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Cassiense desenvolve projeto em Portugal
O cassiense Daniel de Sousa Lemos,
23 anos, estudante de Engenharia Elétrica pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) está terminando
mestrado em Engenharia Industrial em
Bragança - Portugal, desenvolveu, juntamente com um colega Licínio dos Santos
Costa Fontes, em seu trabalho de curso,
o sistema de bombeamento de água abastecido a biomassa. Levando-se em conta
a disponibilidade de resíduos de madeira
provenientes das podas e limpezas de florestas, o sistema de bombeamento d’água
que utiliza recursos acessíveis é de fácil
construção.
Esse sistema é composto por uma moto-bomba com motor a quatro tempos,
movido a gasolina, que será adaptada
para ser abastecida por um gaseificador
que produz gás de madeira, que poderá ser

utilizado para abastecimento de água em
comunidades remotas, para fins de produção agrícola e de criação de animais.
A intenção do projeto é propor essa
solução principalmente para zonas onde
a água é de difícil acesso.
Os dois estudantes agora procuram
por patrocínio para a compra de materiais para seu projeto. Para quem se interessar em ajudar e para maiores informações, o site do projeto é www.ppl.pt/
biomassa
Ele apresentou o projeto ao prefeito
Kito Arantes, que elogiou a iniciativa.
“Tudo o que é feito para desenvolver é
bem vindo e os jovens precisam de apoio.
Tenho a certeza de que o cassiense conseguirá o apoio financeiro. Respaldo de
recepção ao seu projeto, ele tem de nós”,
disse.

Daniel está em fase de captação de recursos

Equipe de Cássia fica em um honroso
4º lugar na Taça EPTV

CONGRESSO - Com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico, o Coral dos Pequenos Cantores
de Cássia participou de mais um congresso nacional, desta vez em Campo Largo, no
Paraná. Nossos pequenos representaram muito bem a cidade de Cássia e se apresentaram no Santuário Bom Jesus. O XVI Congresso Nacional da Federação de Meninos
Cantores do Brasil aconteceu de 17 a 21 de julho. O diretor da Escola de Música Heitor Combat, Messias Donizete Faleiros, foi eleito presidente da Federação Nacional
dos Meninos Cantores do Brasil, pelo período de 3 anos. Parabéns a todos e obrigado.

Cinema nos bairros para a criançada

Mais de 1.100 cassienses assistiram a
apresentação de filmes durante as férias de
julho. De 15 a 24 de julho, a Prefeitura,
por intermédio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação e da
Secretaria de Esporte, Cultura e Patrimônio Público, apresentou o projeto Cinema
nos Bairros, com exibição de filme infantil, pipoca e muita diversão para a crian-

çada em férias. O começo foi pela Quadra
ABM.
Os demais locais foram: Praça de Esportes (16/07), Sede do SEMPRE (17/07),
Quadra Allan Kardec (18/07), Quadra
Norma Pinto Borges (19/07), Quadra
Cantagalo (22/07), Escola M. João Carlos
Salgado (23/07) e Praça Barão de Cambuí
(24/07).

No dia 8 de julho, Cássia encerrou a
sua participação na 30ª edição da Taça
EPTV de Futsal e ficou em quarto lugar
na competição, um resultado excelente
na competição que reuniu 45 cidades em
2019. Jogando contra Juruaia na casa do
adversário (Cássia foi punida com a perda

do mando de jogo), depois de um empate
em 2 x 2 no tempo normal, nossa equipe
foi derrotada nos pênaltis. Parabenizamos
aos atletas e toda a comissão técnica pela
excelente participação e agradecemos ao
ICC (Instituto Caminho Certo) pela parceria.
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ENTREVISTA

