funciona para indústria.3 
- ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS - Como a indústria pode operar nas redes sociais para 
manter seu público-alvo, comunicar sua estratégia e ser vista pelo segmento e região que 
se interessa.4 - ESTRATÉGIAS DE PROSPECÇÃO - Como as indústrias conseguem 
prospectar lojistas físicos e digitais para sua carteira de clientes. Quais ferramentas e 
com utilizá-las para segmentação de clientes, região, nincho e tamanho dos clientes que 
querem atingir.5 - USO DE COPYWRITING E GATILHOS MENTAIS NO MUNDO DIGITAL 
- Como realizar vendas automáticas através de páginas de vendas, copywritings, 
headlines, gatilhos mentais e atenção dividida.6 - PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO - 
Durante todo o curso os participantes estarão construindo sua presença digital, por isso a 
necessidade de tecnologias como celular, produtos e acesso a internet em todos os 
encontros

CARGA HORÁRIA: Doze (12) horas de treinamento sendo distribuído em 4 dias: 
4 horas - Segunda-feira - Sala de aula  |   4 horas  - terça-feira - Sala de aula Horário livre - 
Quarta-feira - Atividade para Empresas  | 4 horas - Quinta-feira - Sala de aula

MINICURRÍCULO:
• Mestrado profissional em administração, MBA em Gestão de Negócios Empresariais e 
Marketing, formado em administração pela Universidade Federal de São João Del-Rei 
– UFSJ, formação  trainer master practitioner em programação neurolinguística, trainer 
em jogos de empresas, cefista em jogos de empresas pelo Centro Cape, 
membro da Red Emprendesur –  Empreendedorismo e Inovação na América Latina, 
diretor do Centro Brasileiro de Programação Neurolinguística, diretor da Sociedade de 
Ensino Pilares, trabalhou 08 anos como consultor de marketing do Sebrae Minas, 
Empreteco, Mastermind do grupo Topminds.

DATA
27/07/2020 a 30/07/2020

HORÁRIO
18H as 22H

CARGA HORÁRIA DO CURSO:
12H

INSTRUTOR:
Everton Saulo Silveira

INVESTIMENTO
Associados: 2 X R$ 175,00

Aceitamos cartão de crédito

LOCAL
SINDINOVA

R. Antônio Martins, 75  |  Centro

35520-068 Nova Serrana - MG

Informações e inscrições:
Lívia Lima
3228-8500 
cursos@sindinova.com.br

CURSO

MARKETING
DIGITAL PARA
AS INDÚSTRIAS
DE CALÇADOS
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SEBRAE traz para Nova Serrana o projeto
Trilhas para o Mercado

tender a comprar com mais in-
tensidade, no entanto, com me-
nos volume, dada a escassez de 
capital de giro. O Sebrae está 
muito preocupado com a questão 
de manter as empresas vivas, en-
tão optamos por trabalhar muito 
forte a reestruturação do setor 
comercial, ajudando na constru-
ção de estratégias que possam 
trazer dinheiro novo para a em-
presa”, afirmou Magela. 

CONSULTORIAS E RODADAS DE 
NEGÓCIOS VIRTUAIS

Magela enfatiza também 
que o programa engloba não só 
a parte interna da empresa, mas 
também as consultorias de ges-
tão de vendas, que são uma das 
principais técnicas para se ga-
rantir bons resultados. 

“Ela (consultoria) está no 
projeto acrescida de duas coisas 
muito importantes que são  rotas 
para o mercado. Olhamos para 
dentro para construir a estraté-

gia de vendas e depois olhamos para fora 
para enxergar no mercado nacional qual 
região podemos prospectar clientes através 
da análise de até 10 mesorregiões indicadas 
pela empresa que aderir ao projeto ”. 

Além disso, atento ao mercado virtual, 
o Sebrae irá realizar uma Rodada de Negó-
cios entre lojistas e as empresas que parti-
ciparem do projeto.  

