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Filhos e pais falam sobre trabalho e família
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EXPOSITORES
CONFIRMADOS PARA
FENOVA
Via Euro está na 16ª edição da feira calçadista
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FEIRA DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA
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LABORATÓRIO DO SENAI NA 10ª FEBRAC
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Veja as marcas participantes da maior
feira de calçados de Minas Gerais

AGENDA

VEJA MAIS – PG 06

Confira os cursos para o mês
de agosto/setembro

Laboratório do Senai estará no Centro de Convenções
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EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA

B

oa parte das empresas do Arranjo
produtivo Local de Nova Serrana,
são geridas por famílias. A relação
de pais e filhos na administração dos negócios, e a saída do patriarca tendo os

herdeiros como sucessor é uma situação
comum nas indústrias calçadistas nova
serranenses.
Nesta edição, conversamos com
fabricantes de calçados e os filhos. Cada

um com trajetórias distintas. Tem aqueles
que cresceram no chão de fábrica. E outro
que realizou um sonho, e agora vivencia
outro, junto com os irmãos a frente da
empresa.

PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
RODRIGO AMARAL MARTINS
1º DIRETOR ADMINISTRATIVO:

MARCA DEQUINHO CONFIRMADA
NA 16ª FENOVA

EMERSON SILVA
2º DIRETOR ADMINISTRATIVO:
JOSÉ SILVA DE ALMEIDA
1º DIRETOR FINANCEIRO:
RONALDO LACERDA

Empresária participa pela segunda vez da feira

O

s tênis casuais jogging estarão no
estande da Dequinho, na 16ª Fenova. A empresa é mais uma confirmada para a feira que será realizada entre
os dias 11 e 13 de agosto. Segundo Kiara
Severino, sócia proprietária da marca, a primeira participação foi em março deste ano.

“Participar da Fenova foi bastante proveitoso para nós. Tivemos a chance de conhecer
novos compradores, fazer contatos”, afirma.
Ainda de acordo com a empresária, a torcida é para que a feira seja positiva
para todos. “Estou otimista quanto a feira.
Nossa expectativa tem que ser sempre a

2ª DIRETORA FINANCEIRA:
ANA PAULA COELHO DE FREITAS

melhor, em tudo o que fizermos”, diz.
A Feira de Calçados de Nova Serrana é uma realização do Sindinova, com
o apoio do Sebrae, Sistema Fiemg e Prefeitura Municipal. Na 16ª edição, expositores do polo dão sequência ao lançamento
das coleções primavera-verão 2016.

DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS:
JAIR BUENO DE SOUZA
DIRETOR DE MARKETING:
ANTÔNIO DE DEUS SOARES
DIRETORA DE CAPACITAÇÃO,
RH E GESTÃO:
GERALDA MÔNICA BRANDÃO SOARES

SAPATILHAS E SAPATÊNIS MASCULINO
SERÃO LANÇADOS EM ESTANDE NA FENOVA

A

Via Euro é mais uma empresa confirmada na 16ª Fenova – Feira de
Calçados de Nova Serrana. A empresa produz calçados femininos em geral, com modelos que atendem a cada
estação do ano. Além do tênis casual, os
visitantes irão conferir no estande o lançamento de sapatilhas e sapatênis masculino, linha Dr. Oz.
Segundo Cláudio Amaral, sócio
proprietário da marca, a expectativa é que
a feira tenha uma boa visitação. “Esperamos que a Fenova tenha um bom número de compradores, o que consequentemente irá promover negócios. Ter bons
clientes são um dos fatores que sustentam as feiras”, diz.
Atento a essa demanda citada pelo

PROCESSOS:
JARBAS PINTO MARTINS
DIRETOR DE PROMOÇÕES E EVENTOS:
ANTÔNIO SIMÕES PESSOAS
DIRETORES ADJUNTOS:
HÉLTER ADRIANO DA SILVA; FÁBIO

Marca está há mais de vinte anos no mercado
FOTO: VIA EURO

DIRETOR DE TECNOLOGIA E

LACERDA SANTOS; FELIPE AUGUSTO
LACERDA MARTINS; ALFREDO ASSIS

empresário, a organização da maior feira
de calçados de Minas Gerais trabalhou arduamente, e conseguiu em parceria com
o Sebrae-MG e a Prefeitura Municipal de
Nova Serrana subsidiar a vinda de lojistas
de todo o país indicados pelos expositores.
A presença de clientes de todo
o Brasil, representa um montante de
mais de 500 pontos de venda. Segundo Edimar Góis, a feira acontece em um
período favorável para vendas que irão
coincidir com as próximas datas festivas.
“A feira de agosto tem tudo para ser de
bons negócios para os fabricantes do
polo que estarão no Centro de Convenções. Temos pela frente Dia das crianças,
Natal, que são datas de forte apelo comercial”, explica.

