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Diversos atletas 
compareceram ao evento

Evento contou com a 
participação de  corredores até 

de outros estados

Ascipam investe no 
bem-estar das pessoas

Associação foi parceira da Corrida Sicoob 
Ascicred, que reuniu centenas de atletas 

Foi um grande espetáculo. 
Centenas de atletas tomaram 
as ruas de Pará de Minas no dia 
15 de março para participar da 
1ª edição da Corrida Sicoob 
Ascicred: Nascidos para Correr.

O evento reuniu cerca de 
500 atletas de várias cidades 
de Minas Gerais e de outros 
estados.

A Corrida Sicoob Ascicred 
teve dois percursos: um de 
10KM e outro de 5KM.

Um momento muito emo-
cionante na Corrida Sicoob 
Ascicred foi a homenagem 
surpresa ao corredor paraense 
Galba Couto. O atleta e tam-
bém coordenador da Corpam 
(Grupo de Corredores de Rua 
de Pará de Minas) foi recebido 
juntamente com sua família 
com aplausos, tanto dos de-
mais atletas como do público 
presente. 

Algo que também chamou 
a atenção neste evento foi a 
organização, que uniu segu-
rança e tecnologia, garantindo 
comodidade aos participan-
tes.

Uma das parceiras responsá-
vel pela realização do evento 

foi a Ascipam. Segundo o pre-
sidente da Associação, Carlos 
Henrique de Souza, a entida-
de não poderia deixar de dar 
o seu apoio: “O evento foi um 
sucesso. Foi uma feliz iniciati-
va, e a Ascipam, como parcei-
ra e incentivadora do esporte, 
não poderia ficar fora. Espera-
mos estar juntos nos próximos 
anos”, ressalta.

Ao que tudo indica, devido 
ao grande sucesso do evento, 
a corrida veio para ficar. 

Segundo o presidente do 
Sicoob Ascicred, Osmano 
França, a segunda edição da 
corrida deverá contar com a 
participação de atletas inter-
nacionais, incluindo os corre-
dores quenianos, que se des-
tacam em provas por todo o 
mundo.   

Mais de 30 categorias foram 
premiadas com troféus e me-
dalhas. Ao todo foram entre-
gues R$7.400,00 em prêmios 
entre os primeiros colocados.

A Corrida Sicoob Ascicred 
2015 contou com o apoio da 
Ascipam, Unimed Centro-Oes-
te, Fapam, Plena e Prefeitura 
Municipal de Pará de Minas.

Uma nova associada Ascipam 
está fazendo a diferença na cida-
de. A loja DBlanc foi fundada há 
5 anos pelas empresárias Juliana 
Mendes e Viviane Magalhães. 

A loja é especializada em pe-
ças de vestiário em branco e 
moda casual, atendendo aos 
profissionais da área da saúde 

Modelos desfilaram tendências
da estação

As empresárias Denísia, Luciene e Mônica Oliveira, proprietárias da Modelu

nova associada: dBlanc
loja especializa em vestiário para profissionais da saúde

que se preocupam em vestir-se 
bem e com conforto. Na DBlanc, 
o cliente encontra roupas, ja-
lecos, sapatos brancos e aces-
sórios. A linha oferece sapatos 
ortopédicos com design moder-
no, confortável e primando pela 
beleza. Atende tanto o público 
feminino quanto o masculino e 
sua proposta é ofertar artigos de 
qualidade e com preço acessível, 
além de vestir os profissionais da 
saúde com conforto e elegância. 
No dia 18 de abril, a loja realizou 
o lançamento da coleção Outo-
no/Inverno com o tema Rock´n 
roll, que é um dos pontos fortes 
de tendência para esta estação, 
atraindo diversos clientes.

A DBlanc atende no horário 
comercial e também em domicí-
lio ou com horário agendado.

A loja fica na rua Benedito Va-
ladares, 583, Centro. O telefone é 
(37) 3077 4107.

