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RELATORIO DAS ATIVIDADES DA AFAGO NO ANO DE 2012
Introdução
O ano de 2012 começou com o novo visual do Site afagouveia.org.br.
Procurando atingir os objetivos do Estatuto de “propugnar pelo desenvolvimento do
Município de Gouveia”, a Afago, no ano de 2012, dirigiu suas ações no sentido de
divulgar a cidade, sua gente, seus costumes, sua vida social, econômica, e política e
conservar o patrimônio histórico. Maior ênfase foi dada às atividades culturais, ao
registro da vida social, do desenvolvimento da cidade, dos costumes. Recuperou
documentos e sítios históricos. Trabalhou no apoio de iniciativas das entidades civis
do Município e enfatizou o registro e projeção de acontecimentos e festejos de
lugarejos da Zona Rural. A limitação de recursos inibiu iniciativas já programadas em
anos anteriores e eliminou outras no corrente. De suas principais realizações é o
relatório que se segue:
I. ÁREA ADMINISTRATIVA
a. O ano de 2012 começou com o novo visual do Site afagouveia.org.br. O
Dr. Raimundo Nonato de Miranda Chaves, iniciou o ano colocando o
site mais prático e atraente. Novos melhoramentos vieram no decorrer
do ano.
b. Entrega do Prêmio Afago de Literatura – A entrega do prêmio Afago de
Literatura de 2011 foi adiada em acordo com a Secretaria Municipal de
Educação, para coincidir com a realização da Primeira Semana Literária
de Gouveia. Com a realização da Semana em 2012, constou, a
entrega, como evento de encerramento das atividades, no Centro
Social Dom Paulo Lopes Farias, com a presença de autoridades do
Executivo e do Legislativo municipais, professores, estudantes,
Diretoria da Afago e Comissão Julgadora.
c. Participação ativa na Primeira Semana Literária de Gouveia- A
participação da Afago se deu por consultas, e participação do debate
com os escritores gouveianos convidados.
d. Apoio à reconstituição da Comissão Mineira de Folclore – Ciente das
dificuldades enfrentadas pela Comissão Mineira de Folclore, a Afago
cedeu sua base material para as reuniões e orientação jurídica para
efetivação de sua regularização

e. Realização do Encontro de Confraternização - Continua “acontecimento
relevante, como hora do abraço, de confraternização”. O primeiro
encontro foi realizado no PizzaBar, após Assembléia Geral Ordinária de
março/2012. A segunda reunião de congraçamento na linha da Reunião
de 2011, na chácara dos irmãos Manoel e Milton Miranda, foi
patrocinada in totum pelo Diretor José Moreira de Souza, em sua
chácara, em Pinhões, Santa Luzia, atingindo plenamente os objetivos
da Afago no sentido da alegria, da recreação, do relacionamento
descontraído dos associados. Na parte da manhã, os afagueanos se
reuniram na Capela do Convento de Macaúbas para uma missa
celebrada pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, celebrando
o primeiro aniversário de falecimento de Doutor Waldir de Almeida
Ribas. Em seguida se dirigiram à Chácara do Diretor para um almoço
variado e lauto.
f.

Apoio e participação na 46ª. Semana Mineira de Folclore - Conferência
do Presidente num dos dias da Semana sobre a escola de Camilinho. A
afago apoiou o evento, postando noticias e reportagens fotográficas no
seu site.

g. Apoio a Entidades Sociais de Gouveia - A Afago contribuiu para
conseguir assinaturas para o livro de ouro da APAE, em levantamento
de fundo para construção do piso da nova sede.
h. Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parauna – SCBHP, A Afago,
membro titular do referido subcomitê, compareceu à reuniões em
Conceição

do

Mato

Dentro,

Presidente

Juscelino

e

Gouveia,

participando efetivamente das discussões.
i.

