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Projeto visa combater o bullying nas escolas municipais
Enquanto o ensino piora no Brasil,
Cássia melhora Educação em 2017

Psicóloga fazendo atividades com alunos da E. M. Jerônimo Taveira

Recentemente foi aprovada pelo
Congresso Nacional a Lei Nº 13.185,
que obriga instituições, como a escola,
a combater o bullying. Esse termo americano tem se popularizado no Brasil, e
refere-se a agressões, sejam elas físicas
ou verbais, que ocorrem de maneira frequente e com intencionalidade, onde o
violentado sofre dores e angústias recorrentes de ações maliciosas.
Sabendo da necessidade de um ambiente saudável, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, vem desenvolvendo o projeto
“Bullying e a Escola” com todos os alunos
da rede municipal. O trabalho é conduzido pela psicóloga Kauany Arantes.
Objetivo
O principal objetivo do projeto desenvolvido dentro da escola pela psicóloga é apresentar ao aluno as diferentes
formas de bullying em seus mais diversos
contextos, que vão além do espaço escola, expandindo-se inclusive para redes
sociais, e a partir da identificação das
diferentes formas de violência, os alunos
buscam ferramentas que permitam resolver conflitos de forma ética e moral, tendo como base o respeito.
De acordo com a psicóloga, “é imprescindível que as crianças tenham conhecimento e ciência do que é essa prática,
sendo um problema sério e capaz de levar
as várias consequências, precisando ser
extinto. A reversão dessa prática só será
possível com o apoio das escolas, dos pais
e entendimento dos próprios alunos”,
disse Kauany.
União de forças
Para combater o bullying é necessário o envolvimento e a conscientização
de todos dentro da comunidade escolar,
sendo que, neste contexto, a agressão fí-

sica ou verbal é tratada com “tolerância
zero”. Os alunos, por sua vez, buscarão
expandir esse conceito para o meio em
que vivem, envolvendo assim as pessoas
da comunidade escolar a dizer “não” ao
bullying.
Até agora, 350 crianças de 3° ao 5º
ano das Escolas Allan Kardec, João Carlos Salgado, Jerônimo Taveira e Itambé
já estão participando do projeto.
Segundo o prefeito Kito Arantes, “todas as técnicas de Pedagogia e de Psicologia existentes devem ser utilizadas para
resgatar um valor que é fundamental
ao convívio humano, que é o respeito
ao outro. Envolve toda a comunidade,
que anda carente de respeito e cuidado
para com o próximo. O olhar para nossas
crianças nos dá esperança que o mundo
será melhor”.

Começa a
digitalização do
acervo do jornal
A Vanguarda
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Uma ótima notícia: enquanto o
ensino padece de números pífios, em
Cássia a situação é diferente. Cássia
melhorou a educação básica de nossas crianças, segundo o Ministério da
Educação. A cidade subiu 0,4 pontos e
passou de 6 em 2016 para 6,4 em 2017,
no Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), calculado a partir da taxa de rendimento escolar e
as médias de desempenho nos exames
pesquisados no Inep (Instituto Nacional de Pesquisas da Educação Básica).
A meta estabelecida pelo Ideb são diferenciadas para cada tipo de ensino,
com o objetivo de chegar a 6 pontos
em 2022, ou seja, Cássia já ultrapassou
a meta.
Reconhecimento
Sobre a conquista, o prefeito Kito
Arantes comenta o seguinte: “A melhoria do índice do Ideb é um esforço
conjunto do Secretário de Educação
COM TODOS os funcionários da área

de ensino, incluindo as merendeiras,
faxineiras, nutricionista, psicólogos,
dentistas, médicos, secretários, supervisores, e, claro, os mestres, que aplicaram as melhores técnicas pedagógicas
disponíveis que levam o conhecimento às crianças e a família”, disse. “Todas as secretarias estão envolvidas no
suporte para que todos tenham condições de construir um mundo melhor.
Não temos outro caminho se quisermos
fazer deste País uma Nação onde todos
possam contribuir com seus talentos,
dons, criatividade e esforço continuado de maneira plena”, finalizou.

