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CPN

VISITA

PREMIAÇÃO

Uma das novidades 
apresentadas durante a 23ª 
Feira de Calçados de Nova 

Serrana (Fenova) foi a compra 
premiada. Durante os dois 

primeiros dias de Feira, foram 
sorteados seis brindes para 

lojistas

VEJA MAIS – PG 04

FENOVA ENCERRA SUA 23ª EDIÇÃO
COM SUCESSO TOTAL

VEJA MAIS – PG 07

Nos meses de fevereiro e março, 
as Lojas Avenida e Anita estive-
ram no CPN para novas rodadas 
de negócios.

VEJA MAIS – PG 06

Data: 26 e 27 de março |  Horário: 19h
Local: Centro de Convenções

sorteio lojista
premiado
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VEJA MAIS – PG 09

Governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema visitou 

a 23ª Fenova e esteve 
no Sindinova para um 

encontro com autoridades, 
empresários e lideranças de 

diversos setores.

SINDINOVA LANÇA CAMPANHA DE 
VALORIZAÇÃO DO POLO DE NOVA SERRANA

VEJA MAIS – PG 09

CHRISTYAM DE LIMA
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EDITORIAL

“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELAS EMPRESAS 
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”

Nesta publicação do jornal trazemos 
muitas informações para você sobre 
o Polo Calçadista. A começar pelo 

sucesso de público e vendas na 23ª edição 
da Fenova. A Feira apresentou movimento 
intenso e muitas negociações foram reali-
zadas nos três dias de exposição.

Já na abertura do evento, foram 
apresentadas duas novidades: a compra 
premiada e o lançamento da Campanha 
de Valorização do Polo Calçadista de Nova 
Serrana. O sorteio de brindes agradou 

tanto lojistas quanto expositores, que ti-
veram seus pedidos feitos na hora. 

Já o selo Anda Comigo Nova Ser-
rana trouxe vários temas ligados à tecno-
logia, moda, estilo, design, conforto, qua-
lidade, dentre outros. Ainda na Fenova, 
tivemos a visita do governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema, que depois de co-
nhecer a Feira, participou de uma reunião 
na sede do Sindinova.

Nos meses de fevereiro e março, 
o CPN recebeu duas conhecidas redes de 

lojas para rodadas de negócios: Avenida e 
Anita. O Espaço Sindinova também rece-
beu duas grandes apresentações: a pales-
tra Transformando Metas em Resultados, 
do conceituado mestre de PNL, Éverton 
Saulo e a palestra sobre Relacionamento 
Abusivo, ministrada pela jornalista Líllian 
Camargos e a psicóloga Uerlânia Rodri-
gues, com grande público presente.

Estas e outras informações você 
encontra nas páginas deste jornal. Boa 
leitura!

+ ONLINE
/sindinovaoficial

sindinova.com.br

Acesse nossos conteúdos exclusivos na internet

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

nsfm.sindinova.com.br

sindinovans

Sindinova Nova Serrana

SINDINOVA E PREFEITURA DISTRIBUEM 
SEMENTES E MUDAS DE FRUTAS PARA 

FAMÍLIAS CARENTES

DA ESQUERDA PARA A DIREITA O DIRETOR FINANCEIRO, JUNIOR CÉSAR SILVA, A COORDENADORA DO CRAS, ALINE XAVIER, O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, GUSTAVO AMARAL, O DIRETOR PAULO HENRIQUE GAIPO E O PRESIDENTE DO SINDINOVA, RONALDO LACERDA.

O Projeto Semente Social em par-
ceria com o Sindinova adquiriu 
30 kits com 20 pacotes de diver-

sas sementes de hortaliças para plantio. 
Além dessas, 120 mudas de frutas foram 
também compradas pelo Sindinova para 
serem distribuídas às famílias assistidas 
pela Assistência Social, por meio dos Cen-
tros de Referência de Assistência Social 
(CRAS’s).

Segundo o secretário de Desen-
volvimento Social, Gustavo Amaral, a pro-

posta é um estímulo às hortas domésti-
cas como forma de complementação e 
seguridade alimentar e nutrição. Ao todo, 
90 famílias serão beneficiadas. Cada fa-
mília receberá um kit com 20 sementes 
e quatro mudas frutíferas para plantar no 
quintal de casa.

Para ensinar sobre a plantação, 
serão realizadas quatro oficinas sobre 
plantio, economia doméstica e aprovei-
tamento de alimento. Ainda de acordo 
com Amaral, o Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) irá acompanhar 
a produção junto às famílias. O Cras São 
Geraldo, que atende a comunidade do 
Capão, será o primeiro  a ser trabalhado 
com a iniciativa.

O presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda, enfatizou a importância do 
projeto. “Estas são famílias que depen-
dem da prefeitura com cestas de alimen-
tos e ensinar a elas a plantar e produzir 
os seus próprios alimentos é dar dignida-
de a estas famílias”.

SELMA ASSIS
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PALESTRA DE GESTÃO COMERCIAL
ATRAI GRANDE PÚBLICO

Abordagens e técnicas de vendas foram os temas centrais

O auditório do Sindinova recebeu 
na quinta-feira (21) a palestra 
“Transformando Metas em Re-

sultados”. O evento foi apresentado pelo 
conceituado mestre em PNL Éverton 
Saulo e contou com a presença de cerca 

de 200 pessoas.
O palestrante, especialista em 

Programação Neurolinguística, abor-
dou vários temas, mostrou técnicas e 
atitudes de gestão de vendas. Segundo 
Saulo, este é o momento de impulsio-

nar os negócios.
“O Brasil inteiro vai às compras 

após o Carnaval para repor seus esto-
ques. A equipe comercial precisa estar 
preparada para atender os clientes com 
técnicas avançadas e eficazes de se con-

seguir alcançar os resultados. É hora de 
colocar as metas de 2019 em resultados”, 
ressaltou.

A palestra foi uma oportunidade 
para adquirir conhecimentos e autocon-
fiança para atingir as metas planejadas.