Morre o professor Tesson

ACEC - Gestão 2017/2019
A Vanguarda - Quais são as funções
exercidas pelo Diretor da ACEC?
Pedro Henrique Carvalho Borges Ser diretor de uma entidade do porte da
ACEC, não é tarefa fácil, uma vez que
se trata de uma associação com o especial propósito de possibilitar o acesso dos
cassienses a um curso técnico ou superior
que não podem ser encontrados em nosso
município.
A Vanguarda - Quais foram as dificuldades encontradas no início da gestão?
Pedro - Pode ser definido como o período das descobertas, visto que foi um
momento em que nos deparamos com
uma grande quantidade de tarefas a serem
realizadas. Tal foi o conhecimento de um
processo movido contra a associação, em
razão de uma dívida originada na gestão
municipal de 2012. Apesar de termos tomado ciência da ação apenas após a sentença que já havia condenado a entidade,
providenciamos de imediato a presença
de um advogado nos autos, bem como fomos à busca de auxílio monetário, pois os
recursos da entidade eram escassos para
cumprir com a obrigação. Ainda fomos
surpreendidos com outras dívidas pendentes; com arquivos desorganizados; com a
necessidade de reforma do estatuto da associação, pois o mesmo estava defasado, e
as modificações eram imprescindíveis para
que pudéssemos perceber a subvenção da
prefeitura; foi-nos comunicada a possibi-

lidade de aquisição de transportes através
da prefeitura para a associação, contudo o
respectivo projeto não teve a aprovação
do Poder Legislativo.
A Vanguarda - E quais medidas foram tomadas para melhorar a Associação?
Pedro - Conseguimos assegurar a organização administrativa e financeira, onde
finalmente a transparência se tornou ativa nos atos da associação. E as buscas por
recursos que pudessem ajudar os nossos
associados sempre estiveram pautadas
em nossos objetivos. Realizamos várias
reuniões com os representantes do Executivo e do Legislativo municipal, bem
como entramos em contato com Deputados Estaduais. Desde o início batalhamos
para assegurar os melhores cuidados para
a associação, pelo fato da diretoria ser
composta por pessoas que foram ou ainda são estudantes, assim como os demais
associados, e, portanto, sempre soubemos
das dificuldades financeiras e das lutas diárias de cada um para conseguir ter acesso
a um curso superior. Celebramos nos anos
de 2018 e 2019 Termos de Fomento com
a Prefeitura Municipal para recebermos
subvenção; realizamos cotações de preços
com empresas de transportes, de modo
que pudéssemos alcançar o melhor custo
e benefício para a ACEC; implantamos a
“live sorteio” de descontos com o fim de
reduzir a inadimplência e possibilitar um
menor valor para a mensalidade; realiza-

DO LEITOR

Divino Jardim

Divido o tempo com todos que amo e
estão ao meu redor. Divido a alma e os frutos do meu espírito livre e indomável. Para
que maldizer os infortúnios se eles nos fazem crescer e reaprender a viver? Pedem
calma, cautela e precaução. Afoitos e aflitos para atingir objetivos e tudo aquilo que
existe passa despercebido. Tensão e ardor
para conquistar, querer mais, transitar de
um lado para o outro. Onde estará a paz
que meu coração tanto deseja? Onde estarão as mazelas já sofridas de tanta insistência? Clamor para ver e sentir, ouvir e crer.
Ter fé e manter-se de pé. Na estreita rua
onde percorro todos os dias vejo uma luz
lá no final. Me aproximo e vejo um clarão,
é o sol que enfeita as outras ruas por onde
continuamente faço esse percurso. Não
vivo à espera de um milagre, procuro vislumbrar-me com o milagre da vida, diariamente. Tudo de bom que ocorre, dou graças e aos infortúnios ou discórdias, deixo
o tempo curar com o diálogo. Procuro me
anestesiar de ódio e ressentimento alheios.
Essa necessidade de estabilidade que brota
do meu interior será possível? A vida não é
feita de montanhas e vales? Devemos nos
contentar com isso ou ir além? Creio que
devemos sem sombra de dúvida ir além da
mesmice que nos é imposta. Nossa rotina
muitas vezes vã e com a rota um pouco
torta. Saia desse eixo satisfatório. Vá além
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daquilo que é esperado de você. Deixe as
suas cicatrizes para o tempo e se liberte
de qualquer dor que não te inspire amor
nenhum. A falta de desejo pela vida pode
tirar seu sono, pode fazer você percorrer
caminhos sombrios. Não se deixe abater
por uma incansável culpa ou temor. Você
é capaz de maravilhas no seu interior, permita que brote do seu íntimo a magia de
uma flor que traz perfume para seus dias de
solidão e amargor. A flor irá florescer em ti
o mais bonito jardim.
Reflexão & Foto: Laís de Mello Arantes Paiva
http://www.conscienciacriativasite.
wordpress.com/

