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Feira Coopmac/Sebrae

celebra mais uma edição

A Coopmac está à frente de uma

das exposições mais importantes do país,

que visa o agronegócio. O Sebrae sempre

procura apoiar da melhor forma possível o

setor comercial dando oportunidades de

crescimento para o micro e pequeno

empresário. Uma parceria entre as duas

entidades só poderia resultar em um

grande evento de sucesso: Feira Coopmac/

Sebrae. Um grande encontro que gera

possibilidades de negócios entre as

pessoas que não trabalham com o setor

do agronegócio, sendo que a Feira tem

como uma de suas missões dar maior

visibilidade aos expositores.Para as

palavras de abertura da 6ª Feira Coopmac/

Sebrae, o mestre de cerimônias Beto

Boaretto outorgou a palavra para o

presidente da Coopac, Claudionor Dutra

Neto. Ele exaltou a qualidade dos

produtos que estão sendo expostos nos

stands e falou detalhadamente sobre a

estrutura levantada numa área de três mil

metros quadrados, com 142 estandes e

espaços para shows artísticos e praça de

alimentação.Em clima de parceria e união

para um evento que gera emprego e

aumenta a renda de Conquista e região,

outras autoridades foram chamadas para

seus discursos de abertura. Entre elas

estava Presidente da Câmara de Dirigentes

Lojistas de Vitória da Conquista, Marcos

Alberto. Também se fez presente no palco

Coordenador do Plano de Comercialização

das Cooperativas do Vale do Rio Gavião,

Nelson Ferreira Junior. Representando o

setor financeiro da cidade, Jonas Sala –

do Banco do Nordeste e Paulo Tadeu – do

Banco do Brasil, que também fizeram uso

da palavra. Todos que tiveram seus

momentos de explanação lembraram que

é muito importante buscar alternativas pra

que haja um crescimento no

desenvolvimento econômico. Essas

também foram as palavras do Presidente

da Associação das Industrias de Vitória

da Conquista Ronaldo Bulhões, do

Deputado Estadual Clóvis Ferraz, do

Prefeito de Conquista Guilherme Menezes

e do Superintendente do Sebrae na Bahia

Edival Passos.Com uma expectativa de

público visitante de 200 mil pessoas, a

Feira Coopmac/Sebrae busca mostrar a

qualificação profissional dos expositores,

na tentativa de ampliar novos horizontes

dos negócios, projetando a economia

local. O evento com o decorrer dos anos

conquistou o posto de uma das maiores e

mais importantes feiras de negócios da

Bahia.