O PALESTRANTE SAULO ÉVERTON DURANTE SUA APRESENTAÇÃO OS ALIMENTOS RECOLHIDOS FORAM DOADOS AO CANTINHO DE REPOUSO PADRE LIBÉRIO, DE LEANDRO FERREIRA
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Características
especiais do

PVC CRISTAL:

www.maxtr.com.br

TRANSLUCIDEZ
ÓTIMA

MAX TERMOPLÁSTICOS
37 3226-4990
Av. dos Sabiás . 500 . Veredas da Serra
Nova Serrana | Minas Gerais

Produzido de acordo com mais alto padrão
de qualidade, com matéria prima selecionada.

Ótima translucidez,
excelente pigmentação,

proteção a alta temperatura,
o que permite o melhor ciclo

de injeção e rendimento
produtivo.

PVC Cristal da Max

Lançamento

CRISTAL
PVC

CPN RECEBE MAIS DUAS GRANDES REDES
 DE LOJAS PARA NEGOCIAÇÕES

O Centro de Promoção de Negó-
cios (CPN) é o local para lojistas 
e fabricantes realizarem as co-

mercializações diretas, sem atravessado-
res. Desde 2016, o CPN vem recebendo 
grandes grupos de lojas para conhecer e 
comprar os produtos do Polo Calçadista 
de Nova Serrana. Já são quase 30 mi-
lhões de negócios realizados no local.

Nos meses de fevereiro e mar-
ço, as Lojas Avenida e Anita estiveram 
no CPN para novas negociações. Já fre-
quentes aqui no Polo, as redes acreditam 
que o CPN é um local estratégico e muito 
bem estruturado para as comercializa-
ções.

“Aqui a negociação é melhor. Eu 
tenho gostado do trabalho daqui. A es-
trutura atende. É bom, porque se você 
quiser se reunir com todas as fábricas, 
dar um treinamento, querer passar algu-
ma coisa com todos eles, você consegue, 
tem salas para você fazer isso”, afirmou 
Selma Teixeira, compradora da Anita. 

“Como é um lugar mais tranquilo, 
nós conseguimos dar mais atenção ao 
fabricante e colher mais informação dele 
também para poder tomar uma decisão 
final”, ressaltou o comprador de tênis da 
Avenida, Thiago Martins.

DESTAQUE PARA OS TÊNIS
A loja Anita atendeu as coleções 

femininas e infantil, nos modelos fecha-
dos. Teixeira explicou que muitas empre-
sas migraram para os tênis e estes são os 
modelos que atualmente há mais procura 
nas lojas. 

“Tem uns quatro anos que o tê-
nis vem apontando. Ano passado dispa-
rou tanto no primeiro quanto no segundo 
semestre. Eu encontrei aqui tudo que eu 
precisava para fechar meu mix, tanto no 
infantil como no feminino.  Na loja esta-
mos crescendo mais de 100% em tênis”, 
revelou.

Segundo Selma, o aumento na 
procura pelo tênis se deve, em muito, ao 
conforto e praticidade do dia a dia e por 
compor vários estilos de looks. “Acho que 
a mulher está mais esportiva agora, está 
menos clássica, o mundo que a gente 
vive é uma correria. Hoje, a mulher quer 
conforto, uma coisa rápida que fique bem 
vestida, então, o que você colocar com o 
tênis combina com ele”, salientou.

Martins destacou os modelos que 
mais lhe chamou a atenção. “Mais na li-
nha de tênis casual, coisa que a gente não 
vinha trabalhando atualmente. A gente 
teve uma demanda muito grande aqui de 

tênis feminino, no estilo modinha, então 
temos bastante opção. Agora, a gente vai 
finalizar ofertas para o Dia das Mães e já 
prospectar alguma coisa para o Dia dos 
Namorados”, disse Thiago.

MULE
Outro modelo que vem despon-

tando também é o mule que teve uma 
grande procura do último ano para cá. “A 

gente está com crescimento de 60% neste 
segmento. E que cada vez mais vai apare-
cendo algumas oportunidades e tirando a 
venda das sapatilhas”, afirmou Teixeira. 

Já no infantil, conforto é a palavra-
-chave para o fechamento da compra. 
“Eu percebo que a mãe busca muito con-
forto para o filho, apesar que no infantil o 
segmento de tênis tem crescido bastan-
te”, enfatiza Selma. 

SELMA ASSIS

NA FOTO, ATENDIMENTO DA REDE DE LOJAS AVENIDA A UM FABRICANTE DO POLO.
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ABICALÇADOS REALIZA PALESTRA
SOBRE LOGÍSTICA REVERSA NO SINDINOVA

APLICATIVO DE CELULAR AUXILIA EMPRESAS A CONTRATAR 
FUNCIONÁRIOS COM MAIOR SEGURANÇA

Com uma interface clara e objetiva, o Sinesp Cidadão auxilia na busca por carros roubados e pessoas procuradas pela polícia

Realizada no dia 20 de março, no sa-
lão nobre do Sindinova, a palestra 
sobre logística reversa teve o intui-

to de conscientizar os fabricantes sobre 
a destinação ambientalmente adequada 
das embalagens de calçados e tirar dúvi-
das sobre a Lei 12305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Após cinco anos da publicação da 
lei, o Ministério Público fez um chamamento 
público para tratar a política reversa de em-
balagens em geral, o chamado “coalizão”. 
O Decreto Federal 9.177/2017, estendeu a 
todas as empresas as obrigações pactua-
das no acordo setorial de logística reversa.

A coordenadora jurídica da Abical-
çados, Suély Muhl, enfatizou a importân-
cia de as empresas se enquadrarem na 
legislação.  Segundo a advogada, “todas 
as empresas devem se responsabilizar 
pela logística reversa de suas embalagens 
para não incorrerem em crime ambiental”.

