A F A G O – ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS E AMIGOS DE GOUVEIA
PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE ELEITO PELA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE MARÇO DE 2014
Boa Tarde Meus Conterrâneos e Amigos,
Se eu pudesse voltar no tempo, por alguns dias apenas que fossem não me imaginaria,
nem passaria pela minha mente estar aqui hoje, ocupando a cadeira de Presidente da AFAGO,
atualmente, sem qualquer sombra de dúvida, a maior representatividade da sociedade civil
gouveana, com o perdão das demais.
Meus colegas diretores, todos, tinham pleno conhecimento de que eu se fosse decidir
espontaneamente teria preferido me afastar e descansar, escudando esse meu sentimento em
duas premissas básicas: primeira por entender que fazendo parte desta administração desde o
seu primeiro momento, em dezembro de 2006, já teria esgotado toda a minha capacidade de
colaboração; segunda porque tenho a nítida impressão, e digo isso aos meus pares, que estamos
“malhando em ferro frio”.
Porem, subornado psicologicamente por esses mesmos colegas que me determinaram
aceitar a indicação do meu nome, aqui estou eu, eleito, empossado, emocionado e sentindo um
estranho tremor percorrer todo o meu corpo, apesar de toda a minha vivência com situações do
tipo e da espécie.
Considero a missão que me foi delegada, além do orgulho natural que encerra, da mais
alta significação e complexidade, além da sua inequívoca devoção à nossa terra, ao nosso povo
e ao idealismo do Dr. Waldir de Almeida Ribas, sucedido no mesmo espírito pelo Professor
Raimundo Nonato de Miranda Chaves, que apesar da sua jovialidade, eficiência e competência
inquestionáveis, aliadas à sua dedicação para a missão, se declarou inabilitado fisicamente para
prosseguir.
Aos dois, uma póstuma, outra presencial, a minha gratidão e o meu mais profundo
reconhecimento.
Apesar do paradoxo entre o desânimo confesso e a vontade de trabalhar
incansavelmente com dignidade, dedicação integral e boa vontade, em prol da nossa causa e em
benefício de toda coletividade gouveana, assumo, solenemente, aqui e agora, a segunda
alternativa.
Não tenho qualquer dúvida de que para isso poderei contar, além de todo o meu esforço
pessoal, com uma equipe colegiada que desde a criação da AFAGO vem demonstrando com
total transparência a excelência da sua capacidade, dedicação e competência, a exemplo do
vice-presidente Haroldo Antônio Ribas; do secretário Guido de Oliveira Araújo; do expresidente hoje tesoureiro Raimundo Nonato de Miranda Chaves; do diretor social e cultural
Geraldo Augusto Silva; do diretor de comunicação José Moreira de Souza; do diretor jurídico
Manoel Luiz Ferreira de Miranda, além dos conselheiros fiscais Milton Maria Ferreira de

Miranda e Geraldo da Consolação Miranda, aos quais expresso toda a extensão do meu
reconhecimento, e lhes agradeço pela demonstração de doação, de carinho, desprendimento e
de amizade.
Aos novos eleitos, conselheiros fiscais João de Jesus Saraiva, Gil Martins de Oliveira e
Leila Karla da Cunha, que foram escolhidos pelas suas reconhecidas competências e espírito de
doação, dou as boas vindas a este nosso convívio de amor infinito e de luta sem trégua.
À Leila, inclusive, por representar a participação feminina neste seleto e já enraizado
“Clube do Bolinha”.
Aos três, também, meus agradecimentos pela aceitação da indicação dos seus nomes,
em uma inequívoca demonstração de amizade para com os seus colegas e de confiança em
nossa gestão.
Evidentemente que tanto eu quanto todos os demais membros da diretoria, nesta data
empossada, estaremos destinando, não apenas o melhor de cada um de nós, mas o nosso
máximo, na consecução dos nossos objetivos, sem economizar trabalho e dedicação e ainda
esperamos contar com a inestimável boa vontade de todos os senhores e senhoras, inclusive
cobrando ações.