Capacitação de colaboradores

Empresa paraense atende multinacional

A Matoso indústria e Frigorífico participou do Programa de Formação de lideranças

Através da rodada de negócios, a Modelu está confeccionando uniformes para a Petrobrás

A Matoso Indústria e Frigorífi-
co, em parceria com a Diferencial 
Recursos Humanos, realizou no 

dia 14 de março, no Sindicato 
Rural, o evento de encerramento 
do PFL (Programa de Formação 

Com sua trajetória marcante em 
Pará de Minas, a Modelu, adminis-
trada pelas irmãs Denísia, Luciene e 
Mônica Oliveira, surpreende por sua 
visão dos negócios.

A presença constante em eventos 
da associação fez com que a empre-
sa estivesse presente também na 
Rodada de Negócios, que acontece 

anualmente através de uma parceria 
entre o Sebrae e a Ascipam.

Segundo a gerente administrativa 
da empresa, Denísia Oliveira, a par-
ticipação na Rodada de Negócios 
proporcionou excelentes oportu-
nidades. A Modelu ganhou espaço 
fabricando uniformes para grandes 
empresas da cidade e região, mas 

Equipe da Matoso durante a formatura

de Lideranças) com a entrega de 
certificados para os quase 30 par-
ticipantes.

Funcionários, gerências e dire-
toria da empresa estavam partici-
pando deste Programa há 1 ano, 
e através dele foram implemen-
tadas inúmeras ações de revitali-
zação organizacional, que incluí-
ram não somente investimentos 
importantes na infraestrutura do 
frigorífico, como também melho-
rias e modernização na gestão de 
pessoas na empresa.

Os formandos mencionaram 
ganhos em todos os aspectos, 
demonstrando ter havido avan-
ços significativos com o trabalho 
coroado em uma noite de bela 
festividade, preparada com zelo 
pela empresa.

através do evento novas portas se 
abriram e a empresa ganhou clien-
tes a nível nacional, a Petrobrás. 
“Apresentamos nosso trabalho na 
Rodada de Negócios, o represen-
tante da Petrobrás ficou encantado 
com nosso trabalho e, em novem-
bro de 2014, participamos e vence-
mos a licitação”, explica.

A Modelu já está trabalhando 
desde fevereiro na confecção de 
macacões que  serão usados por 
funcionários que trabalham nos na-
vios responsáveis pelo transporte de 
petróleo.

Devido a esta nova produção, a 
empresa deverá gerar aproximada-
mente mais 10 novos empregos, be-
neficiando, assim, a geração de em-
pregos e levando o nome de Pará de 
Minas para o âmbito nacional.

               

ExEMPLo dE dEdiCAção

Com um sorriso marcante, nilma 
conquista todos com quem 

conversa

Nilma Aparecida 
dos Rios Silva é 
natural de Pará de 

Minas, a terceira de quatro 
filhos do casal Nestor Rai-
mundo da Silva e Zilda Al-
ves da Silva.

Sua carreira profissional 
começou muito cedo. Aos 
12 anos começou a trabalhar 
na empresa Anjo Branco, 
responsável pela produção 
de temperos, e ali permane-
ceu por 5 anos. Partindo de 
lá, foi contratada como fun-
cionária da Horizonte Têxtil, 
onde mais adiante passou a 
trabalhar no escritório. Tra-
balhou na extinta Cerâmica 
Raquel, onde permaneceu 
por 4 anos. 

Daí foi contratada para tra-
balhar na FerSantos, onde 
está há 13 anos.

Desde seu início na Fer-
Santos, Nilma é responsável 
pelo setor administrativo 
da empresa. Seu trabalho 
transformou-se numa gran-
de paixão em sua vida.  Ela 

destaca o trabalho em equi-
pe e o espírito comunitário 
que existe na empresa.

Outro ponto muito impor-
tante, tanto na vida pessoal 
como profissional de Nilma, 
é a sua família, que teve pa-
pel fundamental em sua for-
mação: “Nossa família nunca 
teve muito, mas o que tínha-
mos sempre agradecíamos 
a Deus. Considero que sou 
uma pessoa de muita sorte 
por ter nascido nesta família. 
Agradeço muito a Deus pela 
minha vida e à toda equipe 
FerSantos pela oportunida-
de e pelo companheirismo. 
Principalmente a Edith Silva 
e o José Márcio dos Santos, 
que me deram oportunida-
de, acreditaram e investiram 
em mim”, agradece.