Rádio Cultura de Cássia passa
a ser Cultura FM 88,5

Prefeito Kito Arantes, Roberto e Meirinho no
estúdio da emissora
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Verde: início de Primavera e Dia da Árvore
recheados de atividades

O meio ambiente tem muita importância
para todos. Além da beleza, as árvores são
sinônimo de uma cidade organizada e mais
saudável. O CODEMA (Conselho de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente) está
bem atuante e tem surpresas boas até o fim
do ano. Os membros desenharam um projeto
chamado PreservAÇÃO, que vocês, leitores,
vão ficar sabendo e poderão participar das atividades;
A entrada da Primavera e o Dia da Árvore
foram comemorados com ações e muita alegria.
No dia 21 de setembro, Dia da Árvore, foram
plantadas 37 mudas de árvores nativas doadas
pelo IFSULDEMINAS, campus Muzambinho
na área verde no Bairro Vitória Liporoni, ao
lado do Lar Jesus Maria José. A iniciativa foi
da Prefeitura, com o apoio do CODEMA.
As crianças do Lar foram envolvidas no
plantio, ajudadas pelos adultos, e cada uma
plantou suas árvore e colocou uma plaquinha
com o seu nome. Antes, porém, foi executado
o Hino Nacional. A secretária municipal de
Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente, Luiza
Parreira Izidoro, disse que a intenção de arborizar áreas verdes e vias públicas está apenas
começando.
Participaram do ato as crianças, funcionárias e responsáveis pelo Lar, o prefeito Kito

CODEMA e voluntários realizaram o plantio de mudas de árvores nativas

Arantes, representantes do CODEMA e da
Polícia do Meio Ambiente. Cada criança cuidará de sua árvore. Belo gesto.
Visita a viveiro
No dia 27 de setembro, no período integral
das escolas municipais Allan Kardec e João
Carlos Salgado visitaram o viveiro Viva Verde, que produz mudas de café e geral e é de
propriedade do sr. Francisco de Pádua Bernardes. O ponto alto da visita aconteceu quando os alunos conheceram a Reserva Florestal
Legalizada - RFL do viveiro que conta com

Defensoria Pública realiza Mutirão
“Direito de Ter Pai”

A Defensoria Pública realiza “Mutirão
Direito de Ter Pai”, promovido anualmente pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.
Este ano, as inscrições tiveram início no
dia 17/09/2018 e vão até o dia 31/10/2018
e serão feitas na sede da Defensoria Pública
de Cássia, na Rua Comendador Antenor
Machado, 248, Centro, fone (35) 35412544, no período da tarde. Podem participar do mutirão moradores de Cássia, Capetinga e Delfinópolis, que não tenham sido
registrados por seus pais, maiores ou menores de idade.
Este ano não serão realizados exames
em que o pai esteja morto. Serão realizados
apenas o trio (pai – mãe – filho) ou duo
(pai e filho).
É necessário comparecer na Defensoria
para cadastramento prévio, com documentos pessoais – CPF e RG da genitora, certidão de nascimento da criança, ou do maior
que tiver interesse em participar do Mutirão e endereço do suposto pai, para envio
das notificações.
Programação
Os exames serão realizados, gratuitamente, na sede da Defensoria, no dia
23/11/2018, das 8h30 às 17h.

Caso haja mais interessados que o número de exames oferecidos, os interessados
serão inseridos em listas de espera e serão
avisados em caso de desistência ou do não
comparecimento dos participantes previamente cadastrados.
Novidade
A grande novidade deste ano é a possibilidade da realização do reconhecimento
voluntário da paternidade/maternidade,
desde que exista uma relação de afeto estabelecida pela convivência, exercendo os
direitos e deveres inerentes à posição paterna ou materna. Além disso, o reconhecido
não pode ter o nome do pai ou da mãe em
seu registro de nascimento.
Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança
e do adolescente garantido na Constituição
e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Além do valor afetivo, o registro paterno
assegura direitos, tais como recebimento de
pensão alimentícia e direitos sucessórios.
A ação acontece em 43 comarcas do
Estado de Minas Gerais simultaneamente
e atinge milhares de pessoas, num total de
1.150 exames,
O Mutirão será realizado com o apoio
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

ÓBITOS
SETEMBRO

1º/09 - Evanir de Sousa, 75 anos
1º/09 - Genizia Ribeiro da Silva, 86 anos
1º/09 - Maria Ap. da Costa Neves, 84 anos
02/09 - Eurípides José Quirino, 63 anos
07/09 - Ilvia Marianna Cezar, 86 anos
11/09 - Paulo Rubens, 52 anos