PEREIRA; MÔNICA RODRIGUES DE
CARVALHO ASSIS E
CÁSSIO GERALDO SILVA
CONSELHO FISCAL:
JOÃO SEBASTIÃO NETO; SIDNEI
ANTÔNIO
CAMILO E ANÍSIO LACERDA OLIVEIRA
SUPLENTES:
EMERSON DE OLIVEIRA FREITAS; HILTON
SALDANHA DE LACERDAV
E KÁTIA MAÍRA AZEVEDO
DELEGADO JUNTO AO CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA FIEMG:
RAMON ALVES AMARAL
ESTA PUBLICAÇÃO É PRODUZIDA PELO
SINDINOVA – SINDICATO INTERMUNICIPAL
DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA
SERRANA.

SENAI PREPARA LABORATÓRIO PARA
10ª FEBRAC

RUA ANTÔNIO MARTINS, 75, BAIRRO FREI
PAULO – NOVA SERRANA-MG
TELEFONE: (37) 3228-8500
CONTATO COMERCIAL: EDIMAR GÓIS
(37) 9973-4784
SUGESTÕES DE NOTÍCIAS:

Feira será realizada no fim de agosto

COMUNICACAO@SINDINOVA.COM.BR
FOTO: SENAI

De 25 a 27 de agosto, o Centro de
Convenções será o espaço para a 10ª Febrac – Feira de Máquinas e Componentes para Calçados. O Senai Nova Serrana
estará na feira com um laboratório onde
serão realizados ensaios (testes).
Segundo Márcia Cândida da Silva, assistente de tecnologia, os visitantes
poderão conferir o trabalho realizado nos
materiais e no calçado pronto, que determinam as resistências físicas de desgastes quando em uso por uma pessoa.
“Iremos mostrar por exemplo, o calçado

que é colocado na máquina de flexão,
reproduz com fidelidade o movimento
do sapato durante o caminhar, e nisto
podem ocorrer descolagem nas laterais
e fissuras tanto no material do cabedal
quanto no solado, causando dano, que
podem ser corrigidos”, explica.
Márcia também comenta sobre a
realização da Febrac no polo calçadista.
“O Senai enxerga a realização da feira
como oportunidade de estreitamento
dos relacionamentos existentes e abertura de novos contatos e parcerias”.

(37) 3228-8502
PUBLICAÇÃO: QUINZENAL
TIRAGEM: MIL EXEMPLARES
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
SAMIRA REIS MTB – 0018635/MG
IMPRESSÃO:
JORNAL AGORA – DIVINÓPOLIS
“O SINDINOVA NÃO SE RESPONSABILIZA
PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELAS EMPRESAS
ANUNCIANTES DESTE PERIÓDICO”
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GIRO SINDINOVA
DOAÇÃO

O presidente do Sindinova, Pedro
Gomes juntamente com o vice, Júnior César Silva entregaram em nome da diretoria
do Sindicato, duas impressoras a serem utilizadas na sessão de perícias técnicas, na 5ª

A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO

Delegacia Regional de Polícia Civil.
O equipamento irá ajudar nos laudos
a serem instruídos com impressões fotográficas coloridas. Com isso, os peritos poderão
produzir laudos com melhor qualidade

O Coach Bruno Ferreira ministrou a
capacitação “A arte de falar em público”. O
objetivo é preparar aqueles que desejam

aperfeiçoar as habilidades comunicativas
em público. O encerramento contou com a
presença de convidados.