ÓBITOS
JULHO

05/07 - Pedro da Silva Neto - 90 anos
08/07 - João Gonçalves Beirigo - 73 anos
14/07 - David Evangelista da Silva - 61 anos
15/07 - Sebastião Ferreira Morais - 78 anos
21/07 - Geraldo Pereira da Silva - 76 anos
14/07 - David Evangelista da Silva - 61 anos
15/07 - Emerenciana Assis do Prado - 85 anos
16/07 - Ana Maria Lemos Gonçalves - 77 anos
Lourdes de Oliveira Cardoso - 95 anos
17/07 - Luiz Teodoro Dias - 96 anos
18/07 - Joseph Henri Maurice Tesson - 93 anos
20/07 - Onofra Alves da Silva - 78 anos
31/07 - Maria Garcia Silva - 81 anos

mos vistas a outras instituições de ensino
para o fim parcerias, etc.

2012. Agradecemos a administração municipal.

A Vanguarda - Quais são as novas
melhorias para este ano?
Pedro - Embora este ano tenhamos encontrado maiores dificuldades, pelo fato
da considerável redução do número de associados (que acarretou em notáveis prejuízos), temos nos mantido alicerçados ao
propósito inicial. As boas notícias foram,
como a redução do valor da mensalidade;
a contribuição da Prefeitura, através de
subvenção, para finalmente pagarmos a
dívida que acompanha a associação desde

A Vanguarda - Por fim, qual seria
então o papel significativo da ACEC perante a população deste município de
Cássia/MG?
Pedro - As atribuições desta entidade
são muito maiores que qualquer definição,
através desta associação pautada nos predicados da seriedade, do comprometimento, da segurança e qualidade a nossa população, consegue ter o acesso ao ideal de se
graduar em um curso técnico ou superior,
ainda morando nas terras de Cássia/MG.

No dia 18 de julho, Cássia perdeu
um de seus grandes cidadãos: Joseph
Henri Maurice Tesson, o professor Tesson, nascido em 11 de julho de 1926 na
cidade de San Julian-des-Landes na região de Vendeia, na França. Tesson foi
um benemérito e atuou com brilhantismo no campo da Educação. O prefeito

Kito Arantes decretou luto oficial de
três dias no município pela perda do benemérito cidadão.
Veio para o Brasil ainda jovem na
condição de Irmão da Congregação de
São Gabriel. Posteriormente, já radicado para Cássia em 1965, recebeu o título de cidadão cassiense em 1998. Foi
professor de matemática durante muitos anos e diretor da Escola Estadual
São Gabriel de 1987 a 1991. Casou-se
com dona Norma, da família Morais.
Aposentou-se em 1995, mas continuou
sendo cidadão exemplar e atuante na
Sociedade São Vicente de Paulo, colaborando e auxiliando as pessoas necessitadas e atualmente se dedicava a Casa
do Menor, mantida pelos Vicentinos.
Recebeu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a “Medalha do Desembargador Hélio Costa”,entregue às pessoas
que tenham prestado relevantes serviços à Justiça em Minas Gerais.
Sempre foi um cidadão cassiense
exemplar, onde deixou sua marca e seu
legado. Será sempre lembrado com muito carinho e amor por todos que cruzaram seu caminho. Nossa homenagem e
o muito obrigado pelo legado deixado
por Tesson.