EXPEDIENTE

16/09 - José Valente Filho, 74 anos
16/09 - José Antônio da Silva, 95 anos
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19/09 - Luzia Custódio, 52 anos
19/09 - Pedro Ananias Lopes, 76 anos
25/09 - José Castriota – 87 anos
26/09 - Vicente Paulo Honório – 57 anos
27/09 - Maria Aparecida Dias, 64 anos
30/09 - Neiva Aparecida Maia Faria, 71 anos

diversas espécies nativas de nossa região como
bálsamo, angico e outras.
A visita teve o intuito de despertar nessas
crianças o sentido de preservação, da importância que a natureza tem em nossas vidas e
também de lembrá-las que no mês de setembro
se comemora o dia da árvore e também o início da primavera.
As crianças foram monitoradas pela EMATER-MG, na ação conjunta com a Secretaria
Municipal de Educação, que agradecem ao Dr
Francisco e professoras Cíntia e Cristina e ao
Município de Cássia.

Aterro Sanitário

Quem se lembra que em 2017 o Aterro
Sanitário de Cássia pegou fogo e deixou uma
nuvem de fumaça preta pairando por sobre
a cidade e as fazendas ao redor? Foram necessários 15 dias para conter as chamas com
o uso de caminhão-pipa e retroescavadeira.
Em 2018, para que não se repitam os incêndios, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente e a Coordenação de
Obras e Estradas Rurais, deram um jeito no
problema.
Durante o ano inteiro, três vezes por semana, assim que o lixo é depositado no aterro
controlado, providenciamos o recobrimento
dos lixos com solo (terras), conforme a norma brasileira exige, evitando, assim,focos de
incêndio e mantendo o aterro controlado
organizado na medida do possível.

Pessoas sem autorização
não podem entrar no
Aterro Sanitário

O Aterro Controlado de Cássia, a pedido da Polícia Ambiental do Município, foi
isolado. De acordo com a Lei Ambiental, é
proibida a permanência de pessoas e animais
(cães, cavalos, vacas, etc) naquele local, com
exceção de funcionários públicos que trabalham na coleta e disposição dos resíduos.
Sendo assim, a Prefeitura colocou portões com cadeados, ficando as chaves apenas
com funcionários. Os portões são abertos às
7h e fechados às 17h, durante a semana. Aos
sábados, ficam abertos apenas na parte da
manhã.
No entanto, estamos sofrendo vandalismo de pessoas que não estão respeitando a
não permanência no local.
Gostaríamos de pedir ajuda da população para denunciar, caso presencie alguma
intervenção na entrada do Aterro Controlado que não seja por parte de funcionários da
Prefeitura Municipal, pois fomos autuados
pela SEMAD (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)
devido a este fato.
Informamos novamente que é proibida a
entrada de pessoas não autorizadas no Aterro Sanitário, e que vamos tomar as medidas
judiciais cabíveis com a ajuda da Polícia Militar.

CURTAS

Visita em fazenda

No dia 4 de setembro, os educandos das escolas municipais rurais Itambé e Jerônimo Taveira
visitaram a Fazenda Boa Vista, acompanhados
da Cabo Rubens José Duarte, da Polícia do Meio
Ambiente, mediador do PROGEA (Programa
de Educação Ambiental), e suas professoras
Fabiana Silveira Gonçalves Machado , Elianai
Juziane da Silva, Ana Martha do Nascimento e
Regina Célia
Os alunos participaram de uma roda de conversa com Luiz Gustavo Corrêa (Zecão), engenheiro agrônomo e cafeicultor, e Samanta Maria Faleiros Corrêa, veterinária responsável pelo
SIM Municipal e com Celso de Oliveira, há 20
anos meliponicultor de Cássia e colaborador da
PAmb.
Assim, os alunos puderam entender um pouco mais sobre a preservação do Meio Ambiente
e a amplitude desse meio em nossa vida, um dos
objetivos do PROGEA.

Setembro Amarelo

No dia 21 de setembro, o CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial) de Cássia fez uma mobilização em campanha ao combate e prevenção
ao suicídio.
Foi uma manhã inteira de atividades com
os pacientes e convidados (caminhada, relaxamento e alongamento), pit stop com entregas de
mensagens positivas e explicações sobre a campanha.
Os organizadores agradecem a todos os que
participaram.
Também dentro do Setembro Amarelo, os
três PSF’s (Programas de Saúde da Família) e o
NASF (Núcleo de Atençao em Saúde da Família) promoveram três bate-papos com as psicólogas Talita Carrijo Amorim e Fabrícia Rodrigues
Malaquia no PSF Santa Rita (dia 25/09), Peixotos (26/09) e Cassialar (27/09).