Manutenção do Sitio afagouveia.org.br e do Boletim Informativo
i. Sitio: repaginado e cognominado “jornal inteligente”, mostrou
cara nova em 2012, evidenciando dois objetivos de sua criação:
primeiro, divulgar Gouveia, as entidades organizadas de sua
sociedade civil, sua gente seus festejos. Segundo, Veicular a
opinião do gouveiano, proporcionando ao internauta espaço
para opinar, reivindicar ou fazer sua catarse, além de estimular o
contato entre gouveianos, no “Livro de Mensagens”. Cumpriu
seu papel de,

1. Informar sobre as comunidades rurais, Espinho, Tigre,
Cuiabá, Ribeirão de Areia;
2. expor projetos variados de interesse da população.
ii. Boletim Informativo: com periodicidade bimestral, manteve a
qualidade de impressão e de conteúdo na análise e reportagem
dos fatos de interesse de Gouveia. Divulgou a cidade, sua
gente, seus costumes, seus festejos e comemorações, bem
como a história de seus empresários e pioneiros. É distribuído
gratuitamente,

pelo

correio,

ao

comércio,

autoridades

municipais, escolas e associados. Distribuído, também, em meio
eletrônico para quem se interessar e nos fornecer seu endereço
eletrônico.
j.

Cemitério do Tigre – Por coordenação do Presidente da Afago, os
moradores

do

Tigre

e

comunidades

vizinhas

quotizaram-se,

reconstruíram os muros e recuperaram o histórico Cemitério do Tigre.
Ficou para 2013 a recuperação do túmulo do Coronel Sica.
Reportagem, fotos e prestação de contas publicadas no Site da Afago.
k. UNICEF – Recuperação, comentários e publicação no Site da Afago.
Julgados desaparecidos, os relatórios produzidos por crianças e
Instituições de Gouveia, para concorrência do Município à obtenção do
Selo Unicef, foram recuperados pelo Dr. Raimundo Nonato de Miranda
Chaves, junto a Senhora Deolinda Alice dos Santos, de Ouro Preto.
l.

Reportagens Sociais no Boletim e no Site:
i. Bodas de Diamante em Ribeirão de Areia.
ii. Bodas de Ouro em Camilinho.
iii. Artigos e reportagens sobre o Cemitério do Peixe.
iv. Celebração de Nossa Senhora Aparecida na comunidade de
Espinho
v. Artigos vários sobre educação, política, história e economia.

II. CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal executou normalmente sua função e, participou das
reuniões mensais realizadas, em conjuntas, com o Conselho de
Administração.
III. BALANÇO FINANCEIRO

Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 a tesouraria
apresentou a seguinte movimentação:
RECEITAS
1) mensalidades recebidas dos diversos associados
2) Contribuição complementar dos diretores para impressão
dos boletins e prêmio Afago
3) Doação do diretor Guido Araújo para postagem de boletins
informativos
4) Juros recebidos pelas liquidações de mensalidades dos
associados, em atraso.
5) Rendimentos de poupança
TOTAL

8.655,00
2.970,00
342,14
26,70
39,45
12.033,29

DESPESAS
1) Postais com correspondências diversas, boletos de cobrança
e boletins informativos.
2) Materiais de expediente
3) Taxa de condomínio da sala Doutor Waldir de Almeida Ribas

1.995,04
213,50
2.552,00

4) Hospedagem do site www.afagouveia.org.br

110,67

5) Tarifa telefônica da Oi/Telemar

552,04

6) Tarifas e taxas bancárias

1.866,36

7) Energia elétrica

191,93

8) IPTU da sala Dr. Waldir

652,62

9) Lanche das senhoras da comissão de avaliação dos
trabalhos do Prêmio Afago

23,49

10) Moldura de vidro do quadro galinha de angola

70,00

11) Registro de domínio do site

30,00

12) Premiação aos alunos ganhadores do Prêmio Afago de
Literatura
13) Autenticação de documentos em cartório
14) Taxa de fiscalização da prefeitura municipal de Belo
Horizonte
TOTAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO (superávit)