CONCESSA TECENDO PROSA
FOTOS: SAMIRA REIS

A apresentação da peça “Concessa tecendo prosa” lotou o espaço Sindinova. Os
casos da dona de casa arrancaram gargalhadas do público. Além de contar da vida na roça,
o casamento e as aventuras na cidade grande, Concessa também mostrou o lado empreen-

dedora e a importância de reinventar-se em tempos de crise. O espetáculo foi uma parceria
entre o Sindicato e Sebrae

ATENDIMENTO JURÍDICO NO SINDINOVA

O

Sindinova oferece assessoria jurídica diária aos associados. Profissionais especializadas na área
trabalhista, civil e comercial, se encontram a disposição para prestar um servi-

ço ágil e seguro.
A advogada Sandra Vítor realiza atendimento toda segunda, de
13h às 17h e quarta, de 09h às 12h e
13h às 17h. Para agendar basta entrar

em contato no (37) 8847-9204, (37)
9987-9192 ou pelo email ou pelo email
srdpvitor@gmail.com.
A advogada Luana Nogueira
atende de segunda a quinta, de 08h

às 11h e de 12h às 17h. Nas sextas-feiras, o horário é de 08h às 16h. Os interessados também podem enviar email
juridicosindinova@yahoo.com.br.
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O FIES está de volta!
*

vestibular agendado

pitágoras 2015

#conte
com a gente
Descontos
exclusivos para
matrículas
2
antecipadas
. na unidade.
*Consulte condições e cursos disponíveis
Bolsa de
50%(4)

Novo
Curso
Bolsa de
50%(4)

4

Descontos
especiais para
empresas
conveniadas2.

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Design de Interiores
Direito
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária

Sua nota ENEM
vale desconto
na matrícula3.

Bolsa de
30%(4)

Engenharia Civil
Engenharia de Cont. e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Farmácia
Gestão Comercial

faculdadepitagoras.com.br

4

Bolsa de
30%(4)
Bolsa de
30%(4)
Bolsa de
50%(4)

Gestão de Recursos Humanos
Jornalismo
Logística
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

UNIDADES DIVINÓPOLIS
R. Santos Dumont, 1001, Bairro do Carmo
Tel.: (37) 2101-4877
R. Minas Gerais, 593, Centro
Te.: (37) 3222-0684

Desconto exclusivo de 50% para cursos no turno da manhã e desconto de 30% exclusivo para cursos do turno da noite, limitado a 60 vagas, obedecendo à classiﬁcação no
vestibular. Mudança de curso, turno, trancamento, cancelamento e posterior retorno – todas por decisão do aluno – implicam a perda do benefício. Caso não haja formação de
turma pelo não atingimento do número mínimo de alunos – condição prevista em Edital – a bolsa não poderá ser utilizada em outro curso ou turno. Desconto não cumulativo com
outros abatimentos e convênios. 2Ofertas não cumulativas. Consulte condições e cursos disponíveis na unidade. 3A pontuação mínima no ENEM para concessão de desconto na
matrícula deverá ser de 450 pontos. 4Programa do Governo Federal. Consulte condições de adesão em novoﬁes.com.br

1

Mude o curso da sua vida.
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ECONOMIA
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MONTADORA OFICIAL DA 16ª FENOVA INICIA
MONTAGEM DA FEIRA

FOTO – EDIMAR GÓIS

CENTENAS DE MARCAS DO POLO DE NOVA SERRANA ESTARÃO PRESENTES NO CENTRO DE CONVENÇÕES

A

montadora
Armazém
dos
Stands, empresa oficial da
montagem na 16ª Fenova –

Feira de Calçados de Nova Serrana,
prepara a estrutura onde estarão os
fabricantes do polo e a parte de cre-

denciamento.
Com o trabalho em andamento, será a vez da adesivação dos es-

paços. A Fenova será realizada entre
os dias 11 e 13 de agosto, no Centro
de Convenções.
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AGENDA DE CURSOS SINDINOVA - AGOSTO/SETEMBRO
Curso

Data

Instrutor

Carga
Horária

Investimento
Associado

Investimento
Não Associado

TÉCNICAS DE ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

10,14,19,20 E 21/08
19H ÀS 22H

LUIZ DE SOUZA BARBOSA

15 H

2X R$ 115,00

2X R$ 185,00

EXCELÊNCIA EM VENDAS COM PNL

14 A 18/09
(SEG A SEX)
19H ÀS 22H

BRUNO FERREIRA

15H

2X R$ 175,00

2X R$ 250,00

COMO EVITAR PROBLEMAS
TRABALHISTAS

16/09/15
8H ÀS 18H

-

9H

ENTRADA GRATUITA

ENTRADA GRATUITA

1º ENCONTRO DE CLIENTES CEMIG

19/08/15
19H

ANA CAROLINA SILVA TORRES

-

ENTRADA GRATUITA

ENTRADA GRATUITA

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO
DE VENDA

24/09 A 22/10
(TODAS AS QUINTAS)
19H ÀS 22H

PAULO HENRIQUE PIMENTA

15H

2X R$ 180,00

2X R$ 250,00

ESCAMBO CULTURAL
SEMANA DE ARTE

28/09/2015 AO DIA
09/10/2015

TOTEM E ASSOCIAÇÃO
ESCAMBO CULTURAL

-

1KG DE ALIMENTO
NÃO PERECÍVEL

1KG DE ALIMENTO
NÃO PERECÍVEL

Informações: Pablyne Fernandes (37) 3228-8500 ou pelo email cursos@sindinova.com.br

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.