“Queremos coroar este trabalho com a 
realização da primeira Rodada de Negócios 
Virtual para o segmento calçadista, tan-
to que o Sebrae tem apostado muito nesta 
proposta. Já contratamos, inclusive, uma 

plataforma e acreditamos que é uma opor-
tunidade que deve casar muito bem com o 
cenário atual, que é mais negociação, com 
mais intensidade e com menos volume de 
compra. E, o virtual traz esta oportunidade 
para as indústrias porque ele reduz custos 
e, ao mesmo tempo, dá esta flexibilidade”, 
finaliza Magela.

As consultorias on-line para reestrutu-
rar o setor comercial, através de ferramen-
tas de Inteligência de mercado, têm duração 
de 30 dias com mais 60 dias para acompa-
nhamento do plano de ação.  

INVESTIMENTO
O início é imediato e o investimento é 

de R$ 852,00, dividido em 6 parcelas de R$ 
142,00 com carência de 60 dias para o 1º 
pagamento. (Valor corresponde a 20% dos 
custos totais do projeto que tem subsídio do 
Sebrae).

Inscrições e informações com Fernanda 
(Sebrae) no telefone (37) 3226-8850.

Para saber mais informações sobre o 
Programa Trilhas para o Mercado, acesse o 
QR Code abaixo:

Com o surgimento da pandemia que se 
alastrou mundo afora, o Sebrae, por meio de 
análises do setor de Inteligência Comercial, 
identificou uma forte mudança no varejo. 
As compras ficaram retraídas e as empresas 
tiveram uma perda considerável de lucrati-
vidade. Para dar um suporte neste momento 
de crise, o Sebrae, idealizou o projeto Tri-
lhas para o Mercado em que foram elabo-
radas estratégias para retomada comercial.

O projeto tem por objetivo auxiliar as 
micro e pequenas indústrias calçadistas dos 
segmentos esportivo, casual e feminino na 
organização do setor comercial com foco na 

geração de negócios.
A proposta abrange, dentre outras me-

didas, atendimento virtual para estrutura-
ção da equipe de vendas, identificação de 
mercados e oportunidades, implantação de 
estratégias ágeis e a realização de uma ro-
dada de negócios virtual, utilizando plata-
forma disponibilizada pelo Sebrae.

Segundo o analista técnico, Dênis Ma-
gela, o mercado está mudando a forma de 
comprar e é de suma importância que as 
empresas estejam preparadas para o novo 
cenário.

“Entendemos que hoje o varejo vai 
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NOVIDADE
Conheça o Expansor
Granulado da Max

MARCOS
37 99147-4712 TIM
37 99973-9880 CTBC

KELSON
37 99943-3564 VIVO

LUCAS
37 99139-0333

Saiba mais com
nossos representantes:

MAX TERMOPLÁSTICOS

37 3226-4990

Av. dos Sabiás . 500 . Veredas da Serra

Nova Serrana | Minas Gerais

www.maxtr.com.br

Tenha um excelente resultado na expansão e
rendimento do seu produto com o expansor
granulado da Max!

NOVIDADE

Lojistas retomam atendimentos no Sindinova
Planeta Jeans, do Paraná, comprou moda verão

Em virtude da pandemia do Coro-
navírus, o Centro de Promoção de Ne-
gócios (CPN) esteve mais de três meses 
sem atendimento. O retorno se deu nos 
dias 13 a 15 de julho. Fabricantes de to-
dos os segmentos de calçados estiveram 
no Sindinova para comercializar seus 
produtos.

As rodadas de negócios retornaram 
com as lojas Planeta Jeans, do Paraná. 
Foram cerca de 60 atendimentos entre 
as linhas feminina e masculina, adulto e 
infantil. De olho no mercado para o fi-
nal do ano, o gerente comercial da loja, 
Humberto Máximo, veio antecipar as 

compras de Natal.
“Sabemos que muitas fábricas re-

duziram a quantidade produtiva e acho 
que pode comprometer o Natal por falta 
de produto. Embora, não estamos com-
prando a mesma quantidade como no ano 
passado, estamos comprando uma quan-
tidade segura para não deixar que falte 
tanto produto, caso volte o fluxo de mo-
vimento”, afirmou Máximo. 

