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         VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
   Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 
Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência do 
Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste Legislativo e 
encaminhe a presente Moção de Aplausos ao GRUPO NATURA, empresa 100% brasileira, no 
mercado de cosméticos desde 1.969.  

JUSTIFICATIVA 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar e 
agradecer, em nome de todas as gerações futuras ao GRUPO NATURA, através dos seus 
diretores SÉRGIO TALOSSI, SIMONE CONTI e ANDRÉ FREITAS e a todos que compõe a grande 
família NATURA, pelo excelente trabalho voltado à sustentabilidade, desenvolvendo 
parcerias de trabalho com comunidades agrícolas, promovendo a conscientização do 
cidadão sobre a necessidade de se preservar o meio-ambiente. 
   O Grupo Natura, engajada na questão da preservação do meio 
ambiente, criou, em 2005, a Diretoria da Sustentabilidade, o que a levou a ser a 
primeira empresa do setor a obter autorização do Ministério do Meio Ambiente para 
ter acesso ao patrimônio genético da biodiversidade, por conta de iniciativas 
concretas e sustentáveis, além de pôr um fim aos testes com animais, implantação do 
Programa Carbono Neutro, que visa reduzir em 33% as emissões relativas de gases de 
efeito estufa, enfim, várias ações positivas voltadas à política do uso sustentável 
da biodiversidade. 
   Além disso, o Grupo Natura firmou recentemente uma parceria com a 
Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de São Jerônimo, sediada no 
distrito do Coxipó do Ouro, através da sua abnegada Diretora Rosineide Belarmino dos 
Santos e toda a sua diretoria, para a produção e exploração comercial sustentável da 
planta Negramina, matéria prima de alguns dos seus produtos cosméticos, com doações 
em dinheiro, que possibilitam o desenvolvimento da região, com geração de emprego e 
renda, com o artesanato, fomentando a piscicultura, construção de poços artesianos, 
construção da sede da associação com tijolos ecológicos, além de aquisição de 
equipamentos para as salas de aula e para a sua sede, propiciando a toda a 
comunidade a alfabetização das crianças e adultos, catequeses, cursos 
profissionalizantes, desenvolvendo, ainda, o turismo rural, que obviamente será mais 
uma boa fonte de renda a todos.  
   Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto 
favorável dos nobres pares, em especial de realização de sessão solene para entregar 
a justa homenagem de Moção de Aplausos ao excelente trabalho desenvolvido pelo Grupo 
Natura junto à Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de São Jerônimo, 
o que nos faz vislumbrar um mundo muito melhor para as futuras gerações. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 20 de junho 
de 2.013. 
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