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Sindicato dos Trabalhadores Rurais realiza
reunião para orientações jurídicas
Fotos: Divulgação/Sindicato

Belmonte
a sexta-feira, 08, foi
realizada reunião
com jantar com a diretoria
eleita do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belmonte, na sede da Cooperativa A1. Foram tratados
assuntos como crédito fundiário, habitação rural,
trabalho de balcão, previdência, e através da assessoria jurídica foi ressaltado a importância da emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e
sobre segurado especial,
como os cuidados que
deve se ter para o encaminhamento e quando do
surgimento de dúvidas, se
dirigir até o sindicato.
Também foi decidido
da compra de um carro ao
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sindicato, onde toda diretoria concordou em
adquirir este bem e também foi decidido que será
somente feita a associação
de pessoas que tem vinculo com a agricultura. Por
entenderem que o Sindicato de Belmonte continua se destacando, através de sua transparência,
empenho e dedicação no
trabalho realizado, sempre buscando novas parcerias para aprimorar as
atividades desempenhadas pelo sindicato.
Na oportunidade agradece os membros da diretoria anterior, a advogada
Simone Lorencini e a Cooperativa A1 por ceder o
espaço através de seu
gerente.

Habitação
Na quarta-feira, 13,
aconteceu reunião com
novo grupo de habitação
rural casas novas do grupo
G, na sala do sindicato de
Belmonte-SC onde foram
beneﬁciados mais 21 agricultores para escolha da
comissão de representan-

tes de empreendimentos
(CRE) e escolha da Comissão de Acompanhamento
de Obras (CAO).
O valor por beneﬁciário é de R$ 28.500,00,
somando um total de R$
598.500,00, deste, 96% a
fundo perdido.
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Jovemde 16 anos é
contratado pelo Atlético-MG
Belmonte
leiton Schwengber, ﬁlho de Vilson
e Anita tem 16 anos, 1,90m de altura, 80 kg, quando criança o maior
sonho era ser jogador de futebol na
escolinha de Belmonte. Cleiton também jogou na escolinha Bugre do Oeste
e mais tarde treinou no Ouro Verde por
30 dias.
Aos 15 anos no dia 24 de fevereiro
de 2013, foi para Itajaí – SC para realizar um teste durante uma semana no
Clube Náutico Marcílio Dias onde foi
selecionado.
Em 13 de maio de 2013, foi morar em Itajaí, para treinar e jogar no clube.
Mesmo não tendo jogado oﬁcialmente pelo Marcilio, Cleiton foi selecionado para a categoria de base,
sempre presente no grupo, na maioria das vezes no banco. Assim começaram surgir novas oportunidades e
uma delas foi o Clube Atlético Mineiro - MG, com a terceira proposta do clube no dia 09 de outubro de 2013
foi para Minas Gerais para avalição e depois de uma
semana foi aprovado.
Hoje Cleiton esta com a vaga garantida na equipe de
Base. Cleiton diz que vai lutar para alcançar seus objetivos, “a família, os amigos e a fé em Deus tem dado muita força para acreditar no meu potencial”.
“Passei muitas diﬁculdades ao longo desta caminhada, principalmente por não ter os amigos à família
presente nesses momentos, o que tornou tudo mais difícil”. Cleiton diz reconhecer muito o trabalho desenvolvido pelo professor Tião, “pois ele foi um grande incentivador, acompanhou e acreditou no potencial”, também reconhece o trabalho que foi desenvolvido pela
escolinha AFUB (Associação de Futsal de Belmonte)
onde iniciou a prática ao esporte, em especial o Professor Maicon Bonet e o treinador do Marcilio Jorginho,
que sempre incentivaram o atleta a jogar futebol.
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