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Defensoria Pública mineira abre inscrições para o
“Mutirão Direito a Ter Pai 2020”
Interessados em participar do mutirão de reconhecimento de paternidade devem se inscrever de 1º a 30
de setembro nos canais digitais das 33 unidades participantes. Formato da iniciativa extrajudicial foi
adaptado para evitar risco de contágio pela Covid-19
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) já está com os canais digitais ativados para receber as inscrições
do “Mutirão Direito a Ter Pai 2020”.
Esta será a 8ª edição estadual do
mutirão de reconhecimento de paternidade e maternidade, promovido anualmente pela Instituição. A iniciativa
extrajudicial será realizada durante o
mês de outubro, em Belo Horizonte e
em mais 32 unidades da DPMG no interior do estado.
Todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento
espontâneo de paternidade.
O formato do evento foi adequado
de forma a ser realizado com todos os
cuidados sanitários de prevenção à Covid-19.
Inscrições remotas
As inscrições serão feitas exclusivamente de forma remota, pelos canais
digitais da Defensoria, no período de
1º a 30 de setembro.
Cada unidade disponibilizou endereço de e-mail e/ou número de Whatsapp para receber as inscrições.
Os interessados em participar devem
enviar a documentação necessária, diretamente para a unidade da DPMG de
sua cidade.
Em Cássia as inscrições serão realizadas através do telefone fixo ou Celular/Whatsapp
Telefone: (35) 3541-2544
Celular e WhatsApp: (31) 9 82392029
Exame de DNA
Nos casos em que será necessário o
exame de DNA, a coleta será realizada nos laboratórios em que a DPMG
tem convênio. A marcação será feita
pela própria Defensoria, com os devidos cuidados, em horários espaçados e
pré-determinados, para respeitar a distância social imposta pela pandemia do
novo coronavírus.
Ao se inscrever para fazer o exame,
a pessoa que pretende ser reconhecida
ou seu representante legal (no caso de
menores de idade) deverá informar o
nome, número de telefone e endereço
do suposto pai.
A Defensoria Pública entrará em
contato para convidar o suposto pai

para participar do Mutirão e informando o dia, horário e endereço do laboratório onde será feito o exame de DNA.
O suposto pai que deseja reconhecer
espontaneamente o filho também pode
fazer a inscrição para participar do mutirão. Nesse caso, ele deverá informar o
nome da pessoa que deseja reconhecer,
número de telefone e endereço.
Reconhecimento espontâneo
Para aqueles que quiserem fazer o
reconhecimento espontâneo, as partes
(pai ou mãe e filhos) também devem
enviar a documentação por e-mail ou
Whatsapp. A Defensoria Pública marcará uma sessão virtual entre eles e um
defensor.
Após a sessão, as partes receberão o
Termo de Reconhecimento, que será
encaminhado pela DPMG também pelos canais digitais. Os próprios assistidos poderão imprimir o documento,
que deverá ser entregue assinado na
unidade da Defensoria em que se inscreveram.
As pessoas que tiverem dificuldade
para imprimir o Termo poderão se dirigir à Defensoria, em data e horário previamente agendados, onde receberão
apoio.
Agendamento
O Mutirão “Direito a Ter Pai” acontecerá durante todo o mês de outubro,
mas à medida que as pessoas forem se
inscrevendo já serão agendados os exames de DNA e as sessões virtuais, que
podem acontecer em setembro também.
A intenção da Defensoria Pública
é que os participantes do Mutirão possam ter a sua paternidade reconhecida
até o final de outubro, mês em que se
comemora o Dia das Crianças.
Documentação necessária
Confira abaixo a relação de documentos.
– Certidão de nascimento daquele
que pretende ser reconhecido, sem o
nome do pai ou da mãe na certidão de
nascimento
– Documento pessoal com foto
– Comprovante de endereço
– Documento pessoal do representante legal, no caso de requerente
menor