Na ocasião, a advogada citou a 
notificação que a Abicalçados recebeu do 
Ministério Público do Mato Grosso do Sul 
em função do descarte das embalagens 
de calçados. Após estudos e pesquisas, 
fizeram uma parceria com uma coopera-

Um dos requisitos essenciais a 
qualquer empresa é saber selecionar, com 
segurança, mão de obra para trabalhar em 
suas fábricas. Tão importante quanto con-
tratar um excelente profissional, que pre-
encha corretamente os requisitos da vaga, 
o empregador deve ficar atento também 
ao seu histórico e buscar informações que 
garantam que aquele candidato não pos-
sui mandados de prisão contra ele.

A medida é fundamental para evi-
tar transtornos futuros. Com o elevado 
número de desempregados no país, Nova 
Serrana recebe pessoas de vários lugares 
em busca de oportunidades de emprego.  
Entretanto, muitos destes pretendentes 
vêm para a cidade com o intuito de fugir 
de punições praticadas em outros locais 

tiva de catadores que foi aceita pelo MP 
como forma de compensação.

O consultor jurídico do Sindinova, Dr.
Gilson Pereira, falou sobre a recepção da Lei 
que trata dos resíduos sólidos. “A lei em si é 
uma boa iniciativa, porque tenta preservar 
o meio ambiente e atuar nos resíduos que 
são gerados pelas empresas, pelos fabri-
cantes, principalmente, de produtos. A apli-
cação desta lei é que tem que ter um pou-
co mais de parcimônia para tentar atender 
todos os segmentos, sem penalizar de 
imediato o empresário que, em momento 
algum, teve intenção de malferir a lei. O de-
creto criou uma isonomia e esta isonomia, 
do meu ponto de vista, é que está criando 
esta discussão”, enfatizou Pereira.

 “Existe uma legislação que trata a 
embalagem de calçados igual tem emba-
lagem que polui o meio ambiente, a em-
balagem de calçados é papel. Papel, na 
verdade, é muito procurado pelos catado-
res, porque é um material que tem valor 
de reciclagem. A gente está ajudando, na 
verdade, a gerar receita para as empresas 
de reciclagem. Então, não faz sentido nós 
pagarmos por isso”, ressaltou o presidente 
do Sindinova, Ronaldo Lacerda.

ou para aqui cometer outros crimes. 
O Sindinova orienta que as empre-

sas contratantes busquem informações 
dos candidatos antes de qualquer con-
tratação efetiva. Um método prático para 
obter estas informações é acessar o apli-
cativo gratuito Sinesp Cidadão, disponível 
para Android e IOS. 

Além de verificar se um veículo 
foi roubado ou clonado, também locali-
za pessoas procuradas pela polícia. O app, 
que é um módulo do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública, forne-
ce ao usuário o acesso a dados da Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça. 

MANDADO DE PRISÃO
A plataforma permite encontrar 

pessoas procuradas pela polícia. Com a 
função Mandado de Prisão, o usuário tem 
acesso a um cadastro nacional com mais 
de 352 mil mandados de prisão que ainda 
não foram cumpridos.

Usar o recurso é muito fácil, bas-
ta digitar o nome da pessoa, ou da mãe 
dela. Há, ainda, a possibilidade de pesqui-

SELMA ASSIS

sar pelo número de algum documento 
que identifique o suspeito, como CPF, RG 
ou título de eleitor.

Se o usuário buscar por um nome 
que tenha vários resultados iguais, o app 
exibe uma lista para que os dados sejam 
conferidos. Contudo, não há fotos dos 
procurados disponíveis para consulta.

Ronaldo Lacerda enfatizou ainda 
que buscará junto a legisladores maneiras 
de enquadrar a indústria de calçados em 
sua classificação correta. 

“A gente tem que olhar a legislação 
para enquadrar corretamente a indústria 
de calçados. Procurar aquelas pessoas, 
deputados e senadores que a gente co-

nhece, que tem relacionamento, para que 
a gente possa pleitear a mudança desta 
classificação. Colocar, realmente, a indús-
tria de calçados no grau que ela realmente 
é, porque ela não é poluidora. O nosso re-
síduo é altamente reciclável. É uma maté-
ria que vai demandar muito estudo e mui-
ta luta para a gente regularizar”, afirmou.
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SINDINOVA RECEBE ROMEU ZEMA PARA
REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS E AUTORIDADES

Sindicato e o deputado Estadual Fábio Avelar entregaram ao governador documentos
com reivindicações para o Polo Calçadista

SINDINOVA RECEBE GOVERNADOR ROMEU ZEMA PARA REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS, PODER PÚBLICO E LIDERANÇAS

ROMEU ZEMA EM VISITA À 23ª FENOVA

Após cumprirem agenda em Brasília 
e visitar a 23ª Fenova, o governa-
dor de Minas Gerais, Romeu Zema 

(Novo) esteve no Sindinova para um en-
contro com autoridades, membros do 
Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, 
dirigentes e representantes das entidades 
de classe.

O presidente do Sindinova, Ronal-
do Lacerda falou sobre os trabalhos re-
alizados pelo Sindicato junto à sociedade 
e poder público com a criação do Comi-
tê de Intervenção Estratégica e a conse-
quente melhora na segurança da cidade. 
“Eu percebo que o Estado não consegue 
fazer tudo sozinho, ele (estado) precisa 
encontrar uma sociedade civil organizada 
para ele agir. Nós temos muita demanda, 
mas temos organização para receber os 
recursos também. Nós temos maneira de 
ajudar a multiplicar estes recursos”, enfa-
tizou Lacerda.

O presidente aproveitou a opor-
tunidade para mostrar ao governador 
a campanha de Valorização do Polo de 
Nova Serrana, lançada durante a 23ª Fe-
nova e solicitou união para que pudes-
sem caminhar juntos. “A gente percebe 
que aqui em Nova Serrana as pessoas se 
unem para trabalhar juntos. Acho que o 
Anda Comigo está muito ligado a tudo 
que acontece aqui. Então, anda com a 
gente, governador”, requisitou Lacerda.