O empresário possui três lojas físicas 
no interior do Paraná e diz que cerca de 
60% a 70% das compras são tênis. “Não 
é um produto tão sazonal, então a gente 
consegue vender neste período e, caso não 

tenha um bom resultado nas vendas agora, 
a gente consegue comercializar no decor-
rer do tempo. É um produto que vende o 
ano inteiro”, assegurou.

O otimismo com o retorno das ven-
das tomou conta dos fabricantes tam-
bém. 60% das fábricas de Nova Serrana já 
voltaram com sua produção, mesmo que 
de forma gradual. Para a vendedora co-
mercial, Sirley Lopes do Couto, a expec-
tativa é que as lojas abram e o comércio 
volte a funcionar.

“Estamos focados e com pensamen-
tos positivos, torcendo para que agora as 
coisas comecem a andar de vez. Chega 

de comércio parado, as pessoas em casa, 
tudo tem que voltar a funcionar normal-
mente. A gente espera que os clientes vol-
tem. Esta semana mesmo começou muito 
boa. Hoje, por exemplo, estou com quatro 
clientes para atender. Está melhorando, 
estamos sentindo isso”, ressaltou con-
fiante a vendedora.

 Neste período, a maioria dos estados 
esteve com as lojas físicas fechadas para 
evitar a contaminação das pessoas pelo 
vírus e muitas vendas ocorreram virtual-
mente. Com os estoques dos calçados em 
baixa, outros lojistas também já agenda-
ram participação no CPN.
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Sindinova faz parceria com CDL para desconto
na tabela de Certificação Digital
Preços a partir de 99,00 reais para associados

A partir deste mês, os associados ao 
Sindinova poderão ter descontos na ta-
bela de Certificação Digital. Em parceria, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) irá 
estender aos associados do Sindicato os 
mesmos descontos que são feitos hoje com 
os seus filiados. O instrumento serve para 
otimizar processos de assinatura de docu-
mentos, reduzindo custos com burocracia, 
impressão e cartórios. Para os associados, 
o Certificado Digital terá preços a partir de 
99,00 reais.

A certificação digital tem sido uma 
importante ferramenta para todo tipo de 
usuário, mas, especialmente, para as em-
presas que lidam com uma quantidade 
maior de dados e informações confiden-
ciais na realização de suas atividades. É o 
certificado digital que garante uma maior 
segurança e confiabilidade no tráfego des-
sas informações por meio da internet.

Para o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda, a parceria irá aproximar 
ainda mais as instituições e trazer vanta-
gens para as indústrias.

“Em virtude de todos estes trabalhos 
cooperados que estamos fazendo entre 
o Sindinova e a CDL está sendo possível 
firmar o primeiro convênio oficial entre 
as duas entidades. Será muito bom por-
que vamos trabalhar estes serviços com os 
nossos associados e a CDL poderá oferecer 
os serviços a preços menores e beneficiar a 
indústria local”, disse.

O presidente da CDL, Rinaldo Correa, 
enfatiza que a expectativa é alcançar mil 
associados em três anos. Segundo Correa, 

muitos fabricantes obtêm as informações 
por outros meios de consulta e acabam 
não gerando crédito para a cidade. 

“Um dos detentores de dados para 
consulta de crédito é o SPC, que é do siste-
ma CDL. Então, temos condições de ofere-
cer estes serviços a um preço mais acessí-
vel. A nossa visão é estender este benefício 
também aos associados do Sindinova, ten-
do em vista que este ganho ficará dentro 
do município. Para nós é um passo muito 
grande porque é a primeira parceria co-
mercial”, salientou Correa.

