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Prezado associado,
Estamos chegando ao fim de
mais um ano em que tivemos muitas
vitórias e também desafios. Nosso polo,
apesar das turbulências sofridas com a
crise que abalou o país, se manteve forte
e produtivo. Para todos os percalços que
surgiram ao longo do ano, não medimos
esforços para lutar em prol de nossas indústrias. Empenhamo-nos e buscamos
apoio tanto das entidades parceiras FIEMG, SEBRAE, SESI, IEL, SENAI - como
também junto aos nossos representantes
na esfera municipal, estadual e federal.
Como representantes do Polo
Calçadista de Nova Serrana, mostramos
nossa força e unidos logramos êxito em
cada batalha. Fizemos inúmeras reuni-

ões, trouxemos os mais diversos profissionais e especialistas, buscamos sugestões e apresentamos alternativas. Foi
um ano difícil, porém de muito trabalho
e conquistas.
Por meio do Centro de Promoção
de Negócios (CPN) promovemos e ampliamos nossa rede de contatos. Grandes
redes de lojas e magazines também estiveram em nosso espaço e realizaram
expressivas compras, constatando que
o CPN é hoje um canal estratégico de
grande propulsão comercial.
Nossas feiras também comprovaram nosso potencial. A Nova Serrana Feira
e Moda, realizada em janeiro em São Paulo, foi sucesso absoluto. Uma nova edição
da feira está confirmada para janeiro de

2019. A Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova), com duas edições anuais,
superaram as expectativas de vendas,
com extraordinários volumes de produtos
comercializados em cada edição.
Foram muitos projetos, ações e
estratégias que possibilitaram aos nossos
associados as mais diversas ferramentas e técnicas para melhorar, expandir e
fomentar seu empreendimento. Assim,
convido você a folhear as páginas desta
edição especial de nosso jornal e relembrar parte de nossas realizações.
Desejamos um fim de ano com
muita saúde, harmonia e esperança para
todos, e que em 2019 possamos ter resultados ainda mais prósperos. Sigamos
firmes e fortes! Boa leitura!

PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
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CRISTIANO RESENDE MOREIRA
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RONALDO ANDRADE LACERDA
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FÁBIO LACERDA SANTOS
DIRETORA DE RELAÇÕES SOCIAIS:
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES

PRESIDENTE DO SINDINOVA FAZ UM
BALANÇO DE SUAS GESTÕES NO SINDICATO

DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
HELENA MARIA DE SOUZA
DIRETOR DE TECNOLOGIA E
PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS:

Após dois mandatos à frente da diretoria do Sindinova, Pedro Gomes, fala das principais
conquistas, desafios encontrados e, no final, deixa uma mensagem de agradecimento

HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETORES ADJUNTOS:
CELINA MARIA DE ANDRADE
CRISTINA ROBERTA RODRIGUES MACIEL
ARESIO LACERDA OLIVEIRA

Quais os desafios encontrados durante os dois mandatos?
Os desafios foram muitos e a gente
se sente feliz de estar encerrando em janeiro o segundo mandato e com a expectativa positiva. Eu e minha diretoria temos
um sentimento do dever cumprido. Nós
enfrentamos uma fase que Nova Serrana
nunca teve de situações, como a NR-12,
Ministério do Trabalho, a questão de Meio
Ambiente. Isso foi muito pesado, mas graças a Deus o nosso polo não foi afetado
com isso, o trabalho foi muito grande.
A participação das entidades também foram muito fortes. A Federação das
Indústrias foi muito importante neste período - SESI, SENAI, IEL - eles nos ajudaram
bastante. Eu tenho certeza de que nosso
sentimento deve ser muito parecido com o
sentimento das indústrias que vêm participando com a gente, que estão juntos, que
têm necessidade das ações do Sindinova.
Muitas empresas grandes têm seus
próprios recursos e os seus caminhos,
mas as empresas pequenas, com certeza,
utilizaram do nosso sindicato e nós procuramos, na medida do possível, corresponder à demanda dos nossos associados.
Na sua opinião, quais foram os Legados deixados?
Acho que o maior legado que a
nossa diretoria deixou para a indústria de
calçados de Nova Serrana foi a impressão
e a determinação de que nós somos fortes, de que nós temos um polo calçadista
extremamente trabalhador.
Nova Serrana desde o fim de 2010,
um pouco antes de a gente entrar, já vinha batendo recorde de arrecadação para
o estado. Então, eu acho que esse é um
grande legado, sem falar em outros como
o Centro de Promoção de Negócios (CPN).
Eu acho que isso foi uma das coisas mais
importantes que nós implantamos. Outras