O Presidente do Sistema FIEMG, 
Flávio Roscoe, defendeu o setor industrial 
como grande propulsor do desenvolvi-
mento. “Temos ciência da situação que o 
Governador assumiu o estado, mas tam-
bém sabemos que a indústria pode ser a 

solução desse problema. A indústria em-
prega e exporta tributo, é o único setor 
em atividade que pode exportar o ICMS e 
por isso, estamos juntos, classe empresa-
rial e Poder Público, pelo desenvolvimento 
do nosso estado”, afirmou.

O governador reafirmou seu com-
promisso com Nova Serrana e parabeni-
zou a cidade e o Sindinova por estarem 
sempre na contramão da crise. Zema 
garantiu que irá fazer um governo mais 
desburocratizado e atento às demandas 
do setor produtivo. “Meu compromisso 
é ajudar quem trabalha. Sabemos que o 
estado, muitas vezes, serviu como obs-
táculo, seja na área tributária, ambiental, 
sanitária, entre outras. Queremos tornar 
essa máquina mais eficiente e parceira do 
setor empresarial”, afirmou Zema.

Um dos pedidos dos empresários 
foi a possível redução da carga tributária 
de 2% para 1%. “A situação financeira do 
Estado hoje é extremamente precária, fa-
lar em redução que reduza a arrecadação 
do estado seria temerário, mas se for uma 
redução que amplie a arrecadação como 
já aconteceu, nós estaremos abertos para 
analisar e fazermos alguma coisa neste 
sentido sim”, afirmou o governador.

Ao final, Ronaldo Lacerda entregou 
ao chefe do Poder Executivo de Minas Ge-
rais um documento com algumas reivin-
dicações nas áreas da segurança, saúde, 
educação, infraestrutura e política tributá-
ria e fiscal.

VISITA À 23ª FENOVA
O governador chegou à Fenova, 

por volta de 17h30, acompanhado do pre-

sidente da FIEMG, Flávio Roscoe. Zema foi 
recepcionado pelo presidente do Sindino-
va, autoridades locais e empresários que 
o conduziram pelos corredores e estan-
des da Feira.

No estande do Sindinova, o go-

i

vernador recebeu um calçado e deu 
entrevista coletiva. Na oportunidade, 
falou das dificuldades financeiras pelas 
quais passam o Estado e foi cobrado da 
dívida com os municípios referentes a 
repasses atrasados.
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FENOVA ENCERRA SUA 23ª EDIÇÃO COM SUCESSO TOTAL
Resultado da Feira tende a movimentar o Polo Calçadista nos próximos três meses

A Fenova finalizou, no dia 28 de março, 
a sua 23ª edição. Com um grande nú-
mero de visitantes, a Feira apresen-

tou as tendências e lançamentos da coleção 
outono-inverno 2019. Ao todo, 150 marcas 
ficaram expostas nos três dias de feira. 

O Centro de Convenções de Nova 
Serrana recebeu lojistas de todo o país. A 
movimentação na maior feira de calçados 
de Minas Gerais animou os expositores 
que veem nesta edição uma das melho-
res já realizadas pelo Sindinova. 

O presidente do Sindicato, Ronal-
do Lacerda avaliou os resultados da Fei-
ra. “Extremamente positiva. Lançamos a 
campanha do Polo, lançamos a campanha 
de premiação com os lojistas, então, a feira 
já estava num clima bom antes de come-
çar. O principal objetivo da feira é você en-
trar cheio de expectativa, é você finalizar a 
feira e falar como foi bom. A feira cumpriu 
com seu papel”,  pontuou Lacerda.

“Para mim foi muito positiva, foi uma 
das melhores feiras dos últimos anos. E eu, 
com o lançamento agora de uma marca 
nova, me surpreendeu bastante o resultado. 
A meta dos três dias de feira eu consegui 
atingir no primeiro dia”, revelou o proprietá-
rio da Mini Boy, Edvaldo Gonçalves.

“Para nós foi muito produtiva, a 
gente vendeu bastante e conquistou no-
vos clientes e estamos voltando as parce-
rias com clientes antigos. Tinha três anos 
que a gente não expunha na feira e ago-
ra estamos recuperando os clientes de 
novo”, destacou Antônio Henrique Santos 
Ferreira, proprietário das Botinas Perdigão.

“Foi a melhor feira minha em 
Nova Serrana e na história da Akazzo”, 
disse o proprietário da marca, Cristiano 
Resende Moreira.

ABERTURA DE MERCADO
Para a proprietária da Zareia Cal-

çados, Sidália Ferreira, um dos diferenciais 
foi a ampliação de demanda e ofertas de 
produtos. De acordo com a empresária, 
os fabricantes passaram  a ter mais op-
ções de clientes em vários segmentos. 
“Antigamente vinha lojista procurando um 
produto só, hoje temos uma diversidade 
muito grande. Isto indica que a feira está 
crescendo”, analisou Ferreira. 

O representante da Box 200, Artur 
Nascimento corroborou com a opinião de 
Sidália e destacou a abertura de mercado 
para diversos clientes. “Tenho percebido 
que a Feira tem aberto o leque de clientes, 
ou seja, ela tem se expandido para outros 

mercados. De 10 anos pra cá, ela saiu do 
mercado de Nova Serrana para um mer-
cado internacional, pelo menos a nível de 
América Latina. É um mercado que hoje 
não perde para nenhum polo calçadista 
dentro do Brasil”, reforçou Nascimento.

DATAS FESTIVAS
Ronaldo enfatizou que o momento 

é de garantir grandes vendas, principal-
mente para as datas festivas que se apro-
ximam. “Não é uma hora que ele (lojista) 
tem que economizar compra, porque ele 
tem que comprar para o dia das mães 
e dia dos namorados. Foi muito boa, as 
empresas puderam fazer suas vendas. 
A gente percebeu que foi uma feira de 
negócios, mas além de ser uma feira de 
negócios, foi uma feira motivadora, uma 
feira alegre e isso é muito bom. A feira 
conseguiu gerar vendas e boas perspec-
tivas para o segundo semestre” avaliou.