Ao Mestre, com carinho

Dia 18/07/2019, uma data que ficará
na memória de muitos cassienses. No
dia em que recordávamos a perda de um
cassiense muito querido, o nosso saudoso Monsenhor Silvio Puntel, perdemos
um outro cassiense (de coração) também muito querido, o Professor Tesson.
Joseph Henri Maurice Tesson nasceu na longínqua França e adotou nossa
amada cidade como sua nova terra.
Etimologicamente, a palavra “mestre” deriva do latim magister, que significa professor, ou seja, aquele que se
dedica à arte de ensinar, pode também
significar quem fez mestrado em alguma
área do saber.
No entanto, ser mestre não se restringe apenas a possuir um título acadêmico de mestrado. Ser mestre não é
apenas lecionar, transmitir aos alunos
determinados conteúdos curriculares
programáticos. É também saber caminhar com os educandos passo a passo,
desvelando aos mesmos os segredos e
percalços da caminhada da escola da
vida e da vida na escola. É sonhar o
sonho dos aprendizes e ser exemplo de
dedicação, respeito, doação, ética, moral, humildade, paciência, justiça, amor
ao próximo, dignidade etc. Ser mestre
é saber compartilhar experiências e saberes, alegrar-se com as conquistas dos
alunos e apoiá-los em seus momentos
difíceis; e usar de autoridade quando

necessário.
Nesse contexto, o mestre não dá somente de sua sabedoria (conhecimento
teórico e prático), mas também de sua
fé e ternura, marcando profundamente, com palavras e ações, a vida de seus
alunos. O professor(mestre) Tesson era
tudo isso, sempre demonstrando sua
preocupação com os jovens, tanto na
escola quanto depois de sua aposentadoria no trabalho como vicentino, no
apoio incontestável à Casa do Menor.
Tive o privilégio de seu convívio
tanto como professor, como também
diretor. Quem vivenciou aquela época
e não se lembra das suas lições, da sua
preocupação com o futuro das crianças
e jovens. No período em foi diretor do
Colégio São Gabriel ocorreram memoráveis gincanas que movimentavam a
cidade. Quem passou pelo Colégio em
1990 e não se lembra da Perestroika X
Lyons. Bons tempos aqueles, tempos
que ficaram na saudade.
Ser mestre é fazer parte da história
de ontem, de hoje e do amanhã.
Tesson, agora que já estás mais que
sempre nas mãos do criador , guarda
contigo a nossa prece, que do senhor
guardaremos com saudade eterna a lembrança de um benfeitor, de um mestre,
de um amigo. Que Deus o tenha Tesson.
José Eduardo Duarte

Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A CAIXA ESCOLAR MELO VIANA REALIZADA Chamada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação
prevista no artigo 27da Resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia
26/08/2019, às 9h, na E. E. Melo Viana, localizada na rua Astolfo de Oliveira Filho n° 127 – Centro Cássia-MG – CEP 37980-000 ´- Telefone (035) 3541-1507, e-mail escola 137006@educacao.
mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveus na página da internet: portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br
Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Melo Viana torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
no dia 23/08/2019, às 15h30min, Processo licitatório nº 05/2019, Modalidade: Convite para Aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e
cópia do edital completo na sede da E.E. Melo Viana, localizada na rua Astolfo de Oliveira Filho nº
127 – Centro – Cássia – MG – CEP 37.980-000 – Telefone (035) 3541-1507, e-mail escola137006@
educacao.mg,gov.br até o dia 22/08/2019, até às 18h.
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O Congado e a natureza de luto

A morte do senhor Osvaldo do Prado
deixa uma lacuna no congado cassiense.
Um batalhador pela manutenção de nosso folclore, senhor Osvaldo fez muito pela
cultura. Ele nasceu no dia 20 de dezembro
de 1922, filho de José Luís do Prado e Mariana Cândida Carvalho. Teve 11 irmãos:
Hilda, Geralda, Olavo, Orlando, Expedito, Oswaldo, José, Haroldo, Onofre, Reinaldo e Maria de Lourdes. Na atualidade,
apenas Reinaldo está vivo.
Senhor Osvaldo era casado Dona Hilda Gonçalves Prado e, deste casamento,
nasceram cinco filhos: Jerson, Nívio, Gilson, Nívia e Nílson. Ele deixou os netos:
Fabiana, Marcelo, Rildo, Gustavo, Felipe,
Gizele, Danilo, Brenda, Marisa, Laura e
Davi Lucas, e seis bisnetos: Luis Fernando,
José Renato, Mariana, José Pedro, Rafael
e Helena.
Senhor Osvaldo era admirador da natureza e do folclore. Ele fez parte de um terno
de Congo e 52 anos atrás era presidente
de terno de Congo de Valdevino Muniz
Parreira. E, com o falecimento de vários
capitães de Congo em Cássia, a Congada
foi enfraquecendo. Mas, mesmo assim, ele
se prontificou para manter a tradição, a ensinar gratuitamente, como voluntário, nas
escolas. Ensinou muitas crianças a dançar
Congo. No Dia da Cidade, abrilhantava
o desfile com as crianças cantando e dançando Congo.
Saiu em Companhias de Reis por várias
vezes, tocando acordeon. Quando ele se
aposentou – foi um dos melhores pedreiros
que Cássia teve – já estava com 80 anos
e, sua filha Nívia conta que ele viu uma
mulher no trevo do Corredor da Formiga
com uma criança no colo. O sol estava
quente, então ele olhou o terreno baldio