coisas mais que nós conseguimos que foi
também diminuir de 3% para 2% a questão
do ICMS, com a participação do deputado
Fábio Avelar. Uma coisa é certa, a indústria de Nova Serrana sabe que ela tem um
sindicato forte, atuante e que representa o
nosso polo na sua plenitude, sem se descuidar e sem ter um minuto de preguiça de
trabalhar em prol das nossas indústrias.
Sob sua gestão, a Nova Serrana Feira e Moda foi levada para São Paulo.
Como o senhor vê esta iniciativa?
A Nova Serrana Feira e Moda também é um dos grandes legados, porque
apesar de ter sido uma reivindicação das
indústrias, naquele momento precisava
ter coragem de ter este enfrentamento. A
nossa diretoria teve esta coragem. Foi um
sucesso este ano em janeiro e está previsto um grande sucesso em janeiro novamente. A próxima administração já tem
este compromisso de que esta feira veio
para ficar e nós vamos trabalhar com ela
sempre que as indústrias quiserem.
No ano que vem o Ronaldo Lacerda
será o novo presidente do Sindinova
e senhor será vice-presidente. Qual o
seu desejo para a próxima gestão?
Eu desejo à próxima gestão, aos
novos diretores que deverão tomar posse no dia 25 de janeiro, muito sucesso e
que Deus os abençoe para que possam
fazer uma grande gestão, muito melhor
do que a nossa. Cada presidente que
entrar precisa fazer uma gestão cada vez
mais eficiente. Nós não temos dúvida que
o Ronaldo da Lynd será um grande presidente pelas suas características, pelas
suas questões de humanidade, de pensamento e pelo que ele pensa para Nova
Serrana. Eu acho que vai ser uma gestão
muito eficaz.
E aquilo que depender da nossa
diretoria que está saindo, o que depender

CONSELHO FISCAL:
ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
ANTÔNIO SIMÕES PESSOA
JOÃO SEBASTIÃO NETO
SUPLENTE:
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:
PEDRO GOMES DA SILVA
JÚNIOR CÉSAR SILVA
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.
RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG

das nossas empresas filiadas, nós vamos
trabalhar para que Ronaldo tenha sucesso
e que Deus o ilumine.
O senhor está findando seu mandato
em janeiro. Qual a mensagem que o
senhor deixa para todos do Sindinova?
Eu quero aproveitar e fazer um
agradecimento aos nossos colaboradores pela unidade que nós temos hoje aqui
dentro do Sindinova. Dizer que, sem eles,
dificilmente se fazia uma administração do
nosso ponto de vista eficaz como fizemos.
Todas as turbulências que enfrentamos, todas as dificuldades que tivemos,
eles estiveram juntos com a gente para nos
auxiliar e eu quero desejar e pedir a Deus
que a próxima administração possa também aproveitá-los à medida do possível.
Isso é uma questão da nova administração, mas que eles possam continuar
sendo colaboradores do Sindinova, pela
experiência e pelo caráter que eles têm
de como cuidar das coisas do Sindicato.

TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 99941-4770
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:
COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SELMA ASSIS - MTB 0016873/MG

IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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CPN ALCANÇA MAIS DE R$ 28 MILHÕES EM NEGÓCIOS
Resultado se refere ao período 2016 a 2018

R$ 28.807.936,
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m dois anos, o Centro de Promoção
de Negócios (CPN) fomentou a ampliação das vendas e a rede de atendimento. O resultado gerado surpreende
pelo volume de negócios alcançados. São
R$ 28.807.936,060 milhões em negócios.
Lojistas de todo o país puderam conferir
o design, a tecnologia, a qualidade, a inovação e o melhor da moda nas coleções
apresentadas.
No intuito de alavancar os atendimentos aos fabricantes calçadistas, em
2018, o Sindinova desenvolveu ações estratégias para trazer diversos lojistas ao
Centro de Promoção de Negócios (CPN).
Sejam por meio de e-mails marketing, contatos indicados pelos nossos associados ou visitas às grandes redes de
lojas, o Sindicato prospectou grandes negociações e maior participação nas rodadas comerciais.
A proposta tem agradado tanto
aos associados quanto às redes de lojas
participantes. Para o Sindinova, a ação se
tornou prioritária na busca de novas conexões de mercado.
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SINDINOVA EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES
DESENVOLVE PROJETO INOVADOR
Moda Agora Nova Serrana foi um dos grandes destaques do ano de 2018