LOJISTAS
Representantes de diversas lojas de 

todo o país vêm à Fenova para acompa-
nharem de perto os lançamentos das no-
vas coleções e garantir os mais variados 
modelos de calçados em seus comércios.

“Nós viemos para a Feira porque 
para nós é muito importante ver o que 
tem de novidade, o que foi lançado. Então, 
para nós a feira é um ótimo momento de 
conseguir fechar as oportunidades”, ressal-
tou o gerente comercial das Lojas Avenida, 
Fernando Santos. 

Segundo Santos, o cenário econô-
mico está propício para investir e renovar 
os estoques com a inovação de produtos. 

“O mercado está dando uma leve aqueci-
da, então a gente precisa investir, se não 
tiver produto novo na loja, não vende. É 
um investimento que tem que ser feito 
para a renovação de estoque. Então, nós 
ficamos bem contentes. Para nós esta fei-
ra é sempre muito bem-vinda mesmo”, 
realçou o gerente.

“Esta é a segunda vez que eu ve-
nho à feira, eu estive aqui há alguns anos 
atrás (SIC) e eu vi um crescimento mui-
to grande da feira. Hoje a gente vê que 
tem mais fornecedores, tem mais estan-
des para poder estar atendendo a gente, 
a estrutura melhorou demais da conta. 
Esta feira está sensacional, deu para fazer 
grandes negócios aqui e vai dar para voltar 
outras vezes aqui”, garantiu César Montei-
ro da Querubins Calçados, de Goiânia.

“Nosso carro chefe na loja é a linha 
casual, produtos chamados modinha. Eu 
vim agora por conta da nova coleção. Na 
minha cidade, o frio é um pouquinho mais 
rigoroso, é a cidade mais fria da Bahia, então 
a gente aposta muito no inverno. O pessoal 
usa e abusa de botas, então eu vim primeiro 
para buscar mais fabricantes de botas, e eu 
vindo aqui eu já quero fabricar com minha 
marca própria. Eu estou em busca de pro-
dutos de modinha que é o que mais sai na 
minha cidade”, ressaltou Keren Barbosa, lo-
jista de Vitória da Conquista, Bahia.

A lojista Flávio Casolaio, de Curitiba, 
realizou seus pedidos e fez prospecções 
com as empresas que fabricam calçados 
abertos para a estação mais quente do 
ano. “Achei a Feira bem bacana. Tem bas-
tante variedades. Fizemos alguns pedidos 
e já pensamos em algumas marcas para 
o final de ano em calçados mais abertos”.

INCENTIVO
O mineiro Renato Teixeira, foi um 

dos que receberam cortesia para conhe-
cer a Feira e falou sobre a iniciativa. “Uma 
feira muito bacana, bem organizada. Pri-
meira vez que eu participei desta feira 
aqui. Com o incentivo, a gente ganhou 
a hospedagem e a gente veio conhecer. 
Então, é muito importante o incentivo que 
o Sindinova está dando para o lojista e 
está dando certo”, afirmou.

A 24ª Fenova está programada para 
acontecer nos dias 13 a 15 de agosto de 2019.

SELMA ASSIS
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SINDINOVA TRAZ PALESTRA SOBRE
RELACIONAMENTO ABUSIVO

Evento convocou mulheres à conscientização sobre abusos, violência doméstica e feminicídio

No dia 4 de abril, o Espaço Sindinova 
recebeu a palestrante e psicóloga 
Uerlânia Rodrigues para falar so-

bre os valores da mulher, relacionamento 
abusivo e as dicas de como sair dele com 
segurança. A palestra faz parte do projeto 
Saúde Emocional que busca conscientizar 
as mulheres para uma melhor qualidade 
de vida na área afetiva.

NÚMEROS ALARMANTES
A violência doméstica atinge pra-

ticamente 1/3 da população feminina. No 
último ano 1,6 milhão de mulheres (três 
por minuto) sofreram tentativas de es-
pancamentos ou estrangulamento. 16 
milhões de mulheres brasileiras sofreram 
algum tipo de violência ao longo de 2018. 
“Tem a violência verbal, física, patrimonial, 
são várias violências, mas o que é mais 
recorrente e que as mulheres não perce-
bem é que a violência começa com algo 
pequeno e vai evoluindo à medida que o 
homem precisa exercer controle, à medi-
da que a mulher vai escapando da mão 
do homem ele vai aumentando a carga”, 
afirmou a delegada regional da 5ª Delega-
cia de Polícia Civil, Elenita Batista. 

ESPIRAL DE VIOLÊNCIA 
De acordo com o promotor de 

Justiça Alderico Carvalho, a violência do-
méstica é uma espiral. “Eu costumo dizer 
que a gente não tem um ciclo de violência 
doméstica, temos uma espiral, [porque] a 
violência começa com um relacionamento 
abusivo, só que daqui a pouco esse casal 
está bem novamente, mas essa violên-
cia toma uma nova forma, uma agressão 
verbal, uma agressão física e tende a au-
mentar e pode chegar ao máximo que é 

o feminicídio”, afirmou Alderico.
O feminicídio teve um aumento 

de 29% nos últimos três anos – de 335 
para 433 casos em Minas Gerais. Em todo 
o ano passado, foram quase 1.400 casos 
no Estado, média de cinco vítimas mortas 
ou feridas diariamente. Segundo a Polícia 
Militar (PM), Somente em Nova Serrana, 
2.157 mulheres sofreram violência entre 
2016 e 2018. Destes casos, 15 terminaram 
em feminicídio. 
MULHERES AJUDANDO MULHERES

O crescente cenário da violência 
contra a mulher motivou a psicóloga Uer-
lânia Rodrigues e a jornalista Lílian Camar-
gos a contribuírem com suas profissões 
para que ela diminua. Por isso elas desen-
volveram o projeto Saúde Emocional, com 
o intuito de conscientizar mulheres que vi-
vem nesse cenário de sofrimento. 