Prêmio para quem
combate o Aedes

A Vigilância em Saúde, juntamente com a
Vigilância Epidemiológica, lançam a 2ª Campanha de Combate à Dengue, SUA CASA LIVRE DO AEDES!
Todos os domicílios que receberem a visita
dos Agentes de Endemias e estiverem sem focos
do mosquito receberão um adesivo constando
que sua casa está livre do Aedes e um cupom
para concorrer a prêmios, que serão sorteados no
mês de dezembro deste ano. Os cupons deverão
ser colocados na caixa de sorteio no Posto de
Saúde (Rua Monsenhor Geraldo, 285 – Centro)
, das 7h às 11h e das 13h às 17 h, com a enfermeira Isabel, na Sala de Epidemiologia.
Faça a sua parte na prevenção e, além de saúde, ganhe prêmios de montão.

Evento entrega certificado
a Pequenos Cantores

No dia 13 de setembro, os Pequenos Cantores de Cássia receberam, em uma inesquecível
noite na Casa da Cultura, seus Certificados de
Participação do Coral Pequenos Cantores de
Cássia no XV Congresso Regional Sudeste da
Federação Nacional dos Meninos Cantores do
Brasil, realizado em Juiz de Fora (MG), de 18 a
22 de julho deste ano. O Coral apresentou, dentre outras músicas, “Paixão e Fé”, de Tavinho
Moura e Fernando Brant e “Cio da Terra”, de
Milton Nascimento e Chico Buarque, arranjados pelo cassiense Daniel Augusto, especialmente para o congresso. Daniel participou do evento.
Ele é pianista, baterista, arranjador, compositor e
educador musical. É Bacharel em Piano, Mestre
em Música e Doutorando em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente
é professor da Fundação de Educação Artística
(FEA), onde trabalha ativamente há 11 anos
ministrando aulas de piano, musicalização, prática de conjunto e coral. Após ter realizado uma
série de estudos e cursos na Inglaterra em 2015 e
2016, passou a integrar o corpo docente internacional da organização Musical Futures (Inglaterra), dentre outras atividades importantes.
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Começa a tão sonhada digitalização do acervo
de A Vanguarda

O assunto já foi matéria do próprio jornal não faz muito tempo, mas, até agora,
ninguém tinha feito nada de concreto. Pois
agora a Prefeitura, diante da constatação
de que A Vanguarda guarda todos os fatos
de nossa história desde 1915 até os dias de
hoje, decidiu digitalizar o seu acervo para
torná-lo mais acessível a todas as pessoas
através da internet. Por exemplo: se você
quiser saber o que A Vanguarda noticiava
no ano em que você nasceu você vai clicar
e ter acesso ao jornal virtualmente.
O acervo de A Vanguarda está guardado fora das normas técnicas, embora limpas constantemente, na Casa da Cultura.
O que vai acontecer de concreto é que os
volumes em que estão guardados os exemplares mês a mês, depois de limpos com
pincel adequado para papéis, passarão pelo
scanner planetário e ficarão guardados na
sala do andar superior onde era a diretoria,
longe da umidade e do ar. A sala será climatizada para manter os exemplares intactos,
A Prefeitura gastou R$ 7 mil com o
equipamento que foi proveniente do Leilão
Público 001/2018. O scanner também servirá depois da digitalização para ser utilizado
em conservação de documentos públicos

Portinari (Associação Casa Amigos de Portinari). Ela deu dicas preciosas para o trabalho.
No período da tarde a Equipe de Comunicação e Micael foram recebidos pelo documentarista Leandro Aprile, que faz toda
a digitalização de documentos, fotos e jornais de Sertãozinho, no Centro de Memória de Sertãozinho, um trabalho de mestre e
ele mostrou toda a sua técnica.

O trabalho inclui a conservação do acervo em papel depois da digitalização

importantes. No dia 13 de setembro, o prefeito Kito Arantes teve um encontro com
representantes do Conselho Municipal
do Patrimônio Histórico e mostrou a eles
como está o acervo e como ele ficará.
Em busca de experiência
O trabalho desmanda habilidade e muita paciência e não será feito sem orientação.