O

Sindinova visando abrir novos
mercados para o setor calçadista
promove, em parcerias com outras instituições, iniciativas para fortalecer
polo. Um exemplo deste empenho é a realização de um visionário projeto, que foi
solicitado pelo Sindicato e colocado em
ação este ano. Com o objetivo de aprimorar o desenvolvimento de produto, dentro
do conceito de coleção, o Moda Agora
Nova Serrana buscou apresentar um
produto competitivo e, ao mesmo tempo,
com informação de moda.
Idealizado pelo SEBRAE e executado pelo Instituto By Brasil (IBB), a pioneira
proposta contou com a parceria da FIEMG,
por meio do Programa de Competitividade
Industrial Regional (PCIR). O início do projeto se deu em julho com um planejamento
elaborado em que continham ações estratégicas, consultorias e workshops. No
dia 13 de novembro, o Sindinova recebeu,
mais uma vez, as empresas participantes
para o fechamento do roteiro.
Na avaliação do presidente do
Sindinova, Pedro Gomes, a iniciativa foi
um sucesso e uma segunda etapa já
está em desenvolvimento com os entes participantes.
“O Projeto Moda Agora nos sur-

preendeu porque foi muito bem aceito, o
desenvolvimento dos modelos muito arrojado, as empresas estão satisfeitas. Nós
já vamos passar para uma segunda etapa,
estamos fazendo o arcabouço da documentação para fazer com que isto aconteça e já está tudo acertado com os entes.
Porque, agora, nós estamos nos inserindo
na questão do desenvolvimento de moda
propriamente dita”, ressaltou Gomes.
Segundo a superintendente da
Assintecal e do IBB, Ilse Maria Biason Guimarães, que participou da reunião de fechamento, a proposta teve o intuito de
“melhorar a qualidade do produto final,
o design, agregar valor, trabalhar com a
questão da marca, com a questão comercial e trabalhar com outras coisas que
fizessem com que as empresas vissem e
partissem para outros mercados”.
Após quatro meses envolvidos na
missão, com vários especialistas empenhados no desenvolvimento do produto,
Biason afirma que o resultado foi excepcional. “Hoje, depois que eu passei por
tudo, eu senti um enorme orgulho do
projeto. Eu considero o projeto um sucesso enorme porque eu vi uma mudança
para melhor. Quando eu vi o Dullius (varejista) experimentando os sapatos, eu

VOCÊ
SABIA?
A Max Termoplásticos
oferece inúmeras
vantagens aos
seus clientes!

vi que nós tínhamos atingido o objetivo.
Naquele momento eu me senti realizada
de ter colaborado com este projeto”, enfatizou Biason.
Com foco em mercado, 27 empresas se engajaram no projeto de reforçar e
promover a marca Nova Serrana. O pro-

LOGÍSTICA
NA ENTREGA
Agilidade nas entregas com
rápida resposta à
demanda.

AGREGAÇÃO
Seu produto ﬁnal
com mais qualidade.

grama, coordenado pelo renomado estilista Walter Rodrigues, contou, ainda, com
análise comercial de Luciana Penido, desenvolvimento de coleções com designers,
elaboração de plano de negócios, desenvolvimento de 20 produtos e elaboração
de estratégias de comunicação.

GUERRA AO
DESPERDÍCIO
Menores níveis de estoque
e redução do custo
de compras.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
Suporte pós venda
e colaboração.

www.maxtr.com.br

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA
Pesquisas que
geram compostos
termoplásticos de
alta qualidade.

