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CRV Industrial desenvolve
Projeto Germinar
Ações como estas reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento social nas
regiões onde atua

Dando seguimento à sua política de sustentabilidade, a CRV Industrial, unidade em Carmo do Rio
Verde (GO), implementou mais um programa de ação social, o Germinar, que consiste na
realização de lavouras beneficentes, por iniciativa própria e/ou através de parcerias com outras
entidades.
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Recentemente, em uma lavoura realizada através do
programa, foram colhidos 70 sacos de arroz, que foram
doados para instituições filantrópicas e sociais da região do
Vale São Patrício, em Goiás, que abrange os municípios de
Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Ceres, Rialma e Uruana.
Dentre as entidades beneficiadas estão os lares e abrigos
dos idosos, de crianças e de pessoas em situação de
vulnerabilidade social. A lavoura foi realizada com o apoio do
Instituto Federal Goiano (IFGO)- polo Ceres /GO.

Ações como estas reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento social nas
regiões onde atua. É a CRV Industrial investindo cada vez mais no social.

Leia também:

Homem é preso suspeito de feminicídio

Mais de R$ 1 milhão em insumos agrícolas fruto de crime

são recuperados

Acidente envolvendo três veículos deixa uma pessoa morta

e duas feridas

  FACEBOOK   

Comentários

0 comentários Classificar por 

Plugin de comentários do Facebook

Mais antigos

Adicione um comentário...

Mais lidas

https://www.saude.go.gov.br/
https://v1.go.senac.br/faculdade/pos-graduacao/
https://www.dm.com.br/cidades/2022/09/homem-e-preso-suspeito-de-feminicidio/
https://www.dm.com.br/cidades/2022/09/mais-de-r-1-milhao-em-insumos-agricolas-fruto-de-crime-sao-recuperados/
https://www.dm.com.br/cidades/2022/09/acidente-envolvendo-tres-veiculos-deixa-uma-pessoa-morta-e-duas-feridas/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dm.com.br%2Fcotidiano%2F2022%2F09%2Fcrv-industrial-desenvolve-projeto-germinar%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dm.com.br%2Fcotidiano%2F2022%2F09%2Fcrv-industrial-desenvolve-projeto-germinar%2F&text=Acabei%20de%20ver%20CRV%20Industrial%20desenvolve%20Projeto%20Germinar%20-%20Clique%20para%20ver%20tamb%C3%A9m%20%E2%98%9B%20
https://web.whatsapp.com/send?text=CRV%20Industrial%20desenvolve%20Projeto%20Germinar%20%E2%98%9B%20https%3A%2F%2Fwww.dm.com.br%2Fcotidiano%2F2022%2F09%2Fcrv-industrial-desenvolve-projeto-germinar%2F
javascript:void(0);
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=2289305991310681&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1a8b3bbb95bca8%26domain%3Dwww.dm.com.br%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dm.com.br%252Ff21da38761719d8%26relation%3Dparent.parent&container_width=920&height=100&href=https%3A%2F%2Fwww.dm.com.br%2Fcotidiano%2F2022%2F09%2Fcrv-industrial-desenvolve-projeto-germinar%2F&locale=pt_BR&notify=true&numposts=5&sdk=joey&version=v3.3&width#


07/10/2022 15:11CRV Industrial desenvolve Projeto Germinar | Diário da Manhã

Página 3 de 3https://www.dm.com.br/cotidiano/2022/09/crv-industrial-desenvolve-projeto-germinar/

Horóscopo: previsões para
seu signo hoje 05/10/2022

O fracasso de Guedes,
pensador econômico
ultraliberal de Bolsonaro

PDT de Ciro Gomes
anuncia apoio a Lula

Antonia Fontenelle culpa
Klara Castanho por ter
perdido eleição: “Me
prejudicou”

Mães que matam os filhos:
O instinto materno é um
mito?

Professor que afirmou
‘namorar’ aluna de 10 anos
é preso, em BH

Harry Potter e a Câmara
Secreta retorna ao cinema
brasileiro em
comemoração aos 20
anos

Eleitor de Lula mata amigo
bolsonarista após
discussão

Suspeitos de roubo a 12
comércios são presos, em
Anápolis

Diário da Manhã © 1980 - 2022 Todos os direitos Reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico
ou impresso, sem autorização escrita do Diário da Manhã. Desenvolvido por Datapage

O JORNAL DO LEITOR INTELIGENTE. 
Que o mundo vê e lê na internet.

 /diariodamanha

Notícias
Últimas notícias
Coronavírus
Internacional
Economia
Política

Brasil
Brasil
Cidades
Anápolis
Aparecida de
Goiânia

Entretenimento
Esportes
Entretenimento
BBB21

(62) 3267 - 1028 comercial@dm.com.br

horoscopo Bolsonaro Ciro Gomes

Antonia Fontenelle contrução

Cinema Anápolis

https://www.dm.com.br/horoscopo/2022/10/horoscopo-signo-hoje-05-10-2022/
https://www.dm.com.br/politica-3/2022/10/o-fracasso-de-paulo-guedes/
https://www.dm.com.br/politica/2022/10/pdt-de-ciro-gomes-anuncia-apoio-a-lula/
https://www.dm.com.br/entretenimento/2022/10/antonia-fontenelle-culpa-klara-castanho-por-ter-perdido-eleicao-me-prejudicou/
https://www.dm.com.br/cotidiano/2022/10/maes-que-matam-os-filhos-o-instinto-materno-e-um-mito/
https://www.dm.com.br/brasil/2022/10/professor-que-afirmou-namorar-aluna-de-10-anos-e-preso-em-bh/
https://www.dm.com.br/entretenimento/2022/10/harry-potter-e-a-camara-secreta-retorna-ao-cinema-brasileiro-em-comemoracao-aos-20-anos/
https://www.dm.com.br/brasil/2022/10/eleitor-de-lula-mata-amigo-bolsonarista-apos-discussao/
https://www.dm.com.br/cotidiano/2022/10/suspeitos-de-roubo-a-12-comercios-sao-presos-em-anapolis/
https://datapage.com.br/
https://www.dm.com.br/ultimas-noticias
https://www.dm.com.br/coronavirus
https://www.dm.com.br/coronavirus
https://www.dm.com.br/economia
https://www.dm.com.br/politica
https://www.dm.com.br/brasil
https://www.dm.com.br/cidades
https://www.dm.com.br/anapolis
https://www.dm.com.br/aparecida-de-goiania
https://www.dm.com.br/esportes
https://www.dm.com.br/famosos
https://www.dm.com.br/bbb21
tel:+55(62)32671041
mailto:comercial@dm.com.br