Gostaria, nesta oportunidade, de lhes apresentar a proposta de trabalho da nossa
diretoria, elaborada com muito carinho para ser executada durante o ano de 2014, dentro das
nossas possibilidades físicas, estruturais e financeiras:
1) Manteremos o Boletim Informativo com edição bimensal a ser distribuído entre os
associados, comerciantes, autoridades, escolas e professores de Gouveia objetivando
divulgar a AFAGO, facilitar a comunicação entre associados, fornecendo espaço para
que gouveanos intelectuais, estudantes, professores ou gente do povo possam exercitar
sua veia literária, sob a coordenação indispensável do nosso Diretor de Comunicação
José Moreira de Souza.
2) Manteremos em atividade o site afagouveia.org.br sob a coordenação do nosso
tesoureiro professor Raimundo Nonato de Miranda Chaves, possibilitando aos
internautas, de forma globalizada interagir no sistema, colocando ali as suas opiniões, o
que além de divulgar a AFAGO, facilita a comunicação entre gouveanos e possibilita ao
associado fazer suas críticas, denúncias e sugestões.
3) Para dar maior transparência e celeridade a esses dois veículos de informação
elegeremos uma pessoa, com residência fixa em Gouveia, de ótima cultura, com
facilidade de se comunicar e de transitar entre os órgãos da sociedade civil, prefeitura e
câmara municipal, para ser nossa representante e colaboradora, evidentemente dentro do
espírito de doação de todos os administradores da Afago.
4) Envidaremos todos os nossos esforços no sentido de realizarmos duas reuniões anuais
de congraçamento sob a coordenação do Diretor Social e Cultural Geraldo Augusto

Silva; uma no meio do ano, em espaço aberto, à luz do dia, com a possibilidade de
comparecimento de crianças e uma segunda, mais ao final do ano, em espaço fechado, à
noite, fornecendo em ambas ambiente e condições para o congraçamento entre filhos e
amigos de Gouveia, um dos objetivos da AFAGO.
5) Manteremos o Prêmio Afago de Literatura, sob a orientação, apoio e coordenação
sempre eficaz do nosso Diretor de Comunicação sociólogo José Moreira de Souza,
destinado a estudantes do ensino básico das nossas escolas estaduais e municipais, com
entrega em sessão festiva, em Gouveia, com a participação da Secretaria Municipal de
Educação e das escolas do município, objetivando marcar a posição da AFAGO na
cidade, incrementar o seu relacionamento com o sistema educacional do município e
estimular os jovens a darem o melhor de si no processo de sua formação. Neste ano
pretendemos unir os nossos esforços no sentido de preliminarmente envolvermos as
famílias dos estudantes para que haja um maior entrosamento entre o tripé
família/escola/aluno. Os quatro trabalhos vencedores, escolhidos por comissões
compostas por profissionais especializados, além de conferirem aos seus autores uma
premiação individual de R$ 1.000,00, ainda serão publicados no site afagouveia.org.br
6) Faremos a entrega dos Certificados aos Sócios Honorários já definidos pelos membros
do Conselho de Administração, com referendo do Conselho Fiscal, às seguintes
personalidades, como reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à
coletividade gouveana: Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, no campo religioso;
Professora Maria das Dores Alves (Doca), no campo da educação; Músico João Antônio
de Miranda, no campo da música; Voleibolista Yara Maria Ribas Castro, no campo do
esporte e Médico Pércio Monteiro Prado, no campo da saúde e de Sócio Benemérito a
Marcos Brum Ribas, filho do Dr. Waldir de Almeida Ribas, em reconhecimento às suas
contribuições valiosas e imprescindíveis para a manutenção da nossa entidade.
7) Faremos distribuir convites a diversos moradores de Gouveia para que se filiem à
associação e se tornem sócios contribuintes. Da mesma forma vamos procurar antigos
associados para que retornem ao nosso convívio. Para tanto distribuiremos a todos os
membros do Conselho de Administração e Fiscal os nomes dos associados atuais para
que os conheçam e busquem, a partir das suas próprias famílias, a expansão da nossa
base associativa.