VALORES
De acordo com a tabela, o produto PJ 

A1, que tem maior adesão, está saindo a 
99,00 reais para associados. Demais pro-
dutos, favor consultar a tabela junto à CDL.

As empresas interessadas devem pro-
curar a Hilda ou Andreia Silva, na Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Ser-
rana ou pelo telefone (37) 3226-2271.

CERTIFICADO DIGITAL
O certificado digital é uma identida-

de eletrônica para pessoas ou empresas. 
Ele equivale à uma carteira de identidade 
do mundo virtual. Muito útil para agilizar 
assinatura de documentos, é a partir dele 
que é possível obter a assinatura digital. 
Ela imprime autenticidade em transações 
on-line e outras funcionalidades. Com 
essa tecnologia, é possível identificar cada 
usuário, além de cada documento auten-
ticado, mesmo à distância. Isso confere 
legitimidade aos documentos digitais, que 

passam a possuir validade jurídica. 
Ao receber um documento de papel 

assinado, é comum analisar sua autentici-
dade e autoria, ou seja, se ele foi realmente 
assinado pelas partes interessadas no do-
cumento. Muitas vezes, recorre-se a um 
cartório para a conferência de uma assi-
natura de uma pessoa, processo conhecido 
como reconhecimento de firma.

Outra preocupação frequente é rela-
cionada com a integridade do conteúdo, 
onde são verificadas possíveis rasuras ou 
sinais que evidenciam uma tentativa de 
falsificação/modificação. Da mesma ma-
neira, os documentos digitais, para terem 
validade jurídica, devem obedecer à uma 
série de normas e estarem protegidos por 
criptografia de alta complexidade.

Desta forma, o certificado digital pode 
ser aplicado em uma série de atividades 
envolvendo contratos, laudos e outros do-
cumentos. Com ele, o usuário pode assinar 
um contrato sem sair de sua casa ou em-
presa, com a mesma legitimidade.

Vantagens do certificado digital:
• É possível assinar documentos de qual-
quer lugar;
• Validade jurídica igual ao CPF ou CNPJ;
• Segurança: é impossível fraudar uma as-
sinatura digital;
• Praticidade e economia, com a redução 
do volume de papel;
• Agilidade na assinatura dos documentos;
• Possibilidade de utilizar facilidades online 
de diversas empresas e órgãos públicos, como 
declaração de Imposto de Renda Online.

A pessoa jurídica tem uma gama ainda 

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

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

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

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras

maior de serviços disponíveis por meio da 
certificação digital e-CNPJ — certificado 
digital para pessoas jurídicas —, dentre as 
quais podemos citar:
• Consulta e atualização de dados cadastrais;
• Envio de declarações da empresa;
• Consulta de situação fiscal da Pessoa Ju-
rídica;
• Emitir notas fiscais eletrônicas;
• Emitir DANFE (Documento Auxiliar na 
Nota Fiscal Eletrônica);
• Obter GED (Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos), que organiza os documen-
tos emitidos pelo contribuinte;

Por que a sua empresa necessita de 
um certificado digital?

Muitos empresários desconhecem a 
importância e utilidade do certificado di-
gital para as suas empresas. Hoje, uma das 
principais utilidades do certificado digital 
para empresas diz respeito à sua necessi-
dade para àquelas que emitem notas fis-
cais eletrônicas (NF-e).

Com a nova forma de emissão de do-
cumento fiscal, implementada pelo gover-
no, o tradicional sistema de impressão em 
papel foi substituído.  Assim, a nota fis-
cal eletrônica passa a ser o novo modelo 
nacional. No entanto, algumas exigências 
devem ser cumpridas pelas empresas para 
que possam emitir esse documento de for-
ma digital.

O certificado digital é uma delas. É ele 
quem identifica o remetente da nota e dá a 
ela validade jurídica. Além disso, simplifi-
ca as obrigações acessórias do contribuin-
te e facilita a fiscalização pelo fisco.
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A forma de relacionamento entre as 
pessoas, o uso de novas plataformas e o 
aumento do consumo de conteúdo (cursos, 
lives etc) para capacitação são grandes alia-
das na busca por geração de negócios e am-
pliação de mercado.

