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ENCERRAMENTO DO PROJETO SOCIAL 2015

"No dia 11 de dezembro (sexta-feira) foi realizado o 

evento de Certificação de troca de Faixa Judô com os 

alunos dos turnos matutino e vespertino do Projeto 

Social "Futuro Cidadão" da Indústria Confrigo. Neste 

dia, tivemos a participação de 100 alunos do projeto, 

representantes da indústria Confrigo e familiares dos 

alunos. Esta ação teve como objetivo avaliar, 

certificar e homenagear os alunos pelo progresso 

alcançado mediante a dedicação e desempenho na 

prática do judô." 

Franciele Lima Técnica Pedagógica do Sesi
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CONFRATERNIZAÇÃO 2015

 PRÊMIO BOI DE BRONZE  PRÊMIO SUÍNO DE PRATA

o dia 19 de dezembro de 2015 foi realizada a confraternização com os colaboradores da NConfrigo, na oportunidade premiamos o Diretor Alber Rezende pelo ótimo trabalho 
realizado bem como por seu fundamental papel na condução de nossa empresa em meio 

ao atual cenário econômico.

n t r e g a m o s  t a m b é m  a o s  

Efuncionários, os prêmios Boi de 

Bronze para aqueles com 5 anos na 

empresa, Boi de Prata aos com 7 anos e 

Suino de Prata também aos que se 

dedicaram por 7 anos ao setor da Granja 

em nossa empresa. 
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REFLEXÃO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

 CREAME – Centro de Recuperação e OAmparo ao Menor de Vitória da Conquista 

tem por finalidade promover a recuperação 

física/emocional e espiritual de adultos, viciados em 

drogas, bem como a reintegração social e familiar dos 

mesmos. Os residentes, de forma voluntaria, 

e x e c u t a m  a t i v i d a d e s  d i v e r s a s ,  c o m  o  

acompanhamento de profissionais capacitados e 

comprometidos, objetivando a reinserção de maneira 

digna e completa na sociedade. Ao longo dos 30 anos 

de atividades o CREAME tem alcançado seu objetivo, 

reabilitando varias pessoas para o convívio social sem 

a dependência de substancias nociva a sua saúde. 

CONTATOS
GERAL............................................(77) 2101.3399

ADMINISTRATIVO..........................(77) 2101.3359

COMERCIAL....................................(77) 2101.3360

 sac@confrigo.com.br

 papel da Confrigo é de contribuir para que Oesse projeto se perpetue por mais anos em 

nossa cidade, possibilitando a recuperação 

de mais pessoas, assim contribuindo com a felicidade 

de famílias e com a dignificação do indivíduo 

recuperado.

Autor Desconhecido

O VINHO E A ÁGUA
os Alpes Italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para Nprodução de vinho. Uma vez por ano, acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso 
da colheita.

Um dos moradores pensou: "Porque deverei levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Levarei 
água, pois no meio de tanto vinho o meu não fará falta." Assim pensou e assim fez.

Conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com sua 
caneca para provar aquele vinho, cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país.

Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu. água!
"A ausência da minha parte não fará falta." Foi o pensamento de cada um dos produtores. Muitas 
vezes somos conduzidos a pensar "Tantas pessoas existem neste mundo! Se eu não fizer a minha 
parte, o meu trabalho, isto não terá importância." Será?
Você sempre tem que estar motivado para fazer a sua parte, tenha um pensamento diferente dos 
outros e faça o seu trabalho, independente do que os outros possam estar fazendo.

A tradição exigia que nessa festa cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor 
vinho, o de maior sucesso, para colocar dentro de um grande barril, que ficava na praça central.
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