Acesse para saber
mais sobre nós.
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EVENTOS CULTURAIS LOTARAM O ESPAÇO SINDINOVA
Peças contam com apoio da indústria local

O

Espaço Sindinova recebeu, ao longo do ano, diversos eventos culturais. Dentre eles, danças, musicais
e peças teatrais. Os espetáculos contaram
com uma média de 400 expectadores
por apresentação. Com capacidade para
408 pessoas sentadas, o auditório Higino
Martins possui estrutura completa para
abarcar eventos de todos os tipos.

Para as crianças das escolas públicas de Nova Serrana são promovidas peças
teatrais infantis. As peças são patrocinadas
por empresas da cidade, por meio da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura. Em parceria
com a Totem, o projeto Giragirando realiza
o Escambo Cultural, em que os ingressos
são trocados por alimentos não perecíveis
e destinados a instituições beneficentes.

PEÇAS APRESENTADAS EM 2018:
“Danças Folclóricas Mineiras”
“Danças Brasileiras”
“Concessa - Defeito estufa”
“Sou pequena, mas não sou pedaço”
“Dona Baratinha”
“Soldadinho de Chumbo”
“Invasão Ratantam”
Show Musical – “ALLEGRETO”
As empresas incentivadoras de 2018 foram: a AZK, Krisle e Lacerda Andrade.
Para fevereiro de 2019, já estão programadas as peças “Libela e o Prisioneiro” e
o “Encontro de Vilões”.

FESTA DO TRABALHADOR SORTEOU 120 PRÊMIOS PARA
FUNCIONÁRIOS DO SETOR CALÇADISTA
Neste ano, pela primeira vez, foi
realizada a Festa do Trabalhador para
os empregados das indústrias calçadistas que fazem parte do Polo. A ação foi
promovida pelo Sindinova e pelo Sicoob
Credinova. O sorteio ocorreu no dia 1º de
maio, no Centro de Convenções de Nova
Serrana.
Cerca de sete mil pessoas compareceram ao evento. Estiveram presentes
também o prefeito de Nova Serrana, Euzébio Lago, o vice-prefeito, Nelson Moreto
e vários secretários municipais. Além dos
prêmios, o público pôde se divertir com
shows de música e as crianças com brinquedos montados no espaço apropriado.

LISTA DE PRÊMIOS SORTEADOS:
• 10 tanquinhos – Suggar 12 kg
• 10 Micro-ondas
• 20 Smartphones – Samsung J5 Prime
• 10 Liquidificadores – Arno
• 24 Sanduicheiras – Famma
• 06 Geladeiras – Consul 334L
• 10 Fornos Elétricos – Questo
• 10 Ventiladores – Mondial 40cm
• 10 Panelas de Pressão Elétrica
• 10 TVs – Samsung 32” Smart
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FEIRAS MOVIMENTARAM O SETOR CALÇADISTA
E AQUECERAM OS NEGÓCIOS
Altas vendas impulsionaram o mercado e deram novo ânimo aos fabricantes após crise no setor

N

ova Serrana Feira e Moda São Paulo - Em 2018, o Sindinova promoveu pela
1ª vez a Nova Serrana Feira e Moda em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de janeiro.
O evento, realizado no Hall 3 do Anhembi, levou à capital paulista mais de 100
marcas de calçados. Com a iniciativa ousada e resultados surpreendentes, a feira será
novamente apresentada em São Paulo no próximo ano.
Passaram pela primeira edição da NSFM cerca de 2500 pessoas ligadas à cadeia
produtiva do calçado. A Feira favoreceu também à participação de compradores internacionais, em especial de países da América do Sul.

setor calçadista e ânimo para as vendas de fim de ano com a coleção primavera-verão
2018/2019.

FRANCAL - O Polo coletivo de Nova Serrana representado por 39 marcas recebeu movimento intenso durante os quatro dias da Francal, que ocorreu no período de
16 a 19 de julho. Em todos os estandes, os expositores puderam exibir seus produtos a
um grande número de visitantes.
Importadores e lojistas conferiram, em primeira mão, as novidades da coleção
primavera-verão 2018/2019. O polo coletivo ficou instalado em uma área de 450m2 na
avenida 9, esquina I/J.
FENOVA - Nos meses de fevereiro/março e agosto foram realizadas, respectivamente, a 21ª e 22ª Feira de Calçados de Nova Serrana (Fenova). Propulsora de negociações, a Fenova é considerada uma das maiores feiras do Brasil. Motivada pela grande
expectativa de vendas, a Fenova proporciona aos lojistas e fabricantes negociações
diretas, sem intermediários ou atravessadores.
Na 21ª edição da Feira, 125 empresas do polo calçadista de Nova Serrana reuniram mais de 200 marcas durante os três dias do evento. A Feira apresentou ao mercado
as novidades em calçados para o outono-inverno 2018, com produtos que oferecem
competitividade em preço, qualidade e design.

