Ourolac constrói capela em Ouroana
A cidade, que faz parte do distrito de Rio Verde - Goiás, tem aproximadamente 2.000 habitantes

Sediada em Ouroana, distrito que fica a pouco mais de 60 quilômetros de Rio Verde, a Ourolac, indústria
líder no mercado de soluções lácteas UHT, concluiu as obras, no dia 28 de março, da capela que ficará à
disposição do município para realizações de cerimônias fúnebres. A inauguração, porém, não tem data
marcada, devido à pandemia do novo Coronavírus.
Com início das obras na primeira semana de fevereiro deste ano, o terreno tem cerca de 100 metros
quadrados, e conta com um salão principal, uma copa, dois banheiros e um cômodo livre, a ser usado da
forma que a administração decidir - o mantimento da capela ficará sob responsabilidade da subprefeitura
de Ouroana.
A pequena cidade do interior goiano não contava, até então, com um local fixo para a realização de
sepultamentos de moradores locais, necessitando, então, usar espaços que não eram próprios para essas
atividades. E foi aí que a Ourolac, por ter uma de suas premissas a responsabilidade social, o bem aos
clientes e à sociedade, ainda mais por estar presente e empregar as pessoas residentes nas redondezas,
decidiu construir a capela para deixar como bem local.

Nova capela de Ouroana construída pela Ourolac, em parceria com a subprefeitura (Foto: André Luis Oliveira)

Para o subprefeito de Ouroana, Sérgio de Almeida, a construção da capela é importante para a cidade. “A
capela é muito especial para o distrito, porque era um projeto que não saia do papel, de governos
passados, e, graças a Ourolac, agora temos esse local que é nosso, do povo”, diz.
O Diretor de Gente e Marketing da Ourolac, Geraldo Magela Filho, enfatizou o papel da contribuição da
empresa para a população local. “O nosso legado é ser uma empresa amiga da comunidade, gerando mão
de obra local e ajudando com a redução do desemprego, além de, sempre que for possível, contribuir com
a melhora da vida na localidade”, concluiu.
A capela está situada na Avenida Brasil, QD. 32-C, LT. 10 – Setor Central, ao lado da fábrica da Ourolac,
em Ouroana.
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