HOMENAGEM

José Castriota
Sou testemunha viva da vida exemplar
deixada pelo amigo José Castriota a todos nós
cassienses e àqueles que tiveram o prazer de
conhecê-lo.
Conheço sua história bem antes de aportar em solo cassiense. Zé Camisola, quando
jovem, morou no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e lá, como um apaixonado pelo
futebol, estava presente na inauguração do
Maracanã, onde assistiu a diversas partidas de
futebol.
Contava com a maior empolgação seus momentos ao vivo com uma dos maiores craques
do futebol mundial: Mané Garrincha. E, para
não deixar qualquer dúvida a respeito, exibia
com o maior orgulho do mundo, sua foto com
Garrincha no grande Maracanã. Ainda no Rio
de Janeiro, se não me falha a memória, morou
em Duque de Caxias em companhia do saudoso Professor Heitor. Aliás, mencionado Professor, não posso dizer que trata de pessoa que
dispensa comentários a respeito de sua pessoal
e do legado sempre presente vivido em nossa
querida Cássia.
Guiado pelo Grande Arquiteto do Universo,, que é o nosso Deus, cheguei na Cássia de
Santa Rita em 1971 onde encontrei meu paraíso na terra. Ainda jovem, tal qual o meu amigo José Camisola, também apaixonado pelo
esporte bretão, a convite dele participei dos
primeiros treinos junto à Associação Esportiva
Cassiense, falecida há mais de 10 anos, e logo
atuava como volante titular do time.
José Castriota, como presidente e voluntário ao mesmo tempo, comandou a extinta
Associação Esportiva Cassiense por décadas.
Lembro-me bem, naquela época não havia o
ingresso de dinheiro público no caixa. Não
existia a locação de espaço para torres e nem
cobrança de propagandas nos muros. Todos os
custos com a Esportiva eram bancados por pequenas arrecadações na portaria e dinheiro do
bolso de José Castriota. Entremeando seu tempo à frente da Esportiva, paralelamente, exerceu o cargo de vereador. Coincidentemente,
não por influência do mesmo, em seu mandato

foi aprovado o ganho para os vereadores, o que
antes não existia, já que o vereador de então
era um voluntário, a exemplo dos presidentes
das instituições filantrópicas da cidade (Vila
Vicentina, Hospital, Creches, etc.)
Sabe o que José Castriota fazia com o seu
ganho de vereador? Repasssava-o às entidades
e à Associação Esportiva Cassiense; fato marcante e, como tal, deixou seu nome na história
de Cássia.
Como cidadão, exerceu atividade comercial como fundador em Cássia da primeira loja
de peças para veículos, estabelecimento denominado Auto Peças São Cristóvão, rendendo
impostos e gerando emprego a diversas pessoas
e em funcionamento até os dias de hoje.
Como chefe de família, dispensa-se comentários: deixou seu exemplo em todos os
sentidos, uma família abençoada composta de
viúva, filhos e netos e netas.
Com certeza fará falta. Entretanto, se por
um lado estamos tristes com o seu passamento,
por outro, temos motivos para nos regozijarmos na crença inabalável de que o Grande Arquiteto do Universo, que é Deus, convocou-o
porque, com certeza, conta com o mesmo para
a consecução de outras tarefas mais grandiosas
do que aquelas que idealizou e realizou em sua
passagem terrena.
Cássia (MG), 2 de outubro de 2018
João Marcos Amaral de Lima

A Equipe de Comunicação da Prefeitura e
o estagiário Micael Reis Sousa fizeram duas
visitas técnicas importantes em um único
dia. Na parte da manhã, foram recebidos
por Angélica Fabri, museóloga há 40 anos
e responsável por quatro museus no Brasil,
dentre eles o Museu Casa de Portinari, que
fica em Brodowski, onde recebeu a equipe
cassiense. Angélica é presidente da ACAM

Site exclusivo
Será criado um site apenas para A Vanguarda para servir de pesquisa e curiosidades de épocas. É importante lembrar que
A Vanguarda não está se extinguindo. As
edições impressas em papel continuarão
normalmente. “Nós estamos realizando
ações sonhadas por muitos, divulgadas com
grandiosidade e sem que nada tivesse acontecido. Este é mais um exemplo de seriedade com a nossa historia e com todos aqueles
que trabalharam arduamente para manter
viva a nossa memória. Parabenizo a todos
por esta importante conquista em prol do
nosso patrimônio histórico”, comentou o
prefeito Kito Arantes.