2.000,00
117,26
83,40
10.458,31
1.573,98

Julgamos, oportuno e conveniente, tecermos alguns comentários a respeito da
nossa movimentação financeira; primeiro alertando para o fato de que a nossa
população contribuinte está escassa e atualmente não passa de 40 pessoas, o que
impossibilita a associação de exercer o seu papel social em sua plenitude e atender às
necessidades, ainda que não financeiras, da sociedade civil gouveana, o que obriga
os diretores que já desempenham as suas funções sem qualquer ônus e contribuem
com uma parcela superior aos demais sócios comuns, a fazerem uma contribuição
complementar para arcar com os custos de impressão dos boletins informativos e com
a premiação do Prêmio Afago de Literatura. Temos adotado, por princípio, a exclusão
da listagem de sócio contribuinte dos nomes de todos aqueles que deixam de quitar as
suas contribuições em dois meses seqüenciais, entendendo que o associado não tem
intenção de colaborar e em razão dos altos custos operacionais com emissão de
boletos bancários, postagem dos mesmos, taxas bancárias etc. Havemos de observar,
ainda, que vários dos nossos trabalhos administrativos são executados pelos próprios
diretores que graças às suas habilidades não dependem da contratação de
empregados para o funcionamento de secretaria, tesouraria, contabilidade e jurídico, o
que sem dúvida dá muito trabalho. Além do mais Marcos e D. Helena Brum Ribas, a
exemplo do nosso fundador Dr. Waldir de Almeida Ribas, continuam nos emprestando
a sala que nos serve de sede, em um ponto central e supervalorizado da capital, sem
cobrança de aluguel. Por último gostaríamos de esclarecer que durante o exercício
findo, ou seja, em novembro de 2012, transferimos os nossos recursos financeiros
para o Banco Itaú S/A abrindo uma conta na agência da Avenida Antônio Abrahão
Caram, 850, na Pampulha, onde os nossos serviços, principalmente de tecnologia,
ficaram muito facilitados.
IV. CONCLUSÃO
A Afago, no corrente ano, perseguindo seus objetivos estatutários:
a. Realizou os encontros sociais para congraçamento dos gouveianos
b. Divulgou Gouveia
c. Recuperou história e sítios do Município
d. Registrou e discutiu problemas da cidade
e. Apoiou as Instituições civis.
V. OBSERVAÇÃO
Para registro: A diretoria da Afago, representada pelos 10 associados que
compõem o Conselho de Administração (7) e o Conselho Fiscal (3) têm dado
provas de dedicação e desprendimento. Cada um financiando suas despesas de
viagens e estadias quando fora da sede. Além de contribuir, mensalmente, com

cota equivalente a quatro vezes a cota do associado comum, para sustentar a
publicação do Boletim Informativo e do Prêmio Afago de Literatura.

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS DA AFAGO NO ANO 2013
A Afago completou seis anos, em dezembro de 2012, Na escala de tempo humana,
ainda, é uma criança semi-alfabetizada. Sabe juntar as silabas, formar e até
pronunciar a palavra, mas ainda tem dúvidas sobre o significado dela. A Afago está se
consolidando e, ainda, não tem estrutura que permite projetos mais arrojados. Temos
sido prudentes e continuaremos prudentes neste ano de 2013. Limitar-nos-emos ao
feijão com arroz, daremos continuidade aos projetos em andamento: Edição do
Boletim Informativo, manutenção do Sitio afagouveia.org.br, distribuição do Prêmio
Afago de Literatura, realização das reuniões de Congraçamento, apoio e registro de
celebrações nas Comunidades, manutenção de parcerias com entidades da sociedade
civil e, estimulo ao maior relacionamento com Gouveia, especialmente, com a
administração municipal.
Acontecimentos relevantes deverão marcar o ano de 2013:
1. Sócios Honorários – O Conselho de Administração, em reunião conjunta com o
Conselho Fiscal, decidiu iniciar a formação do quadro de Sócios Honorários da
Afago e, para isso, decidiu convidar pessoas de Gouveia, representativas das
áreas de Saúde, Educação, Esporte e Música. A entrega de certificados de
sócios honorários será realizada em Gouveia, data ainda não determinada,
durante solenidade organizada em parceria com a Prefeitura Municipal.
2. A seleção dos estudantes e a entrega do Premio Afago de Literatura deverá
ocorrer, durante o segundo semestre, em solenidade organizada em parceria
com a Escola Estadual Joviano de Aguiar, sob a competente direção da
professora Marilac Mesquita Nunes.
3. Jantar com o Prefeito – O diretor social da Afago: Geraldo Augusto Silva está
programando, data ainda não determinada, um jantar para cerca de 80
convidados. Aproximadamente, quinze formam o staff do Prefeito Geraldo de
Fátima Oliveira. Este grupo virá de Gouveia e fará para os convidados da
Afago uma apresentação do trabalho que vem sendo realizado em Gouveia
pela atual administração. O jantar é iniciativa do senhor prefeito municipal,
numa consideração especial com a Afago. Não é jantar de adesão, é uma
reunião de trabalho e confraternização.

Belo Horizonte, 06 de abril de 2013.