– Nome, número de telefone e endereço do suposto pai
“Direito a Ter Pai”
Um levantamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) revela que
mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do genitor na
certidão de nascimento. A realidade
assustadora confronta o fato de que o
afeto familiar é uma marca importante
no desenvolvimento e crescimento da
pessoa.
Ter o nome do pai na certidão de
nascimento é um direito fundamental
da criança e do adolescente garantido
na Constituição Federal e no Estatuto
da Criança e do Adolescente. O regis-

tro assegura direitos tais como recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convivência e direitos
sucessórios.
O problema é histórico e mesmo que
seja, em alguns momentos, tratado de
forma natural, merece atenção e reparação. Pensando nisso, a Defensoria
Pública de Minas Gerais promove o
mutirão “Direito a Ter Pai” desde 2011.
O objetivo é garantir à criança, ao
adolescente e ao adulto, o direito a ter
o nome do pai ou da mãe em seu registro de nascimento.
O Mutirão “Direito a Ter Pai” já superou a marca de 50 mil atendimentos
em Minas Gerais desde sua primeira
edição.
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Arte produz presença!
Recomendado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), o isolamento social ainda é a medida mais
efetiva na contenção dos casos de Covid-19 no mundo. Mas tal ferramenta
de prevenção limita as manifestações
humanas mais comuns como abraçar,
olhar no olho, afagar, viajar, etc... O
que provoca um aumento significativo
de fobias sociais, quadros depressivos e
ansiedade entre pessoas que cumprem
as recomendações.
De acordo com Paulo Amarante
psiquiatra e fundador do Laboratório
de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz,
em entrevista para a revista eletrônica
“Com Ciência”, abre aspas.
“A gente busca viver com os conflitos, suportá-los, e a arte tem esse papel
porque nos ajuda a elaborar os significados. A arte produz novas formas de
ver e pensar a vida, ela é uma transformação da realidade. E, nesse sentido, é
fundamental para todos”,
Seja através de livros, filmes, músicas e demais formas de arte, nunca se
consumiu tanto quanto agora. Em pesquisa divulgada no dia 18/08 pela Kantar Ibope Media, houve aumento no
consumo de streaming de vídeo pago
ou gratuito para 73% dos usuários de
internet no país. Ainda de acordo com
a mesma pesquisa, 75% dos usuários de
internet responderam que começaram
a assistir a lives de shows musicais a
partir do início da quarentena.
Apesar do aumento da demanda
por conteúdos artísticos, o mercado
da arte é um dos que mais sofre com
a pandemia, casas de shows, teatros e
cinemas vazios, contratos cancelados,
trabalhadores demitidos, o impacto é
imensurável. Entre as medidas e políticas públicas propostas para estancar
os efeitos causados, destaca-se a Lei
Aldir Blanc nº 14.017 de 29 de junho,
cuja finalidade central é estabelecer
uma ajuda emergencial para artistas,
coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades
financeiras durante a pandemia.
De acordo com o Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura

(Secult), o repasse do primeiro lote do
recurso será concluído até 11 de setembro e repassado aos gestores locais.
A Lei Aldir Blanc prevê a destinação
de R$ 3 bilhões da União a estados,
municípios para fomentarem ações no
setor cultural durante o estado de calamidade em função do novo coronavírus.
Vale ressaltar que o município realizou o “Censo Cultural”, finalizado
no dia 21 de julho. A iniciativa que
visa identificar os agentes culturais da
cidade obteve 191 respostas dos mais
diversos segmentos artísticos.
Segundo Platinny Paiva, diretor
executivo da AME (Agência Mineira
de Entretenimento) Cultura e Consultor em políticas públicas do muni-

cípio, ao realizar o Censo Cultural,
Cássia se alinha às melhores práticas
de gestão cultural em nível público

de todo país, agindo de maneira
rápida, eficiente e sendo capaz de
identificar as demandas dos cidadãos.

Já parou para pensar como você pode ajudar a
valorizar a arte e a cultura de sua cidade?

Compre e consuma de produtores locais.

Quando for procurar um presente de aniversário, comprar um quadro pra decoração do quarto, vaso, ou qualquer outro
formato de arte, pense: será que não tem algum artista local que faça esse trabalho?

Dê oportunidades

Muitas vezes grandes artistas precisam apenas de uma oportunidade para mostrar seu trabalho, frequente suas exposições, shows. Valorize!
Ajude os centros culturais do seu bairro.
Ajude a organizar feiras e comemorações típicas.
Valorizar a cultura local é consumir com consciência.

Como apoiar um artista de graça?

Compartilhe o trabalho dele

Alcance social (exposição) é fundamental para um artista. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe em
suas redes sociais, divulgue para amigos e colegas.