2º Encontro de Apicultores e
Meliponicultores alcança objetivo
O 2º Encontro de Apicultores e Meliponicultores de Cássia, organizado pela Prefeitura,
por intermédio da Secretaria Municipal de
Turismo, ocorrido nos dias 21 e 22 de setembro, na Casa da Cultura, alcançou os objetivos
traçados. Como aconteceu no ano passado,
doutores e mestres falaram sobre temas interessantes e curiosos para um público ligado ao
produto mel. Com mais esse evento, Cássia
está divulgada como uma cidade em que os
seus produtores recebem incentivos para diversificar a produção.
Prova disso é que a AACAR (Associação
dos Apicultores de Cássia e Região), com o
apoio do município e órgãos governamentais
ligados à agricultura, antes desativada, está em
fase de reestruturação. Eventos dessa natureza
agregam conhecimento e auxiliam na troca de
experiências. A lição que ficou é que a apicultura é uma atividade essencial para o equilíbrio
e a sustentabilidade do meio ambiente, posto
que as abelhas respondem por cerca de 80%
da polinização dos vegetais, fato que provoca
aumento na produção agrícola. Por exemplo:
a cada quilo de subproduto apícola, a polinização incrementa outros 15 quilos de alimentos.
Assistiram ao ciclo de palestras produtores de Campos Gerais, Campo do Meio,
Muzambinho, Nova Resende, Araxá, Lavras,
Delfinópolis, Cássia, Ibiraci, Capetinga e de
outras cidades. Os apoiadores do evento foram
o SENAR, Lê Bottaro, De Flor em Flor, Beeornottobe? e da S.O.S. Abelhas Sem Ferrão.
O evento foi certificado pela EMATER-MG.

Abertura
A abertura, na sexta, foi com um concurso
de melhor Pão de Mel de Cássia e Região. O
julgamento ocorreu toda a tarde, organizado
pelo SIM de Cássia, com um júri formado por
representante da ACIC, dois representantes
da sociedade civil, uma especialista em culinária do mel da cidade de Araçatuba (SP),
representante da Prefeitura, dois vereadores,
voto popular de seis pessoas. Eles julgaram
aparência, característica típica, melhor sabor. A vencedora foi Sueli dos Santos, que
ganhou um kit de produtos cosméticos à base
de mel. O segundo lugar ficou com Renata
Araújo e o terceiro com Bruna de Paula Patrão da Costa, que receberam como prêmio
dois pratos decorativos de cerâmica. Para
finalizar houve a apresentação do Coral Sol
Maior, do CCI (Centro de Convivência do
Idoso).
O prefeito Kito Arantes abriu o sábado falando da importância do evento para Cássia.
No sábado, os participantes foram recepcionados com barracas vendendo artesanato em
cerâmica(Gilse Garcia), cosméticos à base de
mel (Lê Bottaro), mel e produtos homeopáticos à base do produto (grupo de Ribeirão Preto), caixas de apis (AACAR). No piso inferior, em um varal, desenhos e frases temáticas
dos alunos das escolas municipais Jerônimo
Taveira e Itambé chamaram a atenção.
Depois do sorteio de brindes, houve o
concurso de favo de mel mais pesado. O vencedor foi o produtor Adenilson Fernandes, de
Nova Resende, com 2,945 kg. O 2º ficou com
Ednaldo Rossato e o 3º com Zequinha.
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Rádio completa 70 anos com a migração de AM para FM
No dia 7 de Setembro, Independência
do Brasil, Cássia teve motivo de sobra para
comemorar. Depois da cerimônia de Hasteamento das Bandeiras, em frente ao Fórum
de Cássia, as pessoas começaram a dirigir-se
para a Praça Daniel Puntel, a Pracinha da
Rádio, para comemorar de novo. A festa foi
do lado de fora, em um caminhão, e todos
puderam conhecer o novo estúdio da agora Cultura FM. A nossa emissora ficou mais
potente, robusta e sofisticada, na frequência
de 88.5. Alcançaremos um raio maior e com
isso ganhamos todos em progresso.
Visivelmente emocionado, o primeiro
a falar foi o prefeito Kito Arantes. Em um
discurso emocionado, falou do quanto aquele momento era importante para ele e lembrou o pai, o ex-prefeito Sebastião Arantes
(Arantinho), que comprou a rádio para a
Prefeitura. Fez questão de elogiar todos os
profissionais que passaram pela emissora,
dentre locutores, sonoplastas, diretores,
atendimento, escritório, pessoal da limpeza
e todos aqueles que deram a sua parcela para
que a rádio permanecesse com um papel social e cultural importante na comunidade e
na zona rural.
Depois veio uma parte importante: o ex-locutor Mussolini Salerno, hoje aposentado, representou todo o pessoal que trabalhou
na Cultura nesses 70 anos e fez um discurso
muito aplaudido. Toda a família Salerno
acompanhou o patriarca nesse momento importante. Em um improviso bastante aplaudido, o prefeito Kito Arantes pôs a nova camiseta na rádio em Mussolini Salerno, que
agradeceu profundamente.
Shows
Depois foi a vez das músicas animarem