Perdido no estoque? Perdido nos produtos?
Perdido na gestão?
A Alterdata Software tem a solução para organizar sua Sapataria!
Descubra por que mais de 10.000 estabelecimentos em todo o Brasil escolheram o
Alterdata Shop para a gestão de sua loja ou Rede.
Controle e gestão: estoque por grade, crediário, clientes, trocas de mercadorias.
Saiba quais produtos vendem mais, seus melhores vendedores, seus melhores
clientes e fornecedores.

Estamos perto de você.
Temos 79 bases em todo o país.
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O

Arranjo Produtivo Local de Nova
Serrana possui cerca de 1200 empresas. Mais de 460 são fabricantes de calçados. As demais se dividem
entre fornecedores de matéria-prima,
acessórios, máquinas e outros serviços
que compõe o setor. Uma das características do polo é a gestão dos negócios
realizados por famílias. Em alguns casos,
pais e filhos trabalham juntos. Para outros,
os herdeiros já assumiram o comando.
O empresário João Sebastião Neto
assumiu a empresa do pai na década de

DE: JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA
PARA: JOÃO DA ALVORADA
“Tudo o que aprendo com ele
é válido. Desejo tudo de bom sempre.
E que ele continue a ser essa pessoa
especial, em quem nos espelhamos”.

DE PAI PRA FILHO
70, junto a um irmão. Hoje, João conta
com os filhos na condução da Alvorada, que produz calçados femininos. “Fico
muito satisfeito em ter os meus filhos a
frente da empresa. Procuro passar a eles
o que aprendi com meu pai, quando começamos há mais de 30 anos. A ter uma
postura honesta, manter a credibilidade”,
comenta.
As Botinas Perdigão estão no mercado há vinte e cinco anos. Tudo começou com o Antônio Aparecido Ferreira,
mais conhecido como “Toninho”. Com o

tempo, o filho estava ao lado, aprendendo o dia a dia da fabricação de calçados.
“Atualmente, ele é responsável junto com
um sócio pela fabricação de uma linha feminina e infantil. Acredito que vai ajudá-lo a ganhar experiência e ter maturidade
para tocar o negócio”, afirma.
No caso de Rodolfo Rodrigues
Lázaro Amaral, sócio proprietário da Talya
Fashion/Blittz Star, ele e os irmãos cresceram entre as máquinas e sapatos. Mas
a vida profissional o levou para outra área.
“Gosto da área de saúde. Então me formei

DE: ANTÔNIO HENRIQUE
PARA: TONINHO DAS BOTINAS PERDIGÃO
“Palavras são pequenas perto do sentimento, mas é um pequeno gesto para
expressar o quanto é grande o meu amor por você. Você que me ensinou tudo o que hoje
sei. Então imagina só o tamanho da minha gratidão.
Não há dinheiro no mundo que compre os valores que você tem Pai, eu jamais
conheci um homem igual a você, e não só como pai. Quem te conhece, sabe realmente
o que estou dizendo.
Você é meu exemplo, minha força, meu porto seguro, meu herói, meu tudo!
Obrigado por ser o meu Pai, o melhor pai do mundo! Te amo ontem, hoje e sempre!”

em fisioterapia, fiz uma especialização e
tive consultório. E sempre ajudando meu
pai na empresa. Até que em 2011 assumi
a sociedade”, explica.
Este ano, Rodolfo conclui o curso
de administração. Junto ao aprendizado
acadêmico, ele une a experiência do patriarca com o apoio dos irmãos para dar
continuidade a empresa. “Aprender a teoria e a prática da administração na faculdade tem sido fantástico. Conto também
com a vivência do meu pai. A opinião dele
conta muito pra mim”.

