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Em 2013, o Consórcio 
Candonga, em parceria 
com a Associação dos Mo-
radores de São Sebastião 
de Soberbo, ofereceu dez 
cursos e oficinas de capaci-
tação para os moradores do 
Distrito. Mais de 200 pes-
soas participaram e foram 
qualificadas para ingressar 
no mercado de trabalho.

O último curso do ano 
foi  de Panificação e Con-
feitaria, e contou com a 
participação de 25 alunos. 
Conduzido pelo professor 
Geraldo Alves Sobrinho, 

profissional com mais de 
30 anos de experiência na 
área, a iniciativa ofereceu 
conhecimentos sobre o tra-
balho em uma indústria pa-
nificadora, desde o uso de 
equipamentos específicos 
até as técnicas de produção 
de pães, bolos e outros qui-
tutes. “Essa é uma área de 
muita demanda e, ao mes-
mo tempo, com carência de 
mão de obra qualificada”, 
explica Geraldo. “Por isso, 
quem procura se qualificar 
com certeza terá mais facili-
dade de encontrar um bom 
emprego”, completa. 

Além disso, os alunos 
tiveram a oportunidade de 
conhecer duas grandes 
padarias em Belo Horizon-
te. A ideia foi ver como é a 
rotina de uma empresa pa-
nificadora e acompanhar 
seus processos. Gleison 
Régis Lacerda considerou 
a experiência enriquecedo-
ra. “O curso foi muito bom 
e ainda tivemos a oportuni-
dade de conhecer duas pa-
darias que são referências. 
Com esse conhecimento, 
fica claro que a profissão 
de padeiro tem grandes 
perspectivas”, avalia. 

Último curso de 2013 formou 25 padeiros
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Alunos aprenderam as 
técnicas de produção de 
pães, bolos e outros quitutes
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AconteceEditorial

O Consórcio Candonga valoriza, 
investe e acredita em novas oportuni-
dades de geração de trabalho e renda 
para a comunidade de Nova Soberbo. 

Estar preparado para agarrar as 
chances que surgem é fundamental. 
Por isso, o Consórcio Candonga busca 
promover o desenvolvimento humano, 
por meio da disseminação do conheci-
mento, e estímulo ao empreendedoris-
mo organizado de forma coletiva. 

A ação mais recente estimulada pelo 
Consórcio, e com um forte potencial 
para formação de um grupo de traba-
lho, por estarmos em um momento pro-
pício para o desenvolvimento de novos 
negócios, foi o curso de Panificação e 
Confeitaria. O mercado do segmento 
registrou um crescimento de aproxi-
madamente 11% em 2011 (Fonte: Se-
brae), sendo um dos maiores do merca-
do varejista. Dados como esse, reforça 
o conceito que a geração de trabalho e 
renda deve ser baseada nas caracterís-
ticas e desejos locais, aliados às neces-
sidades e oportunidades do mercado.

Incentivar esse grupo de trabalho nos 
mostra que a comunidade está aberta a 
novos desafios e, principalmente, dis-
posta a trabalhar de forma cooperada 
para promover o desenvolvimento local, 
nos motivando a apoiar boas iniciativas. 
Para nós, o investimento é apenas uma 
ferramenta para viabilizar que o sonho, 
o esforço, a dedicação e o comprome-
timento dos participantes se torne em 
uma realidade de sucesso. 

Boa leitura!

Frederick Nunes
Coordenador Social do 
Consórcio Candonga

Obras concluídas

Produção natalina  

Vinte e oito casas receberam as equipes de 
obras no fim do ano e as correções foram con-
cluídas. Mais de 100 construções do distrito fo-
ram reformadas por 150 profissionais das em-
presas contratadas e do Consórcio Candonga. 
Os serviços contemplaram desde pequenos 
reparos a alterações nas cozinhas. As residên-
cias que não receberam reformas em 2013, se-
rão reformadas a partir de fevereiro deste ano.
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Casas do distrito e área rural foram 
reformadas pelo Consórcio

No mês de dezembro, as artesãs da As-
sociação dos Moradores de São Sebastião 
do Soberbo participaram da Feira de Arte-
sanato de Ponte Nova. Foram vendidos pro-
dutos artesanais como toalhas bordadas, 
panos de prato, produtos para banho como 
sabonetes, óleos de banho e buchas ve-
getais, entre outros. As feiras são uma das 
oportunidades de venda que mais geram 
renda para as artesãs.

Erramos

Na edição número 5, de novembro de 
2013, na sessão Nossa Gente, falamos que 
a Cristiana Maria Gomes da Silva é mãe de 
dois filhos. Na verdade, Cristiana é mãe de 
quatro filhos, do Diego e da Ana Clara e do 
Douglas (21 anos) e do Kaique (17 anos).