os presentes. O locutor Antônio de Souza apresentou toda a cerimônia com muita
competência. Os artistas que participaram
do Domingo Alegre, programa de auditório
da Cultura FM 88,5 (então Rádio Cultura
de Cássia) levaram a sua alegria aos presentes, antes da conhecida dupla Roberto &
Meirinho. Se apresentaram Iraí Costa, Benê
Alonso, Valquíria, Juliano, Cowboy Iris
Jhony, Luis Carlos & Murilo (Franca), Cassiano e Dikinho, Wantuil e Piranngi, Paulo
Romário, Trio Raízes (Pratápolis), Elionilson e Eliomar e Geziane e Juliana (Ibiraci).
Na plateia um grupo do Lar São Vicente
de Paulo assistiu a tudo e se divertiu muito.
O “Bem”, personalidade querida, reviu amigos e foi muito acariciado por todos. Não
escondeu um minuto o sorrisão de estar no
meio de tanta gente e ouvindo músicas de
que gosta.
Depois foi a vez de Roberto & Meirinho
atacar de boa música. Os músicos talentosos
levaram muita gente para a frente do palco
para dançar seus sucessos conhecidos no
Brasil.
Caminhada difícil
Para se chegar à migração não foi um caminho fácil. Foi preciso do envolvimento de
várias secretarias da Prefeitura. A cronologia
é a seguinte: Os procedimentos para documentos de autorização da Anatel e Ministério das Comunicações começou a ser articulada em março de 2014 com um ofício ao
Ministério das Comunicações com a solicitação, assinado pelo engenheiro Marco Polo
Gambogi; em janeiro de 2015, foi feita uma
declaração de veracidade das informações
enviada ao Ministério das Comunicações;
em fevereiro de 2016, solicitação de viabili-

Mussolini Salerno representou todos os que passaram nesses 70 anos pela rádio

dade dos canais feitas pela Anatel com certidões negativas de débito da prefeitura; em
fevereiro de 2017 a prefeitura pagou o preço
público da outorga, por meio da Anatel, no
valor de R$ 22.904,80; em março de 2017 a
atual gestão assinou o Termo Aditivo de Migração, em Belo Horizonte, com a presença
do ministro da Comunicações, em abril do
mesmo ano houve a publicação da outorga;
em agosto de 2017 foi enviado à Anatel projeto de instalação de equipamentos da Rádio
FM; em outubro de 2017 foi enviado ofício
para a Anatel autorizando o cadastramento
do engenheiro Cândido Henrique Pereira de
Freitas; em 15 de junho de 2018 foi realizada
a compra dos equipamentos eletrônicos através do Processo Licitatório 260/18 e Pregão
Presencial 039/18 no valor de R$ 51.290,99;

em agosto houve o encerramento da AM e
início da instalação dos equipamentos da
FM. Finalmente, em 7 de setembro de 2018
a FM Cultura 88.5 inicia as suas atividades
em caráter experimental. Neste ínterim, a
Prefeitura entrou com uma ação de usucapião regularizando a escritura porque o prédio não estava no nome do município, no
tempo recorde de 5 meses.
Para o prefeito de Cássia, Marco Leandro
Almeida Arantes, o Kito Arantes, esse será
um marco na história da Comunicação em
Cássia. “ Cássia agora poderá levar para mais
pessoas sua cultura, sua música, potencializar o nosso turismo e nossos empreendedores
conquistarão mais clientes, dinamizando a
nossa economia”.