Banda Maestro Godofredo de Barros grava vídeo
Na última quinta-feira, 27 de agosto, a Banda Maestro Godofredo de Barros, do Centro Musical Heitor Combat, publicou
em suas redes sociais em sintonia com o movimento “FIQUE
EM CASA”, um vídeo com uma música que é referência nas
festas cívicas e religiosas de nossa município, “Santa Rita Gloriosa”, composição de Zequinha de Carvalho e arranjo de Patrick Pampanini.
Participaram da gravação do vídeo integrantes e ex-integrantes da instituição ao longo de praticamente quatro décadas
de existência.
A iniciativa que levou entretenimento, fé e esperança aos
cassienses contou com edição de áudio por Patrik Pampanini e
Daniel Augusto com a edição de vídeo.
Para assistir ao vídeo basta digitar o link abaixo em seu navegador
https://www.youtube.com/watch?v=xXG8J65NhHs
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Queimadas: conscientização tem que ser de todos
A queimada é uma prática primitiva
da agricultura, destinada principalmente à limpeza do terreno para o cultivo de
plantações ou formação de pastos, com
uso do fogo de forma controlada, o que
nem sempre acontece e torna-se a causa
de incêndios em florestas, matas e grandes áreas.
As possíveis causas deste grande número de incidência de queimadas podem
ser atribuídas às ocorrências naturais ou
provocadas pela ação do homem, gerando danos ao equilíbrio ambiental, biodiversidade, ecossistemas, agriculturas,
qualidade do ar, mudanças climáticas e
aquecimento global.
Nesta época do ano, em que o tempo
costuma ser mais seco, aumentam os casos de incêndios florestais. Somente no
mês de junho, Minas Gerais registrou
2.269 queimadas, segundo informação
do Corpo de Bombeiros.
Pessoas vão acampar e fazem fogueiras
e não apagam direito, agricultores fazem
limpeza de pastos de forma equivocada.
Outros, mais inconsequentes, queimam
lixo. E até fogos de artifício podem provocar a queimada, pontas de cigarros,
etc.

O que causa as queimadas naturais?
No entanto, o fogo no Cerrado pode
ter início por fatores naturais, isso ocorre
através de descargas elétricas, combustão
espontânea, atrito entre rochas, garrafas
deixadas na natureza, com o sol forte
pode desencadear em fogo.

autorização.
Queimadas limpeza de terrenos em
área urbana: também depende de autorização
Queimar lixo urbano: prática comum
no meio urbano, porém não é aconselhado.

Quais são as consequências das queimadas para a saúde humana?
Dentre os sintomas de doenças observadas, infecções do sistema respiratório
superior, asma, conjuntivite, bronquite,
irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, vermelhidão e
alergia na pele, e desordens cardiovasculares.

Como evitar as queimadas?
Não ateando fogo sem autorização e
sem conhecimento, pois pode se tornar
um problema muito grande.

Orientações/dicas da Polícia Ambiental
Caso encontrem alguém ateando/
colocando fogo em algum lugar, se tiver
como impedi-lo de continuar, faça isso,
caso contrário comunique aos órgãos
competentes, procure saber quem é a
pessoa, para que seja responsabilizada.
Queimadas de lenha de café: vários
agricultores nos procuram sobre a lenha
do café. Deve-se procurar o IEF (Instituto Estadual de Florestas), para a devida

Perigos nesta época do ano.
Clima seco, pastagens secas, contribui para a queimada rápida.
O que se deve fazer para conseguir
uma queimada autorizada?
Procurar o IEF e entrar com a documentação e motivos para se obter a autorização.
Palavra chave de tudo o que falamos:
tem que haver a CONSCIÊNCIA DE
TODOS.
Ressaltamos que provocar incêndio
pode acarretar ao responsável reclusão
e multa.

Incêndio: provocar incêndio em mata
ou florestas, art.41 da Lei 9605/98
Art. 41 – Provocar incêndio em mata
ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro ano,
e multa.
Sargento Melo,
Comandante do Destacamento
Ambiental de Cássia