Outro ponto importante é a produção 
e compartilhamento de conteúdo relevan-
te e de qualidade. Entre os prós, estão sair 
da caixa, fazer coisas novas, gerar conte-
údo relevante e abrir novas oportunidades. 
Já entre os contras, não saber utilizar as 
plataformas digitais adequadamente, sem 
estratégia, e não conseguir aproveitar ao 
máximo a potência do digital.

DEPOIMENTOS
O isolamento social fez com que as pes-

soas buscassem novos olhares para o mun-
do digital. A internet vem se tornando cada 
vez mais presente e, com isso, há grandes e 
variadas oportunidades de comércio. 

A diretora Comercial, Geane Bretas, 
fez parte da primeira turma e aprovou o 
curso.  Inclusive, o indicou também para 
sua sobrinha.

“Para mim foi muito proveitoso. Era 
o que eu esperava atingir em questão de 
conhecimento. Eu vou colocar em práti-
ca na minha empresa, acredito que temos 
que aprimorar e entrar no mundo digi-
tal”, afirmou.

Para o gerente de Vendas, Cristiano Al-
meida, o curso amplia a visão sobre o mer-
cado e ajuda as empresas a competirem com 
as outras marcas.

"O curso é muito proveitoso. Eu reco-
mendo muito. O Saulo trouxe muitas infor-
mações que podem ser úteis para o cres-
cimento da empresa. Abriu muito a minha 
visão. Agora é trabalhar para que a empresa 
possa crescer e, cada vez mais, ampliar os 
horizontes porque tem espaço para todos”.

CURSO
A primeira turma ocorreu entre os 

dias 15 a 18 de junho e a segunda nos dias 
29 de junho a 2 de julho. A terceira turma 
está agendada para os dias 27 a 30 de ju-
lho. Informações e inscrições com Lívia, 
no telefone 37-3228-8500 ou no e-mail: 
atendimentosindinova@gmail.com

Curso de Marketing Digital é sucesso no Sindinova

O Sindinova promoveu no mês de ju-
nho duas turmas de Marketing Digital para 
Indústrias de Calçados. Ao todo, 50 pessoas 
participaram e puderam obter mais conhe-
cimentos nesta área de grande relevância 
no momento atual.

Nas aulas, o instrutor Everton Saulo, 
ensina de forma muito objetiva o passo 
a passo para as empresas ingressarem 
neste mundo em que há grandes possi-
bilidades de transações comerciais. Saulo 
também explica sobre as oportunidades 
de crescimento e os caminhos para serem 
notados na maior rede de integração di-
gital, o Google. 

“Percebo que o consumidor de hoje foi 
treinado para comprar pelo mundo digi-
tal. Algumas empresas fazem apenas uma 
parte do processo, que é a etapa de sensi-
bilização, mostrando a sua marca através 
do Instagram e Facebook. Nós observamos 
que o que funciona hoje e que alcança um 
volume maior de vendas é quando as em-
presas constroem a máquina completa, co-
locando a empresa também no Google Ads, 
fazendo trabalhos também de SEO e em 

outras plataformas onde o cliente pesquisa 
para efetivar a compra”, esclareceu.

No curso, Saulo enfatiza que é possí-
vel prospectar lojistas para a empresa por 
meio do Marketing Digital. Ressalta tam-
bém que muitas pessoas não sabem como 
as ferramentas funcionam e acabam er-
rando na hora de fazer a divulgação.

“Muitas empresas só trabalham 
Instagram e Facebook achando que es-
tão no mundo digital, tendo resultados 
pequenos. Aquelas empresas que traba-
lham forte com as ferramentas do curso 
têm obtido resultados incríveis. Com uma 
campanha estratégica é possível aumen-
tar as vendas e atingir um excelente ren-
dimento”, disse.