Após um período de crise vivenciada, principalmente, nas indústrias calçadistas
com a greve dos caminhoneiros, a 22ª Fenova fechou com prospecções comerciais
bastante rentáveis e um cenário extremamente otimista. Além das excelentes negociações nos próprios estandes, a feira trouxe de volta a esperança de melhoria para o
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SINDICATO PROMOVEU CURSOS, PALESTRAS, WORKSHOPS
E SEMINÁRIOS DURANTE TODO O ANO
Parcerias com diversas entidades propiciaram conhecimento, inovação e capacitação aos associados

N

o ano de 2018, o Sindinova promoveu juntamente com o SENAI doze
cursos no intuito de qualificar e preparar diversos alunos para o mercado de
trabalho. A parceria proporcionou um número de 188 formados e capacitados para
as mais diversas áreas. Dentre os cursos
destacam-se o de supervisor de produção, departamento fiscal, elétrica industrial e departamento pessoal.
Junto com o SEBRAE e a Assintecal foram realizadas três palestras do Conexão Inspiramais. Em março e em julho,
o coordenador do Núcleo de Design da
Assintecal Walter Rodrigues apresentou,
respectivamente, as inspirações e referências para o Verão 2019 e Inverno 2019.
Em novembro, foi a vez da designer Flávia
Vanelli falar sobre tendências da indústria
da moda para o Verão 2020.
No mês de julho, a consultora do
SEBRAE, Débora Negrão ministrou um
workshop de gestão financeira. Composto
por uma oficina sobre controles financeiros
e duas rodadas de consultorias individuais
de finanças, o Workshop teve o objetivo de
disponibilizar informações e ferramentas
contendo controles práticos, procedimentos e sugestões úteis sobre gerenciamento.
Em agosto, tivemos mais uma turma de Empretecos. Com cerca de 30 alunos, o programa, criado pela Organização
das Nações Unidas (ONU), é considerado
um dos melhores seminários de empreendedorismo no mundo. Foram, ao todo,
seis dias de atividades para estimular e
potencializar características do comportamento empreendedor capaz de transformar o negócio e a vida.
Com um público presente de aproximadamente 100 pessoas, a Assintecal
promoveu em parceira com o Sindinova o
seminário “Integração e Inovação na Cadeia Produtiva do Calçado”. O propósito
do evento era fomentar as possibilidades
para o aumento da competitividade no
século XXI, através de conhecimento, inovação, competitividade e networking. Seis
palestras com importantes nomes, tais
como Andrea Hirata (Havaianas), Marcelo
Guimarães (Usaflex) e Claudir Dullius (Lojas
Dullius) participaram do evento.

Dos oito cursos disponibilizados especialmente pelo Sindinova neste ano, cinco
foram de Vendas com Programação Neurolinguística (PNL), sendo quatro do Módulo I e

um do Módulo II. Sucesso entre os participantes, os cursos tiveram média de 29 alunos por turma. Segundo o instrutor, Éverton
Saulo, a programação neurolinguística tra-

balha na mudança de comportamento e na
comunicação avançada. O intuito é possibilitar aos participantes ferramentas e técnicas
de vendas de ponta para aplicar no trabalho.
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA SÃO DESTAQUES
NO ANO DE 2018
Resultado aponta ampliação de atendimentos em comparação ao ano anterior