Iriçanga Marques da Cunha
O Sr. Iriçanga Marques da Cunha
nasceu em Cássia (MG), no dia 09 de
junho de 1920, filho de João Marques
da Cunha e Maria Cassiana Marques.
Havia completado, portanto, 100 anos
de vida no último dia 09 de junho passado.
Casou-se com a Sra. Adélia
de Oliveira Marques, mais conhecida
como D. Biriba, em 23/11/1947, tendo
com ela quatro filhos, Ciro Ibirá, César,
Stela Maria e Celina.
Sua vida maçônica teve início
no dia 19/09/1953, na Loja Maçônica
Liberdade e Amor, em Cássia (MG). Foi
elevado ao Grau de Companheiro Maçom em 27/08/1954 e exaltado ao Grau
de Mestre Maçom em 12/10/1957. Ficou
um período afastado das atividades maçônicas, entre 28/08/1957 a 07/08/1970.
Recebeu o título de Maçom Emérito (25
anos ininterruptos) em 03/02/1989, o título de Maçom Remido (35 anos) em
08/04/2003, a comenda de Benemérito da
Ordem (25 anos) em 07/03/2005, a comenda de Estrela da Distinção Maçônica
(35 anos) em 04/05/2007, a comenda de
Cruz da Perfeição Maçônica (40 anos) em
02/05/2011, e finalmente a comenda da
Ordem de D. Pedro I, mais alta distinção
a um maçom (50 anos), em Sessão Magna
realizada no dia 02/05/2017.
Foi vereador na Câmara Municipal de
Cássia entre 31/01/1959 a 30/01/1963.
Trabalhou na agricultura, no garimpo e,
posteriormente, como Chefe de Vendas
da CAMIG, no período de 01/05/1977 a

A cuia

09/02/198 e, após esta data, como representante comercial, aposentando-se a seguir.
No primeiro dia de setembro, perdemos
o Irmão Iriçanga, como carinhosamente o chamávamos. Fez recentemente, em
junho 100 anos! Que benção chegar aos
100 anos com lucidez, alegria de viver e
com o coração cheio de bondade! Estamos
tristes, mas agradecemos a Deus conviver
com o Irmão, cunhado, tio, tão educado,
carinhoso, carismático, cheio de poesia,
cheio de causos para contar! Soube viver e
aproveitar a vida! Vai com Deus, que agora o descanso é ao lado do Pai. Nós todos
nos despedimos com tristeza, abraçando a
todos os familiares e amigos, confortando
a Tia Biriba! Irmão Iriçanga, descanse em
paz!

Capacitação Aprende Brasil da
Editora Positivo

Dos dias 24 a 28 de outubro, os professores da
rede municipal participaram de uma capacitação
da Editora Positivo Livro Aprende Brasil. Foram
várias matérias onde os mesmos poderiam escolher
as disciplinas de sua formação acadêmica : Mate-

mática , Português , Artes , Ciências ou até mesmo
mais de uma disciplina. Mesmo distante , os professores estão em pleno vapor se preparando para
receberem seus alunos quando as aulas presenciais
forem liberadas.

Ao lado da casinha de taipa, a água cristalina escorria na bica feita de bambu cortado ao
meio, e deslizava para o riacho corrente, formando um lago mais à frente, no descampado
da mata cerrada. O sol a pino estilava brilhos cintilantes das grossas gotas d´água que batiam nas pedras e repicavam, formando um sutil arco-íris em sua transparência esverdeada
pelos arbustos que ladeavam o corte do barranco úmido. Era prenúncio de primavera e um
florido ipê amarelo despetalava-se sobre o telhado de palhoça do casebre do caboclo Terêncio, um jovem e forte homem, à procura de um tesouro para ofertar à Maria, sua paixão
resguardada.
Sentado ao lado da bica, ele ouve um pássaro cantador que, incessantemente, entoava
o seu forte canto de conquista. Era domingo e, no povoado distante, o sino repicava na
capela do Bom Senhor, onde por certo as andorinhas alvoroçadas debandavam-se da torre,
assustadas com as badaladas estridentes.
Por aquelas bandas de Minas, o garimpo era a única esperança de que no brilho da cuia,
a vida pudesse ter outra sorte. Rêncio, como era chamado pelos irmãos, levanta o chapéu
velho de feltro, limpa o suor que lhe escorre pela testa e espia a corredeira chegando ao
lago. Aperta os olhos para quebrar a claridade que lhe ofusca as vistas. Na mão direita, segura uma cuia feita de cabaça madura, já meio embolorada pelo tempo, com a qual costumava
pegar lambaris no riacho. Envolto em pensamentos descompromissados, beirando a sonhos,
olha para o fundo do poço de águas límpidas e vê um ponto reluzente, de brilho forte, a
resplandecer pelos raios de sol que penetravam água adentro. De sobressalto, misturando
esperança com coragem, o caboclo saiu apressado com a sua cuia e mergulhou fundo em
busca daquele tesouro errante. Mas no caminho tinha uma pedra... e, num choque violento, o ouro perdeu-se nas profundezas do barro sangrento. A cuia leve dançava na correnteza
e seguia o seu curso. Naquele instante, o brilho da riqueza foi ofuscado pela dor e desilusão
do caboclo sonhador.
Terêncio volta à bica, lava a sua mágoa e, novamente, assenta naquela pedra a escutar o
canto do pássaro conquistador, que agora lhe parece tão triste. Por anos a fio, ele continua
ali, olhando as águas ribeirinhas à procura da sua cuia...
Na cidade ainda pacata, o sino da igreja do Bom Pastor não toca mais.
O caboclo jaz na mata, sonhando com Maria e esquecendo o ouro das Gerais.
Dôra Borges
(Do livro de contos Da Janela, 2018)

