PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2014
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.