DE: RODOLFO RODRIGUES LÁZARO
AMARAL
PARA: DONIZETE DA BLITTZ
“Meu pai é um exemplo. Como
pai, homem, profissional. Soube
direcionar a vida profissional, pessoal,
os filhos. Se eu for metade do que ele
é, serei muito feliz”.

PG 8

OPINIÃO

05/08 A 16/08/2015 – JORNAL SINDINOVA

Colunista: Dra. Sandra Regina de Paula Vitor
Advogada formada pela Universidade de Itaúna – pós-graduada em Direito Empresarial, Assessora Jurídica do Sindinova, de várias empresas do setor calçadista de Nova
Serrana e de vários outros sindicatos da região. Email - srdpvitor @gmail.com (37) 3228 8500- 99879192-88479204

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 476-A DA C.L.T ACRESCIDO PELA
MEDIDA PROVISÓRIA 2.164-41 DE 24/08/2001.
As empresas que vem enfrentando a baixa venda e produção de
calçados, impactando negativamente
sua sustentabilidade e como forma
de buscar uma alternativa de preservação dos empregos, pode propor para todos seus empregados, ou
parte destes a Suspensão do Contrato de Trabalho, por um período
de 2 a 5 meses, para participação do
empregado em curso ou programa
de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração
equivalente à suspensão contratual,
mediante previsão em Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.
Após a autorização concedida por intermédio de Convenção ou

Acordo Coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo Sindicato
profissional, com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso mais de uma vez
no período de 16 meses.
Caso o empregador queira,
este poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem
natureza salarial, durante o período
de suspensão, com o valor ajustado
em Convenção ou Acordo Coletivo.
Durante o período de suspensão contratual para participação em
curso ou programa de qualificação
profissional, o empregado fará jus
aos benefícios voluntariamente con-

cedidos pelo empregador.
Na hipótese de ocorrer a dispensa do empregado no transcurso
do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao
seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das
parcelas indenizatórias previstas na
legislação em vigor, multa a ser estabelecida em Convenção ou Acordo
coletivo, sendo de, no mínimo, 100%
sobre o valor da última remuneração
mensal anterior a suspensão do contrato.
Ficará descaracterizada a suspensão, se durante o período da
suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de

qualificação profissional, ou se o empregado permanecer trabalhando
para o empregador. Caso ocorra tal
fato, o empregador sujeitará ao imediato pagamento dos salários e dos
encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas
na legislação em vigor, bem como às
sansões previstas em Convenção ou
Acordo Coletivo.
O prazo-limite acima fixado poderá ser prorrogado mediante
Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho e aquiescência formal do
empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação
profissional no respectivo período.

Colunista: Rodrigo Dias
artigorodrigodias@gmail.com

NO DIVÃ

Q

uando você se achar uma piada
de mau gosto é melhor não se
levar tão a sério. Ouvi esta frase,
e confesso não saber a sua autoria, um
dia desses. Ela é meio bobinha, concordo,
mas tem lá suas verdades intrínsecas.
Há dias que acordamos e parecemos do avesso. Por mais que haja boa
vontade não encontramos - não vemos nenhuma virtude em nós. A ponto de alguns se julgarem uma obra mal-acabada
que não remete a nada e não apresenta
serventia nenhuma, quase.
Estar pela metade é quase estar
completo. Isto, por si só, já é algo positivo.
É sinal de que algo já foi feito e não será
necessário iniciar do zero. Mesmo com

essa perspectiva otimista, o que pesa,
para muitos, é o que falta.
A metade vazia a ser preenchida remete ao um quê de inoperância. A
certa incompetência por não ter logrado
êxito. Num ambiente como este os mais
vulneráveis não terão o fôlego necessário
para seguir adiante. Vão ficar queixosos e
o copo estará mais para meio vazio do
que para meio cheio.
É nestas horas que a segunda metade da frase que abre este texto se mostra importante: (...) é melhor não se levar
tão a sério. Não dramatizar por demais
as situações de provações internas talvez
seja um bom começo.
Não se levar tão a sério está re-

lacionado à compreensão que temos de
nós mesmos, e que pode, ou não, fazer
sentido. Desejar demais e se cobrar demais pode tirar pequenos sabores da vida
cotidiana. A escala das conquistas pessoais, necessariamente, não vem medida
em quilômetros percorridos; mas, às vezes, por centímetros conquistados.
A piada começa a fazer sentido
quando estas coisas são percebidas e, a
despeito dos insucessos no caminho, aos
poucos perceber que a vida não foi toda
de mau gosto.
Sei não, viu, mas pior do que ficar
se medindo a partir dos outros é fechar
os olhos para si mesmo. Se o seu modelo
não é o “padrão” não quer dizer que esteja