e com muito lixo que era depositado ali.
Pensou, então, que poderia plantar e regar
uma muda de árvore. E foi nesse momento
que ele se ajoelhou e pediu ajuda a Santa
Rita de Cássia para plantar naquele local
porque lá não tinha água. Aos poucos,
continua contando Nívia, ele foi plantando árvores, o que seria muito útil para
as pessoas esperarem as suas conduções.
Regando as mudas, carregando a água em
garrafas pet, em seu carrinho de pedreiro
em uma distância relativamente grande de
sua casa, até as plantas. Hoje são mais de
70 árvores frutíferas que, além de sombra,
fornecem frutos para as pessoas e uma brisa
maravilhosa. Ele fez uma gruta para homenagear Santa Rita de Cássia, aonde muitos
fieis alcançam graças.
Foi um exemplo de cidadão e pai honrado. Recebeu várias homenagens, com
placas e troféus, saindo na Folha da Manhã e A Vanguarda como homenageado
pela Câmara Municipal de Cássia. Foi homenageado, também, na Casa da Mãe Pobre. E homenageado por algumas escolas
no desfile do Dia da Cidade de Cássia.
Há dois anos, em seu aniversário, foi
homenageado pelo Terno de Congo de
Santa Efigênia! Capitão José Lucas, neto
do Levi. Os filhos, netos, e alguns da família dançaram Congo com ele. Nívea conta
que foi um momento mágico quando ele
foi dançando da Igreja de Santa Efigênia
até em casa, bailando na frente do terno,
com a maior felicidade do mundo. Ele recebeu flores em vida. No dia 17 de junho,
às 15h, foi convidado por Jesus para cuidar
do seu jardim, encontrar vários amigos e
familiares que partiram antes dele.
Senhor Osvaldo Prado: uma estrela reluzente no céu.

Extrato de Edital para Chamada Pública - Agricultura Familiar
A CAIXA ESCOLAR SÃO GABRIEL, realiza Chamada Pública nº 02/2019 para Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para
Alimentação Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 14/08/2019, às
08:00 horas, na seda da EE São Gabriel, localizada no endereço: Rua Teófilo Batista n°. 100 - Bairro
São Gabriel - Cássia - CEP 37.980-000 - Telefone (035) 3541-2560, e-mail: escola.136948@educacao.mg. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE
A CAIXA ESCOLAR SÃO GABRIEL torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 06/08/2019, às 08:00 horas, Processo licitatório nº.03/2019, Modalidade Convite
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE São Gabriel, localizada na Rua Teófilo Batista
n° 100 - Bairro São Gabriel - Cássia - CEP 37.980.000 - Telefone (035) 3541-2560, e-mail: escola.136948@educacao.mg.gov.br até o dia 06/08/2019, às 7:30h.
A presidente da Academia Cassiense de Letras Paulo Tavares da Gama convoca os membros da sua
diretoria para uma Assembléia Geral de votação de alteração no seu Regimento Interno, que será no
dia 5 de setembro de 2019, às 17 horas, na Casa da Cultura, na Rua Aviadores Azevedo Borges, 121,
centro, na cidade de Cássia, MG.
Cássia, 20 de agosto de 2019. - Maria Auxiliadora Borges - Convocante
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Coral dos Pequenos Cantores e Orquestra de
Violas de Cássia brilham em Seminário Nacional