“A Uerlânia e eu temos o qua-
dro Saúde Emocional no rádio, todas as 
semanas tratamos de um tema dife-
rente, sempre ligado à psicologia ou ao 
coach, ajudando as pessoas a enten-
derem seus transtornos, buscando uma 
melhor qualidade de vida na área emo-
cional. Ela então teve a ideia de produzir 
o Saúde Emocional em forma de pales-
tras. Eu tenho [na família] uma história 
envolvendo feminicídio e sempre quis 
fazer algo por essas mulheres. Cansei de 
apenas dar a notícia e não poder fazer 
nada além de comentários no jornal”, 
contou a jornalista. 

“A gente pensou em um grande 
evento para que o Saúde Emocional pu-
desse transcender o rádio e a gente pu-
desse trabalhar com palestras. O primeiro 
tema escolhido foi pensando na mulher. 
Vamos trabalhar conscientização para que 

essas mulheres saibam identificar um re-
lacionamento abusivo no campo afetivo, 
no trabalho, nos relacionamentos sociais”, 
afirmou Uerlânia.  

PARCERIA COM O SINDINOVA
O presidente do Sindinova, Ronal-

do Lacerda falou da importância de se 
discutir o assunto e a parceria do Sin-
dicato neste projeto. “O Sindinova tem 
como missão trabalhar o desenvolvi-

mento das indústrias de calçados de 
Nova Serrana, mas essas indústrias têm 
como missão distribuir renda e promo-
ver a paz social e nós percebemos que 
no município temos encontrado muitos 
casos de violência contra a mulher. O 
Sindinova tem como obrigação olhar por 
esse lado e dar esse apoio às mulheres”, 
explicou Lacerda. 

As doações de alimentos não pe-
recíveis foram doadas à Casa da Sopa.

PEÇA TEATRAL MOSTROU EXEMPLO DE RELACIONAMENTO ABUSIVO

A JORNALISTA LÍLLIAN CAMARGOS EMOCIONOU O PÚBLICO COM SEU DEPOIMENTO
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SINDINOVA LANÇA CAMPANHA DE
VALORIZAÇÃO DO POLO DE NOVA SERRANA

CAMPANHA LOJISTA PREMIADO FOI
DESTAQUE NA 23ª FENOVA

Com o slogan Anda Comigo, Sindicato mostra valores conquistados em cada lema da campanha

O lançamento da Campanha de Va-
lorização do Polo Calçadista de 
Nova Serrana, com o slogan Anda 

Comigo, ocorreu durante a solenidade de 
abertura da 23ª Fenova. A ação, de inicia-
tiva do Sindinova, tem o intuito de cons-
cientizar os fabricantes sobre os conceitos 
e valores de seus produtos e a importân-
cia para o desenvolvimento econômico de 
todo o Polo.

Com o propósito de dar maior credi-
bilidade e garantir originalidade, as imagens 
que ilustram as peças foram todas feitas 
dentro das fábricas ou no estúdio com pro-
dutos das cidades que compõem o Polo.

Durante o seu discurso, o presi-
dente do Sindinova, Ronaldo Lacerda res-
saltou as mudanças e evoluções que o 
mercado calçadista vem passando nos úl-
timos anos. Segundo Lacerda, Nova Ser-
rana representa o polo que calça o país e 
o slogan Anda Comigo traduz aquilo que 
mais se deseja: lojistas, fabricantes e con-
sumidores andando juntos.

“Ao longo dos anos, nos esforça-
mos e procuramos alinhar e inovar nossas 

Uma das novidades apresentadas 
durante a 23ª Feira de Calçados 
de Nova Serrana (Fenova) foi a 

compra premiada. Durante os dois pri-
meiros dias de Feira, foram sorteados 
seis brindes para lojistas. Idealizado pelo 
Sindinova, o incentivo para a compra di-
reta com os fabricantes agradou exposi-
tores e clientes.

Para participar, o lojista deveria fa-

coleções, estamos conectados com as 
últimas tendências de mercado e aposta-
mos em criatividade e bom gosto. A con-
sequência é que ampliamos os negócios 
e, hoje, atendemos o país inteiro e tam-
bém no exterior. Temos qualidade, tec-
nologia, moda, design e somos altamente 
competitivos”, destacou Lacerda.

O presidente da FIEMG Regional 
Centro-Oeste, Paulo César Costa, refor-
çou a necessidade de estar unidos pela 
indústria e falou sobre a Campanha. “Mais 
do que nunca precisamos estar unidos 
para defender o sistema indústria cada 
vez mais. Eu vibro de ver aqui esta união 
que Nova Serrana consegue entre o Po-
der Público e o Poder Privado. Eu fiquei 
emocionado o que este vídeo institucio-
nal do Anda Comigo mostrou. O Brasil 
quer andar com Nova Serrana, não só nos 
calçados, mas quer andar de braços da-
dos, estamos aqui para andar de braços 
dados. É este o grande recado que nós 
trazemos. Vamos de braços dados andar 
para o desenvolvimento para mostrar um 
novo mapa de Minas Gerais”, enfatizou.

zer o pedido na hora. A cada 300 pares 
comprados, o cliente teria direito a um 
cupom. O estímulo reforçou as vendas e 
movimentou os estandes.

O presidente do Sindinova, Ronaldo 
Lacerda falou sobre o sorteio de brindes 
aos lojistas. “Muitos lojistas andaram com 
a gente, nos prestigiaram e como forma 
de agradecer esta confiança, a gente sor-
teou Iphones, samsungs galaxy e note-

O senador Carlos Viana, presente 
na solenidade, também comentou sobre 
a campanha. “Eu achei muito interessante, 
primeiro por estar diretamente ligada ao 
principal produto de vocês que é o polo 
calçadista; segundo, é um convite para 
que nós brasileiros andemos de braços 
dados, passo a passo com quem produz 
e gera emprego. Hoje, no país nos preci-
samos incentivar o pequeno produtor, o 
pequeno empresário, porque estes são a 
maior parte daqueles que geram renda 
em nosso país”, pontuou.