O

s associados ao Sindinova puderam contar com
os mais diversos serviços de consultoria prestados ao longo do ano. São orientações em linhas
de crédito e financiamentos, jurídicas, design de calçados, ambiental e consultas de créditos disponibilizadas
aos associados.
Para
facilitar o acesso
das micros, pequenas e médias
empresas às linhas de crédito
e financiamento
junto ao BNDES
e BDMG, a analista de negócios
da FIEMG, Marcelle Calábria, realiza consultorias quinzenalmente no Sindicato. A especialista atende demandas
de investimentos em expansão, modernização, capital
de giro, projetos de inovação, entre outros. Das 111 empresas atendidas no período de janeiro a novembro, 82
tiveram as operações liberadas, somando um total de
R$2.688.666,46. Esse número representa 14,5% de volume monetário a mais em comparação ao ano anterior.
Na área jurídica, as orientações sobre processos
trabalhistas, civil, comercial e empresarial são realizadas
pela Dra. Sandra Vítor. Além disso, a consultora também
atende negociações e realiza a elaboração das conven-

ções coletivas de
trabalho e acordos
firmados
entre
empresas, sindicatos e trabalhadores. Durante todo
o ano, a assessora e advogada do
Sindinova, realizou
1015 atendimentos, 18% a mais que 2017.
Ta m b é m
na área jurídica
tivemos o retorno do consultor,
Dr. Gilson Pereira,
à entidade. Prestando orientações
sobre leis trabalhistas, contratos,
normas regulamentadoras e demais assuntos relativos ao
empresariado quanto às legislações, o advogado do Sindinova realizou 94 atendimentos de maio até novembro.
Calçadistas do polo de Nova Serrana contam com
um suporte para auxiliar na criação de seus produtos.
No intuito de modernizar e acompanhar as inovações da

moda, o Sindinova disponibiliza o
serviço de consultoria em design de
calçados por meio
do consultor, Anuar Chibli. Em 2018,
o designer realizou
70 atendimentos,
atividade que envolve desenvolvimento e pesquisa de
modelos.
Em parceria com a FIEMG,
o Sindinova promove, por meio
de
assessoria,
orientações sobre
as normas de licenciamento ambiental, obrigações
legais e defesa de
interesses para o segmento de fabricação de calçados.
Somente neste ano, o analista ambiental da FIEMG, Túlio
de Sá, realizou 51 atendimentos.
Além desses, o Sindinova oferece também
acesso a dados de pessoas físicas e jurídicas junto ao
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), por meio de consultas de crédito.

CONVÊNIOS ENTRE ENTIDADES PARCEIRAS GARANTEM
MAIS BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

D

urante todo o ano de 2018, os convênios foram ampliados e novos contratos foram firmados. Seja na área de
saúde, educacional, profissional, técnica ou
de sistemas, esta gestão conquistou parcerias
importantes para o associado.
Além dos convênios já estabelecidos
com a Unimed, OdontoIndústria, UNA, Pitágoras, FANS, SENAI e Wizard, neste ano mais
duas parcerias integraram a lista de acordos
firmados. A Unopar e a Frontsys Sistemas fecharam acordo com o Sindicato para oferecer
descontos e vantagens aos associados.
Confira a lista de convênios e benefícios:

Descontos na tabela de mensalidades
em planos de saúde para empresários, familiares e funcionários.

Os funcionários das empresas associadas que optarem por este convênio terão
direito a diversos tratamentos odontológicos, assim como os dependentes. Para novos clientes, com até 99 funcionários, o valor
mensal é de R$ 20,80. (sem custos extras).

Desconto de 30% na mensalidade
de todos os cursos de graduação e 20% na
pós-graduação em Bom Despacho e Nova
Serrana. *Excluídos os cursos disponibilizados na FANS.

Desconto de 15% na mensalidade de
todos os cursos de graduação e pós-graduação. *Excluídos os cursos disponibilizados na FANS.

Desconto de 10% na mensalidade de
todos os cursos de graduação e pós-graduação.

Desconto de 20% na mensalidade
de todos os cursos de graduação e 10% na
pós-graduação. *Excluídos os cursos disponibilizados na FANS.
Desconto de 50% na escala e no consumo. Desconto de 30% nas impressões 3D e
matrizes no SENAI de Nova Serrana.

Desconto de 20% na matrícula nos
cursos de inglês e espanhol e 25% em cada
mensalidade para o WIZARD Unidade Nova
Serrana. * [exceto para o curso VIP]

Associados que aderirem ao convênio terão 50% de desconto nas mensalidades, pagando apenas R$ 55,00 por mês + R$
105,00 (implantação e treinamento).