errado ou não tenha serventia.
Como forma de buscar oxigênio
para prosseguir adiante é necessário, por
vezes, tirar férias da gente mesmo. Como?
Talvez começando por não se levar tão a
sério. Se fosse um analista, tô longe disso,
diria que se desprender das situações e
buscar outros ângulos de visão seria algo
aconselhável a ser feito.
Quem sabe assim, mais de perto
e com uma luz melhor, se perceba que o
copo que estava meio vazio agora ganha
outros ares. E daí perceber que ele está
para mais da metade. Esta compreensão,
por si só, é um ganho que deve ser considerado.
Terapia do dia a dia.
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EXPOSITORES CONFIRMADOS NA 16ª FENOVA
CEBOLA
BIJOUTERIA

HAPPY

LARA MELLO LETS MORE
ME PIZZE

VENEZA

Expositores confirmados até julho/2015
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SICOOB CREDINOVA PARTICIPA DA ONDA DE
VOLUNTARIADO DO DIA C – DIA DE COOPERAR

Por Kátia Fonseca

O

Sicoob Credinova participou, nos
dias 04 e 11 de julho, do Dia C
– Dia de Cooperar – junto com
cooperativas de Minas Gerais e de todo
o Brasil. “Nos unimos a outras cooperativas, como fazemos todos os anos, para
levar alegria e ajuda a quem mais precisa”, conta Jarbas Pinto Martins, Diretor
Financeiro do Sicoob Credinova.
Mas, o Dia C no Sicoob Credinova
este ano foi diferente. “Não tivemos um
Dia C, mas dois: são duas festas, uma em
Nova Serrana e outra em Perdigão. Duas
manhãs de lazer realizadas em escolas
e que levaram diversão, arte, cultura e
atendimentos variados aos alunos e à
comunidade”, comemora João Sebastião
Neto, Diretor Administrativo Comercial do
Sicoob Credinova.
Em Nova Serrana, a festa foi no
dia 04 de julho, na Escola Municipal Frei
Ambrósio, no bairro Novo Horizonte e
contou com a presença da Lira Musical
São Sebastião e de vários parceiros, que
levaram diversos atendimentos à comunidade. A Escola Municipal Frei Ambrósio
também ganhou uma horta, plantada
dias antes do evento pela equipe do Sicoob Credinova e que vai ajudar a enriquecer a alimentação dos alunos.

Em Perdigão, o palco foi a Escola
Municipal Maria de Azevedo Brandão, no
dia 11 de julho e teve teatro, dança e muita diversão. Diversos parceiros também
estiveram presentes, levando atendimentos de saúde, beleza e consultoria jurídica.
Para o Sicoob Credinova, no entanto, o Dia C não é projeto de um dia só. “Trabalhamos em prol da comunidade durante
todo o ano, levando o máximo de apoio a
entidades e famílias necessitadas. Temos,
aqui, a ideia de que todo dia é Dia de Cooperar e sempre podemos fazer o bem a
alguém”, comenta Taitson Bessas, Diretor

Coordenador Executivo da Cooperativa.
Esse ano, o projeto começou
cedo, com os eventos culturais e educacionais, acontecem desde maio na Cooperativa, com a arrecadação de doações
e encaminhamento a entidades filantrópicas de Nova Serrana e Perdigão. Até
agora, foram duas peças teatrais com o
Grupo Fama, um show de humor com
Saulo Laranjeira e uma palestra com a
economista Rita Mundim. Como “ingressos” para esses eventos, foram arrecadadas quase uma tonelada e meia de
alimentos e mais cobertores e agasalhos,

que foram destinados ao Lar Vicentino
Padre Lauro, à Vila Vicentina de Perdigão,
a Comunidade Terapêutica Cruz e Glória
e a diversas famílias carentes.
E, apesar de a grande festa de voluntariado já ter passado, o projeto continua. “Até o final do ano, teremos mais
cultura, lazer, educação e mais doações
para levar às entidades e famílias que
necessitam. É isso que faz de nós uma
grande cooperativa: nós buscamos levar
o que temos de melhor para atender a
todos”, antecipa o Presidente do Sicoob
Credinova, Pedro Gomes da Silva.
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