TEMAS
Escolhidos a dedo, os temas tra-

zem, em sua essência, a expressividade 
de mostrar a força e a capacidade produ-
tiva realçando calçados inovadores, com 
qualidade, design, tecnologia, moda, ta-
lento e estilo. As imagens da campanha 
Anda Comigo Nova Serrana já podem ser 
vistas em vários outdoors na cidade.

Para assistir ao vídeo da Campa-
nha Anda Comigo Nova Serrana, utilize o 
QR Code ao lado.

books. Foi uma festa muito grande. O que 
nós fizemos aqui nada mais é que uma 
campanha de vendas”, ressaltou Lacerda. 

Ronaldo confirmou também que 
a premiação fomentou as vendas na Fei-
ra. “A gente viu que o volume de vendas 
na feira aumentou. Foi muito bacana, o 
pessoal que ganhou e sorteou ficou mui-
to feliz e acho que vai contar para todo 
mundo isso daí, para que eles possam vir 

na próxima feira e participar do sorteio”, 
enfatizou Ronaldo.

O expositor, Edvaldo Gonçalves, 
elogiou a iniciativa do Sindicato para esta 
campanha.  “Foi uma jogada excelente 
que o Sindinova inteiro teve. Ajudou bas-
tante, porque fez com que o lojista tirasse 
o pedido na hora. Já gostou, já escreveu e 
pronto, já entregou. Isto é bom porque os 
lojistas ficam empolgados”, disse.

CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO DOS SORTEADOS:

DIA 26/03/2019 DIA 27/03/2019

Lojista do Grupo Monte Cristo, 
Kamel Salman, recebeu das 
mãos do expositor Edvaldo 

Gonçalves o notebook.

Leidyane Barbosa, da Ave-
nida, foi a sorteada com um 

Samsung A7. Ronaldo Lacerda 
entregou-a pessoalmente o 

brinde.

O diretor Junior César Silva en-
tregou ao lojista, Afrânio Melo, 

da Cia do Pé, um Iphone 8.

A empresária Lucimar Silva 
entregou o notebook à Ingrid 

Nardini, das lojas Avenida

O sortudo Edson de Araú-
jo Santos, da Moda Brasil, 
recebeu o Samsung A7 do 

expositor Paulo Gaipo

Fernanda Siqueira Santos, da 
Moda Brasil, foi a ganhado-
ra de um Iphone 8. Samara 

Caroline foi quem a entregou 
o prêmio
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OS 3 PRINCIPAIS PONTOS A CONSIDERAR ANTES DE ABRIR UM NEGÓCIO
Até a pessoa mais corajosa e otimista do mundo se faz essa pergunta, então não fique achando que não é normal isso

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

Será mesmo que devo abrir um 
negócio? 

Até a pessoa mais corajosa e otimis-
ta do mundo se faz essa pergunta, então 
não fique achando que não é normal isso.

Agora o importante dessa questão 
é lembrar que não é só sobre dar o Start, 
mas sim de você conseguir manter o ne-
gócio existindo. Infelizmente, mas muito 
infelizmente mesmo, é bem comum as 
pessoas não pensarem nesse “detalhe” 
que é justamente a parte mais intensa do 
empreendedorismo.

EMPREENDER NÃO É APENAS
COMEÇAR O NEGÓCIO

As pessoas as vezes acreditam 
que empreender é só dar início ao negó-
cio, e isso é apenas uma parte. A ação 
mais difícil delas por sinal é depois que 
você começou, que depende muito de 

encontrar um jeito de manter o negócio 
vivo, funcionando e achar um real mer-
cado para ele.

Abaixo algumas considerações 
fundamentais que as pessoas muitas ve-
zes esquecem e que pode ajuda você a 
perceber se vale mesmo a pena encarar 
a jornada, do ponto de vista – “vou ter 
como segurar as pontas?”:

#1 – QUANTO PARA MANTER
Qual é entrada de receita que 

você precisar ter para o negócio se pa-
gar? Isso é importante para saber qual 
é a meta a ser atingida para o negócio 
poder existir. Você precisa dar a largada 
tendo um objetivo em mente, as ve-
zes ao se dar conta desse ponto a ser 
atingido, as pessoas percebem o quão 
difícil é alcançá-lo do jeito que estão 
construindo e assim fazem ajustes ou 

Colunista: Bruno Perin

até mudam os planos.

#2 – QUANTO SUPORTAR 
É muito raro na largada conseguir 

atingir a meta acima, então, o quanto 
você pode segurar as pontas até chegar 
ao ponto de equilíbrio? É bem difícil pen-
sar sobre isso, pois começamos o negócio 
para dar dinheiro, mas nunca é tão rápi-
do. Os clientes precisam conhecer, você 
faz ajustes, muitas coisas acontecem até 
entrar na situação de um fluxo contínuo 
que paga as contas. Você deve ter essa 
consciência clara, quanto pode segurar 
perdendo?

#3 – QUEM VOCÊ PODE CONTAR
Quais pessoas estarão de fato se 

dedicando ao negócio, você precisa saber 
se tem força suficiente para o negócio fi-
car de pé. Muitas vezes as pessoas come-

çam pensando que algumas pessoas po-
derão ajudar, e chega na hora não houve 
uma conversa clara sobre isso, e acabam 
sozinhas ou com menos gente do que 
o necessário e por isso não conseguem 
vencer. Veja quem de fato estará junto, se 
você tem quem precisa.

NÃO É QUESTÃO DE APENAS EN-
TRAR NO JOGO, MAS FICAR LÁ

Essas 3 ideias ajudam a ter uma 
noção do que é necessário não só para 
abrir, mas para ficar no jogo. As vezes 
pensando sobre isso, você pode tomar 
melhores decisões sobre começar ou não, 
como começar, o que não fazer, o que 
precisa articular antes de decidir... Pensar 
nisso agora, lhe dará muito mais solidez 
no que irá fazer.

