
Assembleia Geral 29 de Abril de 2014 

 

SEFEC realiza Assembleia Geral, no SEBRAE em 29 de Abril de 2014, A abertura foi feita pela 2° Vice 

Presidente, Sra. Iracema Nobre e logo a palavra foi passada ao Presidente Vicente Jales que 

repassou aos Diretores Funerários lá presentes as Palavras do DR. Francisco José Ferreira Simão 

(Diretor Atual do SVO - Serviço de Verificação de óbito) a respeito do atendimento 24hs fornecido 

pelo mesmo. 

Sr. Julio Ramon (Secretário da regional V) relatou as ideias e projetos em andamento de melhorias, 

quanto ao Cemitério Parque Bom Jardim. 

 E seguida Falou Sr. Rafael de Castro (Coordenador do SEBRAE) sobre as atualidades e nova parceria 

do SEBRAE/SEFEC no qual através dessa parceria as Empresas Funerárias terão Cursos com 

desconto de até 80% e consultorias técnicas, gerenciais e outras, com subsídios de até 80%, as 

inscrições iniciarão logo após a feira Funerária, através do SEFEC. 

O Senhor Renato Nobre nos trouxe experiências reais, realizadas dentro de sua própria empresa, 

mostrando a história da Plasa Alvorada e evolução que obteve após os cursos de capacitação do 

SEBRAE.  

Severino Pires (Gerente do Banco do Nordeste- BNB) da Av. Santos Dumont, complementou as 

Palavras do Senhor Renato Nobre, que também é um Cliente BNB, e nos apresentou formas 

extraordinária para quem deseja ampliar seu negócio e possivelmente futuro, Parceria com SEFEC. 

Sr. Thomaz Figueiredo (Fecomercio) nos prestigiou, enaltecendo a Parceria SEFEC/SEBRAE, assim 

também como o SR. Luíz Coelho, que salientou sobre a Importância de Participar do mini curso de 

Introdução a Psicologia de Perdas e Luto que será realizado na Feira Funerária. 

O Senhor Ítalo Paiva, novo responsável em manutenção do site do SEFEC. Apresentou como estava 

o site atual, e as novidades que o mesmo vem trazendo. 

Sr. André Luis fez uma breve explanação sobre a feira Funerária. 

E a Assembleia foi concluída com a Assinatura de Contrato SEFEC/SEBRAE, encerrando com um 

Coffee Break. 

 