Inclusão produtiva
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Uma parceria entre o Consórcio Candon-
ga e a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
(Emater) estabelecida, por meio da Resolu-
ção 429/2012 Ceas-MG para a promoção 
da inclusão produtiva nas áreas rurais, abre 
novas perspectivas para 14 famílias da co-
munidade rural de Sete Quedas. Como parte 
do projeto de Inclusão Produtiva, cada uma 
delas terá seus terrenos ampliados, poden-
do chegar a até 12 hectares, o equivalente 
a quase 12 campos de futebol. A nova área 
será destinada à criação de animais e à pro-
dução de leite contando com o apoio do ór-
gão estadual para a promoção do trabalho e 
geração de renda para os produtores.

Para garantir o abastecimento de água 
das novas áreas foi construído um siste-
ma de abastecimento com seis poços e o 
cercamento de 300 metros do entorno das 
nascentes e cursos d’água. “Essas obras 
vão suprir a demanda para consumo hu-
mano e para a produção leiteira”, afirma 
Welerson Amaro, engenheiro agrônomo do 
Consórcio Candonga.

No semestre passado, integrantes do 
Consórcio, da Emater e da comunidade se 
reuniram, em Ponte Nova, para apresen-

tação do levantamento feito pelos técnicos 
da Emater sobre alternativas de geração 
de renda para os moradores de Sete Que-
das. “Vamos trabalhar na capacitação da 
propriedade rural e dos produtores para a 
atividade leiteira”, explica Welerson.

Ernane Augusto da Silva, agricultor, é 
um dos beneficiados da ação. “Estamos 
com boas expectativas. Será possível me-
lhorar a condição de trabalho e aumentar a 
produção de leite”, comenta.

Na próxima etapa, os produtores terão 
assistência da Emater para aperfeiçoar a 
atividade leiteira. “Em parceria com os téc-
nicos da Emater, vamos acompanhar o tra-
balho durante quatro anos. O repasse das 
orientações irá aumentar a produtividade 
e melhorar a gestão da propriedade rural”, 
afirma Welerson. 

A capacitação dos produtores rurais e 
suas terras tem como referência o Minas 
Leite,   Programa Estadual da Cadeia Pro-
dutiva do Leite, lançado em 2005, que tem 
como objetivo contribuir para a qualidade 
de vida dos pecuaristas familiares por meio 
da qualificação.

Famílias de Sete 
Quedas receberão 
terras para criação 
de gado leiteiro Trabalho em conjunto para 

aumentar a produção agrícola



Derly Aparecida Martins Ferraz Souza, 
Secretária de Educação de Santa Cruz 
do Escalvado, Rodrigo Italo de Souza 
Lacerda, Vanda Valadão, diretora da 
escola, e José Maria

Italo Frazoni da Silva e José Maria 
Carvalho, coordenador ambiental
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O que você quer ser quando crescer? Toda criança 
já ouviu essa pergunta. E o que cada pessoa deve fazer 
para traçar sua trajetória profissional e se realizar? Essa 
foi a questão do Concurso de Redação Candonga 2013, 
que contou com a participação dos alunos do 6° ao 9° 
ano do ensino médio da Escola Municipal José Gomes 
de Souza. Os autores das quatro melhores redações ga-
nharam um notebook.

Um deles, Rodrigo Italo de Souza, 13 anos, estudante do 
9° ano, sonha em ser professor. “Quero poder compartilhar 
o que eu sei com os outros. É uma profissão importante, 
porque são os professores que formam as pessoas. A edu-
cação é a base para um futuro melhor”, afirma.

Italo Frazoni da Silva, de 11 anos, aluno do 6° ano, vê 
nos desenhos um plano para o futuro. Há três anos ele co-
meçou a desenhar e não parou mais. Sua principal ilustra-
ção são os carros. “Vejo modelos na rua e na TV e gosto 
de copiá-los, quero ser um designer famoso”, planeja. Para 
isso, ele sabe que o caminho é longo. Além de se dedicar 
nas aulas, Italo está fazendo um curso de informática. 

O concurso é visto por Vanda de Castro Valadão, dire-
tora da escola, como um estímulo para os alunos. “É uma 
iniciativa positiva, pois os professores se envolvem e os es-
tudantes se esforçam para fazer o melhor”, avalia.

exPediente
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Vencedores do Concurso de Redação Candonga 2013
Italo Franzoni da Silva 6º ano
Pâmela Miranda Santos 7º ano
Rodrigo Italo de Souza Lacerda 8º ano
Igor Gomes Venâncio 9º ano

Escrevendo o futuro
Jovens falam de sonhos profissionais no concurso de redação

Nossa Gente