8) Empenharemos no sentido da recuperação de dados que permitam a informatização da
secretaria da Paróquia de Santo Antônio de Gouveia, sob a efetiva coordenação do
nosso vice-presidente Haroldo Antônio Ribas e a colaboração do diretor de
comunicação José Moreira de Souza;
9) Atuaremos no sentido de auxiliar o Conservatório Lobo de Mesquita e a Banda de
Música Santa Cecilia, sob a coordenação do diretor Geraldo Augusto Silva;
10) Intensificaremos o relacionamento com Gouveia, através de reuniões locais com apoio
da prefeitura e câmara municipal;

11) Procuraremos confeccionar camisetas promocionais com a logomarca da AFAGO (cujo
símbolo é o Chapéu de Sol), com o objetivo de angariar recursos para subsidiar os
custos da associação;
12) Pretendemos realizar sorteios, em forma de rifas entre amigos, com o mesmo objetivo;
13) Continuaremos a disponibilizar no site afagouveia.org.br os extratos das atas das nossas
reuniões, desde a da sua criação, de forma a que todos os associados possam estar
acompanhando os andamentos dos trabalhos e que, também, possam cobrar por
eventuais assuntos que foram tratados e não estejam evoluindo satisfatoriamente.
14) Acionaremos o Ministério da Justiça, por meio de nossa diretoria jurídica, no sentido de
verificar nossas possibilidades de obtermos a qualificação instituída pela Lei 9.790, de
23 de março de 1999, que “dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações de Sociedade Civil de Interesses
Públicos”, as chamadas OSCIPs.
15) Procuraremos em convênio com a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de
Gouveia, editar um livro, inédito, de contos e poesias, somente de autores gouveanos,
que marque para a posteridade a história da cidade, da fábrica de tecidos, da vida rural,
dos tropeiros, das jardineiras e dos caminhões.
Gostaria de pedir a todos os senhores e senhoras aqui presentes para que atuem na
condição de multiplicadores, convidando amigos e familiares para se associarem e se tornarem
sócios contribuintes.
Quero deixar aqui registrados, de maneira geral, os meus mais sinceros e reconhecidos
agradecimentos pelas presenças de todos os senhores e senhoras, inclusive pela aclamação do
meu nome e dos meus colegas diretores.
Agradecer, de maneira especial à minha família: minha mulher, minhas filhas e netos
pelo incentivo das presenças e pelo apoio incondicional e constante.
Fazer um agradecimento todo especial à supervisora pedagógica da Escola Municipal
Zezé Ribas, do Pedro Pereira, Leila Karla da Cunha, residente em Gouveia e que aqui se
encontra prestigiando nossos trabalhos e, ainda, para nesta oportunidade, após tomar posse no
conselho fiscal, receber a indicação do seu nome para ser nossa colaboradora em Gouveia, o
que de forma oficial estamos fazendo neste momento e tornando realidade uma de nossas metas
constantes do Plano de Ação.
Agradecer ao meu irmão Hermes Nascimento Silva, articulista assíduo do nosso site e
mountanbikista premiado, que veio de Nova Serrana, para também prestigiar o nosso encontro;
Igualmente agradecer ao meu irmão Ailton Nascimento Silva, advogado militante em
Sete Lagoas que aqui se encontra prestigiando com sua presença a posse do irmão.

Destacar de forma especial, com permissão de todos os demais, a presença ilustre de
nossa associada de primeira hora, gouveana de nascimento, curvelana por adoção, professora,
poetisa internacionalmente consagrada, Maria Auxiliadora de Paula Ribeiro, que não mediu
esforços para se deslocar desde Curvelo, deixando o marido acamado e convalescente de grave
enfermidade, para prestigiar esta assembleia;
A todos meu muito obrigado.