EDITAL DE CONSTITUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE TERNO DE CONGO

Eu, Nívia Luíza Prado da Silva, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na Rua Francisco Sales ,
nº 164 , Bairro Patrimônio , nesta cidade de Cássia , Estado de Minas Gerais , devidamente inscrita no CPF do
MF sob o nº 030.833.526-03 e RG nº MG- 2.398.671, com interesse de CONSTITUIR a Associação de Congo
Filhas de Santa Rita , CONVIDO toda população cassiense para participar de uma reunião que acontecerá no dia
08/09/2020 , às 15 h no prédio da Casa da Cultura , situada na Rua Aviadores Azevedo Borges, nº121, Centro,
nesta cidade de Cássia, Estado de Minas Gerais , com a seguinte ORDEM DO DIA
- CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO TERNO DE CONGO FEMININO DE CÁSSIA/MG ;
- ELEIÇÃO E POSSE DA 1ª DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO ;
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO;
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE EM COMUM.
Cássia - MG , 01 de Setembro de 2020
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Delivery de Livros
Iniciado no dia 15 de maio como medida preventiva ao Covid-19, a Biblioteca Dr. Octávio Augusto
Borges vem realizando entrega de livros em casa para
evitar o deslocamento dos cidadãos no município.
A iniciativa visa estimular a leitura em meio ao
isolamento social, que pode acarretar em quadros de
depressão e ansiedade.
Os pedidos podem ser realizados de segunda
a sexta das 8h30 min às 16:00 através do número
3541-2939.
Confira nosso catálogo através do link
https://www.cassia.mg.gov.br/arquivos/acervo_
municipal_biblioteca_dr__octavio_augusto_borges_15090837.pdf?fbclid=IwAR0Knd-3OkLfuVWrzqZe11DNOzBl9ihvKU_tQ2H52U-cRdcDr29skXOqbkM

LIVE SOLIDÁRIA

No próximo domingo, 6 de setembro , às 17 h , ocorrerá uma Live Solidária em prol do Santuário de Santa Rita de Cássia com a presença de
Fabricio Ricordi e Banda e Fernando e Luiz Viola com o melhor da moda sertaneja.
Curta as redes sociais do Santuário e compartilhe a live com seus amigos.
Facebook: Santuário de Cássia, Cássia-MG
Youtube: Santuário de Cássia, Cássia-MG
Instagram: santuário_cassiasr

EDITAL DE CONSTITUIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE TERNO DE CONGO

EU, José Lucas Fernandes Gonçalves, solteiro , radialista , residente e domiciliado na rua B, nº 127 , Bairro Dr. Gaspar , nesta
cidade de Cássia , Estado de Minas Gerais , devidamente inscrito
no CPF do MF sob o nº 136.357.466-30 e RG nº MG-17.528.463,
com interesse de CONSTITUIR a Associação de Terno de Congo
das Três Bandeiras, CONVIDO toda a população cassiense para
participar de uma reunião que acontecerá no dia 09/09/2020, às
15 h , no prédio da Casa da Cultura, situada na Rua Aviadores
Azevedo Borges nº 121, Centro, nesta cidade de Cássia , Estado
de Minas Gerais , com a seguinte ORDEM DO DIA.
- CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TERNO DE
CONGO DAS TRÊS BANDEIRAS DE CÁSSIA – MG;
- ELEIÇÃO E POSSE DA 1ª DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO;
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO DA
ASSOCIAÇÃO;
- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE EM COMUM.
Cássia - MG , 01 de Setembro de 2020

