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Palavra do
Diretor:

Se olharmos para a trajetória dos atletas da Olimpíada de 2016, podemos ver
que os campeões não fizeram a todo o momento coisas extraordinárias. Para
chegar ao nível de evolução que se encontram, eles fizeram uma sucessão de
coisas frequentes, repetitivas, que não precisavam ser racionalizadas. Eles
conhecem o poder dos hábitos e os utilizam racionalmente para poder
alcançar algo extraordinário. Eles sabem que é pelos hábitos que o cérebro se
organiza para poupar esforços e tiram o máximo proveito disso.
Ao se deparar com a necessidade de aprender uma nova habilidade, como um
novo idioma, ou um instrumento musical, o cérebro consome uma imensidão
de energia. Mas, com a prática as regiões responsáveis pela atenção e controle
de esforço vão diminuindo suas atividades e passamos a funcionar no “piloto
automático”. É quando adotamos a rotina. Desse modo, você terá tempo e
energia para se concentrar em coisas novas que exijam o pensamento e
aprendizado. Prontos para coisas novas?

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Relações de Sucesso

A minha parceria com a Estilotex começou através de um
contato que fiz apresentando um pouco do meu trabalho.
Prontamente retornaram, e assim surgiu a oportunidade de ser
parceira de uma grande empresa. A família Estilotex apoia o
artesão, aposta no profissional, e acredita que o trabalho
manual tem valor. Contudo, a qualidade e o sucesso, são os
resultados de uma equipe engajada, que pesquisa, investi e que
sabe ouvir. A Estilotex respeita e se preocupa com todos os
envolvidos, por isso sua evolução é constante. Falo e
recomendo com muito orgulho seus produtos. Eu, artesã, faço
tudo com muito amor para entregar o melhor que o cliente
merece, e a Estilotex faz parte
desse processo. Sou feliz, por
tê-los na minha trajetória
profissional e de vida. Obrigada
a todos que fazem isso se
tornar uma realidade!

Visando estreitar relacionamento os representantes Guaraci
Vargas (RS), Augusto Vargas (RS), Ivy Borges (MG), Murilo
Melo (DF), Lucas Melo (GO), Flávio Damacena (SP) e Angela
Folha (SP), estiveram na Estilotex juntamente com a nossa
equipe comercial, transformando o encontro em uma ótima
oportunidade para troca de informações ampliando o
conhecimento de ambas as partes. Registramos também a
visita da querida Roberta Schmidt que esteve junto com toda a
equipe. Foi um dia especial para família Estilotex.

Erika Martins
Artesã

Coleção Corujinhas

Clique aqui

A Estilotex acaba de lançar no Tecido Máster para Decoupage
e Patchwork (Ordem 5915), a Coleção Corujinhas. São 07
estampas coloridas e muito fofas que vão mexer com a
imaginação e criatividade de todos. Utilize Produtos Estilotex
para deixar suas peças únicas!

Dia Internacional da Mulher
As mulheres buscam a igualdade baseada no respeito e
reconhecimento do seu papel na sociedade, na Estilotex não
apenas respeitamos e reconhecemos, mas também
homenageamos todas as nossas colaboradoras pelo Dia
Internacional da Mulher (08 de Março) com muitos cuidados
de beleza e flores. A Estilotex parabeniza a todas que lutam
diariamente para conquistar o seu espaço na sociedade!

Rio Artes Manuais
A Estilotex convida a todos para visitar a Rio Artes Manuais no
Centro de Convenções SulAmérica no Rio de Janeiro de 21 à 25
de Março de 2018. Contaremos com cursos e demonstrações
diárias de bordado com Leila Jacob, pintura e técnicas de feltro
com Vânia Lima e Adriana Vit. Esperamos por vocês!