LANÇAMENTO DA PARCERIA COM A FRONTSYS SISTEMAS
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SINDINOVA TERÁ NOVA DIRETORIA
A PARTIR DO PRÓXIMO ANO
Ronaldo Lacerda será o novo presidente; gestão compreende o triênio janeiro de 2019 a janeiro de 2022

N

o dia 26 de novembro, as empresas associadas, devidamente regulares junto
ao Sindicato, elegeram a nova diretoria do Sindinova para a gestão que compreende o período de janeiro de 2019 a janeiro de 2022. A chapa (veja quadro

abaixo), única registrada para eleger-se, tem à sua frente o atual diretor financeiro do
sindicato, o empresário Ronaldo Andrade Lacerda, da Lynd Calçados. A nova diretoria
tomará posse no dia 24 de janeiro de 2019.

CHAPA ELEITA

DIRETOR DE MARKETING:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

GESTÃO JAN 2019 – JAN 2022

ANTÔNIO DE DEUS SOARES

JOÃO SEBASTIÃO NETO

DIRETOR DE CAPACITAÇÃO, RH E GESTÃO:

ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA

PRESIDENTE:

HELENA MARIA DE SOUZA

RONALDO ANDRADE LACERDA

DIRETORA DE PROMOÇÕES E EVENTOS:

1º VICE-PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
2º VICE-PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
EDIVALDO PINTO DA FONSECA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA

HELENA GLÓRIA ESTEVES
DIRETOR DE TECNOLOGIA E PROCESSOS:
RICARDO ANDRADE DE LACERDA

LAMON DE AZEVEDO AMARAL
SUPLENTES:
RODOLFO RODRIGUES LÁZARO AMARAL
CRISTIANO RESENDE MOREIRA
PAULO JONAS ANDALECIO

DIRETORES ADJUNTOS:

DELEGADOS JUNTO AO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA FIEMG:

IGOR HENRIQUE AMARAL VASCONCELOS

RONALDO ANDRADE LACERDA

ANDRÉ SANTOS COSTA

PEDRO GOMES DA SILVA

MÁRCIO HELENO DE MESQUITA

1º DIRETOR FINANCEIRO:

EDVALDO APARECIDO GONÇALVES DE AZEVEDO

JÚNIOR CÉSAR SILVA

DANIEL PERCILIA DOS SANTOS

2º DIRETOR FINANCEIRO:

ANDERSON ANTÔNIO FILIAIS

PEDRO VICTOR DE MACEDO GOMES

GUILHERME AZEVEDO PEREIRA

DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:

BRUNO DUARTE LACERDA

AMAURI GAIPO DA SILVA

CARLOS ANDRÉ RABELO

DELEGADOS SUPLENTES JUNTO AO CONSELHO
DE REPRESENTANTES DA FIEMG:
JÚNIOR CÉSAR SILVA
JARBAS PINTO MARTINS

PG 11

EDIÇÃO ESPECIAL | RETROSPECTIVA 2018 – JORNAL SINDINOVA

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO AGRACIA
HOMENAGEADOS EM SUA 17ª EDIÇÃO

17º JANTAR
DE CONFRA
TERNIZAÇÃO

A

17ª edição do Jantar de Confraternização irá agraciar as empresas
e personalidades que se destacaram no ano de 2018. A solenidade, em
que confere aos escolhidos a premiação,
acontecerá no dia 7 de dezembro, no Araguaia Campestre Clube.
Importantes nomes do Polo Calça-

dista foram apontados como destaques.
A votação, restrita aos associados, ocorreu nos meses de setembro e outubro
deste ano. No portal do Sindinova (www.
sindinova.com.br), cinco categorias foram colocadas para votação e escolha. A
nomeação da Personalidade do Polo de
Nova Serrana e do Promotor do Desen-

volvimento Social é feita pela diretoria do
Sindinova.
Confira abaixo os homenageados:
Eleitos pelos associados
• Empresa Revelação: Becc Boo
• Empresa Destaque: Ana Flor
• Fornecedor Destaque: Cartonagem Ser-

ranense
• Lojista Destaque: Dafiti
• Mérito Industrial: Valério Batista de Assis
Eleitos pela Diretoria do Sindinova
• Personalidade do Polo de Nova Serrana:
Alderico de Carvalho Junior
• Promotor do Desenvolvimento Social:
Neusa Maria Gomes Lago
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