Fonte: Portal Administradores.com.br
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A sociedade mineira convive hoje 
com uma das mais dramáticas situações 
de sua história, marcada pelo ro mpimen-
to da barragem do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. A um só tempo, convivemos, 
todos, com a dor de centenas de famílias 
que perderam seus entes queridos e com 
os devastadores impactos econômicos e 
sociais decorrentes da paralisação da ati-
vidade mineradora no estado. Neste mo-
mento, além de dedicar toda a atenção às 
vítimas, é preciso discutir o futuro da indús-
tria da mineração em Minas Gerais dentro 
de novos paradigmas no campo da tecno-
logia e, muito especialmente, da segurança 
da população. É preciso olhar adiante.

No campo da engenharia e do de-
senvolvimento de novas tecnologias, a 
indústria da mineração tem clara consci-
ência de que é indispensável e urgente a 
realização de estudos profundos sobre os 
modelos técnicos utilizados no setor, prin-
cipalmente na construção de barragens de 
rejeitos de minério. É nessa direção que 
está mobilizada a energia das empresas 
que atuam no setor, dos órgãos públicos 
e fiscalizadores, do Ministério Público, do 

Judiciário e do Legislativo, na esfera da As-
sembleia Legislativa mineira e no próprio 
Congresso Nacional. O que nos move é a 
consciência da importância da indústria da 
mineração para o Brasil e principalmente 
para Minas Gerais.

Também é preocupação consensu-
al, entre todos os integrantes da longa ca-
deia produtiva da indústria da mineração, o 
compromisso de que é vital buscar as me-
lhores soluções de engenharia existentes 
no mundo. É necessário ainda que a indús-
tria da mineração se aproxime com inten-
sidade crescente das comunidades e dos 
municípios nos quais está inserida. Ela, sem 
dúvida, se destaca entre as primeiras ativi-
dades do homem e, no Brasil e em Minas 
Gerais, está presente praticamente desde a 
chegada dos descobridores, a mais de cin-
co séculos atrás. É uma indústria madura, 
que sabe que o seu futuro se condiciona 
à sua capacidade de produzir riqueza com 
sustentabilidade e, sobretudo, de distribuí-
-la por meio da geração de milhões de 
empregos em todo o país e de impostos 
justos para financiar a implementação de 
políticas sociais demandadas pela socieda-

FUTURO DE MINAS

Colunista: Flávio Roscoe Nogueira
de. É responsabilidade que a indústria da 
mineração assume.

A sociedade mineira deve zelar pela 
indústria da mineração, porque precisa 
muito dela em razão de sua capacidade 
de gerar crescimento econômico e desen-
volvimento social. Estudos realizados pela 
FIEMG mostram o devastador impacto da 
redução/paralisação da produção da in-
dústria da mineração no estado sobre os 
mais importantes indicadores de desenvol-
vimento econômico e social: faturamento, 
exportações, arrecadação de impostos, 
massa salarial e empregos. Registre-se que 
expressiva parcela dos 853 municípios mi-
neiros depende direta e fundamentalmente 
da atividade mineradora e que centenas 
de milhares de pessoas correm o risco de 
perder seus empregos gerados pela cadeia 
produtiva do setor.

De fato, em razão da redução da 
produção já em vigor, estimada em 90 
milhões de toneladas, a queda do fatura-
mento total pode chegar a R$ 92,6 bilhões 
no ano, incluindo setores importantes da 
cadeia produtiva, como transportes, má-
quinas e equipamentos, siderurgia, meta-
lurgia, indústria automotiva e equipamen-
tos elétricos. Os trabalhadores devem sentir 
uma perda de salário de R$ 15,9 bilhões. A 
redução das exportações atingiria US$ 4,5 
bilhões e a dos impostos a R$ 4,3 bilhões, 
recursos indispensáveis para o financia-
mento de programas nas áreas da saúde, 
educação e segurança pública. Estão em 
risco 851 mil empregos – 12,7 mil na in-
dústria da mineração e 838 mil nos demais 
setores da cadeia produtiva. O PIB mineiro 
teria uma perda de 7,3%.

Um cenário mais pessimista, mas 

factível se providências não forem tomadas, 
mostra efeitos ainda mais dramáticos. Nele, 
a perda de produção da indústria da mi-
neração chega a 130 milhões de toneladas 
este ano, o que implicaria queda de fatura-
mento total de R$ 155,9 bilhões (mineração 
e demais setores da cadeia produtiva). A 
perda com salários chegaria a R$ 27,2 bi-
lhões, nas exportações, a US$ 6,6 bilhões, 
e em impostos, a R$ 6 bilhões. A perda de 
empregos se elevaria a 17,8 mil na indús-
tria da mineração, totalizando 1,5 milhão de 
empregos perdidos, considerando os de-
mais setores da cadeia produtiva. O PIB de 
Minas Gerais amargaria uma queda de 12%.

Mesmo em um cenário bem mais 
otimista, no qual a queda de produção se 
limitaria a 74 milhões de toneladas, as per-
das seriam grandes, incluindo a mineração 
e demais setores da cadeia produtiva: R$ 
70,1 bilhões em faturamento, R$ 11,8 bi-
lhões em salários, US$ 3,8 bilhões em ex-
portações e R$ 3,7 bilhões em impostos. Os 
empregos perdidos chegariam a 623.778. A 
queda do PIB atingiria 5,6%.

Impedir que esses cenários se con-
cretizem é o desafio que precisamos en-
frentar e vencer, especialmente conside-
rando a situação de insolvência em que se 
encontram as finanças públicas em nosso 
estado. A indústria tem muito a contribuir, 
pois é de sua essência a vocação e capa-
cidade de construir, transformar, beneficiar 
e agregar valor. Devemos, sim, lamentar a 
tragédia consumada, mas, principalmente, 
devemos tomá-la como lição para cons-
truirmos uma sociedade cada vez melhor, 
mais inclusiva e transformadora.

Fonte: FIEMG

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – 
Sistema FIEMG
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