OPORTUNIDADES
Em época de pandemia, investir no 

mercado virtual será o diferencial para as 
empresas. As fábricas que ainda não estão 
inseridas neste meio devem olhar com mais 
afinco para este mercado. Aquelas que já 
utilizavam estes serviços estão conseguindo 
ampliar seus nichos.

Primeira Turma Segunda Turma
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Opinião

Novos tempos Pós Pandemia

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Se tem algo em que os especialistas em 
inovação são unânimes é que a pandemia 
acelerou o futuro. Se antes as empresas pla-
nejavam a adoção de tecnologias num prazo 
de cinco ou dez anos, agora, esse tempo caiu 
drasticamente, dado que, se não se anteci-
parem, correm o sério risco de não sobrevi-
verem até lá. É claro que ainda é muito cedo 
para entender os impactos reais da pande-
mia no médio e longo prazo, mas o que as 
crises anteriores mostram é que o período 
subsequente tende a ser de um grande im-
pulso de inovação e progresso. Foi assim 
com outras pandemias e até com as guerras.

De modo geral no Brasil, a recupe-
ração das indústrias calçadistas passará, 
inevitavelmente, pela busca por mais agi-
lidade, inovação e valor agregado. Uma alta 
performance das empresas nacionais pode 
atribuir maior autonomia ao país, reduzin-
do a dependência da importação de alguns 
produtos estrangeiros. Além disso, a redu-
ção de custos, a otimização dos processos e 
a minimização dos erros e desperdícios po-
dem fazer com que as nossas indústrias te-

nham muito mais condições para aumentar 
a vantagem competitiva. Só assim daremos 
um salto rumo ao progresso que o nosso se-
tor precisa em Nova Serrana.

TENDÊNCIAS DE MODA E
COMPORTAMENTO

Encantamento com conforto, atemporali-
dade e sustentabilidade

ENCANTAMENTO - PALAVRA CHAVE
Em momentos de crise, muitas opor-

tunidades surgem e, uma delas, é o cliente 
que pesquisa descobrindo novos fornecedo-
res, novas fábricas. Portanto, é preciso não 
perder a chance de criar uma ótima impres-
são. E, para surpreender e encantar é fun-
damental planejar e desenvolver as coleções 
com modelos diferenciados, explorando a 
própria identidade da marca.

CONFORTO - A ESTÉTICA DA VEZ
Com a quarentena, o conforto se tor-

na o ponto de partida para o estilo cotidia-
no, minimizando as sensações de distan-

ciamento social e trazendo acolhimento e 
aconchego para os momentos de aproxima-
ção criados pela tecnologia. Essa tendência 
tende a não desacelerar tão cedo, na medida 
em que o consumidor se acostuma a essa 
estética e aprende a combinar o conforto à 
sofisticação.

CONFORTO COM PRATICIDADE
E SIMPLICIDADE.

Rasteiras, sapatilhas, flatforms, plata-
formas e saltos grossos. Bicos quadrados e 
largos. Tiras largas e cabedais volumosos.

 ATEMPORALIDADE - ELEGÂNCIA
SEM TEMPO

O termo muito usado, recentemente, 
“Menos é Mais” se aplica na moda como 
menos excesso, menos apelos, menos ador-
nos e mais qualidade, mais criatividade e 
mais tecnologia. Nos novos tempos, a cria-
ção de produtos sugere uma única maneira 
de atender ao consumidor: que eles durem 
no tempo.

Uma moda minimalista e contemporânea.

Mix de texturas em looks monocromá-
ticos. As cores de destaque neste Verão são 
os Azuis e os Rosas, no próximo Inverno se-
rão os Azuis e os Vermelhos.

SUSTENTABILIDADE – NOVOS VALORES
Várias marcas já estão anunciando mo-

delos de negócios mais sustentáveis, a fim 
de atender às demandas de um mercado 
consumidor cada vez mais exigente e cons-
ciente com a pegada ambiental da moda.