SALA MINEIRA

Microempresária fez sua regularização
e está com a sua empresa em dia
O Meteoro

Lourdes Etelma de Almeida tem um bar
e mercearia na Vila Doutor Gaspar. Está no
ponto há 4 meses. Ela é uma MEI (Micro
Empreendedora Individual), que cobra uma
pequena taxa para manter o CNPJ e há dois
anos estava inadimplente. Procurou pela
Sala Mineira do Empreendedor e teve o seu
problema resolvido rapidamente. Através
do agente, parcelou os seus débitos e pode
emitir notas fiscais assim que obter o alvará da Vigilância Sanitária. “Não sei nem o
que falar, fui muito bem atendida e tive meu
problema resolvido. Aconselho a todos os
empresários procurarem a Sala Mineira do
Empreendedor como eu fiz”, conta.
O caso de Dona Lourdes é emblemático.
Ela demorou um pouco, mas foi alertada a
tempo de retomar a sua empresa, que é sua
fonte de renda. A Sala Mineira do Empreendedor, desde a sua inauguração, realizou
180 atendimentos dos mais diversos serviços: Declaração de IPR (MEI), Retirada da
DAS, Viabilidades de endereços, Alteração
de Atividades, Parcemanentos de Débitos,

Formalização de MEI e ME, Orientações,
Baixa de MEI, Emissão de Alvará.
São estes os serviços que são oferecidos aos micro, pequenos e empresários na
Sala Mineira do Empreendedor: consulta
de viabilidade do MEI, Registro de Empresa (MEI), Certificado de MEI, Emissões de
DAS-MEI, Emissão de Alvará de localização
e funcionamento do MEI, Declaração Anual de Faturamento, Protocolo de Registro da
Empresa, Renegociação de débitos tributários municipais inscritos na dívida ativa, Alteração de atividades econômicas primárias,
secundárias e alteração de endereço no mesmo município e outros serviços.
SEJA UM MEI, ESTEJA FORMALIZADO E GANHE DINHEIRO. VOCÊ
NÃO PAGA NADA PARA TER OS
SERVIÇOS DA SALA MINEIRA DO
EMPREENDEDOR DE CÁSSIA. Então
procure-nos na Prefeitura, sala 11, de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 12h30
às 17h.

Era uma noite escura, céu com poucas
estrelas e grande umidade no ar. Só se ouviam o estridular dos grilos e o piar das
corujas. Como havia chovido, o tempo
frio também era de tristeza.
De repente, sem que se esperasse, um
astro reluzente surgiu no céu, atravessando-o majestosamente. Devia ser um meteoro, pois sua passagem, aparentemente
lenta, foi progressiva , e logo ele desapareceu.
Enquanto o astro passava,a própria
noite se alegrou. Por um instante, tudo
ficou iluminado. Não piava mais a coruja,
e o estrídulo grilo fez silêncio. O céu ficou
bonito, e as estrelas cintilavam, aplaudin-

do a passagem deslumbrante.
Mas tudo, embora intensamente, durou pouco. O corpo cadente passou, e a
noite fez-se mais escura, mais melancólica em contraste àquela aparição única
e gloriosa.
- Ó Deus, se não ma podes dar, por
que permitiste que eu entrevisse, por um
momento, a felicidade?! Como o meteoro, dentro da noite, ela passou, deixando
maior solidão na minha senda e maior
tristeza no meu coração.
(Redação escrita em uma sala do Curso de Magistério e publicada no jornal da
escola. Reeditada a pedido de amigos.)
Célia Mazaro de Melo Pinto

Reunião comde Ensino
diretoras
e representante do Secretário

Representantes da ACL, no dia 18 de
setembro, tiveram uma reunião com diretoras e representantes das escolas estaduais, municipais e particular de ensino,
na sede da academia, na Casa da Cultura.
A Prefeitura apoia a iniciativa e cede o
espaço para a academia funcionar.
Participaram Nelsimar da Silva Pedroso Rosa (diretora da Escola Municipal João Carlos Salgado), Kellen Luciana
Faria (diretora das escolas municipais rurais), Maria Rita Fernandes (diretora da
Escola Estadual Melo Viana), Ana Cândida Prado (professora da E. E. Melo Viana), Emília Raquel Mendes (professora
de Literatura da Escola FAMA), Ieda
Cristina Paulo (coordenadora da Seção

Municipal de Educação, Jonas Cunha).
Todas as escolas foram convidadas.
A Academia apresentou um projeto
de atividades literárias para todas as escolas, da pré-escola até o ensino médio.
Muitas escolas têm os seus programas e os
representantes deram sugestões de como
a academia pode apoiar as iniciativas das
escolas para fomentar a literatura e a produção por parte dos alunos.
Ficou decidido que todas as escolas
promoverão um concurso com o seguinte
tema “Escrever é...”, cujas melhores frases serão publicadas no jornal literário da
academia que começa a circular em outubro, O Voz Literária.