Interessante... empresas com o propó-
sito do desperdício zero, lançaram materiais 
mais duráveis e com menos efeitos polui-
dores desenvolvidos a partir das sobras de 
frutas. Folhas de abacaxi, cascas de manga 
e maçã, resíduos de uva na produção de vi-
nhos entre outras, são processadas com a 
aparência de couro ou laminados sintéticos 
e estão sendo fornecidas para indústrias de 
calçados e bolsas.

Outros materiais sustentáveis são a 
Juta e a Cortiça, sendo de origens vegetais 
e já muito utilizadas para forrar saltos e 
plataformas. A plantação da Juta diminui a 
liberação de dióxido de carbono, libera oxi-
gênio, fertiliza o solo e seus resíduos são 
processados transformando a corda nova-
mente em fios para tramas de tiras ou teci-
dos. A Cortiça é renovável já que na sua co-
lheita é removida apenas a casca da árvore, 
a qual se regenera permitindo novamente a 
extração.

E seguimos pesquisando para poder-
mos, a cada dia, utilizar nas coleções, o 
poliéster reciclado, o algodão desfibrado, a 
poliamida biodegradável e outros mais.

RESILIÊNCIA
Por fim, vale recordarmos os momen-

tos difíceis já superados pelas indústrias de 
Nova Serrana e, a partir daí, termos a con-
vicção que, mais uma vez, tudo vai passar e 
todos sairemos ainda mais fortes dessa fase 
tão conturbada.

Colunista: Monica Baptista
Estilista do Sindinova
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Empossada nova diretoria do
Sicoob Credinova

Aconteceu na noite do dia 14 de julho, 
às 18h30, a cerimônia de posse do Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal e Direto-
ria Executiva do Sicoob Credinova.

A cerimônia contou com a presença 
dos dirigentes da administração 2016/2020, 
no qual os mesmos deram posse aos novos 
membros. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Pedro Gomes da Silva - Presidente
Valério Batista de Assis - Vice-Presidente
Jarbas Pinto Martins - Conselheiro Vogal
Júnior César Silva - Conselheiro Vogal
Moacir de Freitas Júnior - Conselheiro Vogal

DIRETORIA EXECUTIVA
Eliamar Lúcia de Azevedo - Diretor Adminis-
trativo
Riquelme Aparecida Caetano Santos - Diretor 
de Controles e Riscos
Taitson Rodrigues Melo Bessas - Diretor Co-
ordenador e Financeiro

CONSELHO FISCAL
Edivaldo Pinto da Fonseca - Conselheiro Fis-
cal Efetivo
Léscio de Oliveira Silva - Conselheiro Fiscal 
Efetivo
Ricardo Antônio de Lima - Conselheiro Fiscal 

Efetivo
Gustavo Resende Lobato - Conselheiro Fiscal 
Suplente
Marco Paulo Guimaraes Amaral - Conselhei-
ro Fiscal Suplente
Marcos Júlio Amaral - Conselheiro Fiscal Su-
plente

Devido ao Covid-19, foi realizada no Au-
ditório Romeu Coelho uma singela cerimônia, 
apenas com as partes envolvidas, tomando os 
cuidados necessários e respeitando as orien-
tações das autoridades locais de saúde. 

O Sicoob Credinova acredita que a nova 

administração continuará realizando um 
belo trabalho com empenho, transparên-
cia, dedicação e comprometimento. Assim, 
podemos ter a certeza que todos os nossos 
cooperados estarão cientes que teremos 
uma administração promissora empenhada 
em levar ao Sicoob Credinova a novos ho-
rizontes, ajudando no crescimento de Nova 
Serrana e região, para solucionar as neces-
sidades financeiras dos cooperados e gerar 
resultados sustentáveis.

O Sicoob Credinova sabe que serão vá-
rios os desafios e deseja a todos sucessos 
nessa nova jornada. 
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