O Coral dos Pequenos Cantores foram aplaudidos de pé

Cássia teve uma importante participação no Seminário Nacional de Governança para o Turismo, que aconteceu em Capitólio, de 11 a 13 de julho,
promovido pela CNM (Confederação
Nacional dos Municípios) e apoio institucional do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ao executar o Hino Nacional na
abertura, bem como outras músicas, o
Coral dos Pequenos Cantores de Cássia
foi aplaudido em pé pelos presentes. Na

hora do almoço, a Orquestra dos Violas
deu um show de talento, que chamou a
atenção do público. Vale lembrar que
o evento teve mais de 20 atrações musicais.
De Cássia, participaram da abertura
o prefeito Kito Arantes; a vice e Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação, Cida; o presidente da Câmara Municipal, Luiz Adriano
(Priminho) e o vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa. O prefeito Kito

Cássia recebe centenas de jovens para
Conferência Distrital de Rotaract Clubs

A Conferência Distrital de Rotaract
Clubs foi realizada nos dias 21, 22 e 23 de
julho, pelo Rotaract Club de Cássia. A
CODIRC, este ano intitulada como CODIRC DA MUDANÇA, é um evento que
reúne rotaractianos de todo o Distrito 4540
(compreende cidades de Minas Gerais e
São Paulo) para celebrar as realizações do
Rotaract da gestão 2018-2019 que se encerra.
A abertura da conferência ocorreu na
sexta feira,dia 21 de julho, com apresentações. Inicialmente houve um monólogo
apresentado por Jonas Cunha, que destacou a importância da mudança e abertura
de possibilidades na busca de novos horizontes. Na sequência, houve uma apresentação musical pelo Grupo de Cordas da
Escola de Música de Cássia, liderada pelo
professor maestro Rildo. Fechando, a Valsa de Santa Rita de Cássia foi interpretada por José Augusto (Putica), Elgin Tito
Borges, João Tito Borges e Werde Divino
(Werdinho).

Palestras
No sábado teve a palestra com Joãozinho da Canastra, em parceria como Sicoob
Saromcredi. Além da EAP, aconteceu
também o Concurso Distrital de Oratória
(CDO). O evento contou com momentos
de descontração e companheirismo como
os concursos de Miss, Mister e Miss-ericórdia, além de show de talentos, troféu para
a caravana mais animada, caravana mais
distante e maior caravana.
Agradecemos aos apoiadores e patrocinadores

Orquestra de Violas fez bonito e encantou o público

Arantes participou dos debates dos demais dias. O evento reuniu ministros,
deputados, senadores e especialistas de
instituições ligadas ao Turismo para debater os rumos das atividades turísticas
nas cidades brasileiros.
O evento foi apoiado pela AMM
(Associação Mineira dos Municípios),
representantes da OCBPM e do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio).

Crescimento do Turismo
Dados fornecidos pelo governo de
Minas Gerais apontam que entre os
anos de 2015 e 2018 o aumento do fluxo turístico no Estado chegou a 14%.
Nesse mesmo período, a receita turística teve ganho de 6%. Esses resultados
positivos reforçam a bandeira levantada pela CNM de que o Turismo é uma
alternativa importante de desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros, de geração de emprego e renda.

Roupeiro de Santa Rita 2019

A diretoria do Roupeiro de Santa Rita
apresenta ao público o relatório de seu
movimento neste ano de 2019.
Compras feitas:
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) referentes a confecção de 800 blusinhas de moletom para crianças de 2 a 16
anos.
Foram confeccionadas por Bia (costureira), Beatriz Aparecida Rodrigues Santos
(de Cássia) e silkadas com homenagem a
Dona Nenê Pinto (fundadora do Roupeiro).

O nosso Deus lhes pague às pessoas que
tomaram conta das chaves dos oratórios.
Pedimos aos cassienses que recebem a
visita da Capelinha de Santa Rita, que não
se esqueçam de contribuir com a esmola.
Foram distribuídos em todas as Creches, escolas municipais e Escola Melo
Viana.
Nilce Rodrigues Pinto Oliveira
(Presidente)
Eurípedes Rodrigues Santos
(Vice-presidente)

Casa da Mãe Pobre recebe agasalhos
No dia 4 de julho, a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação
realizou a entrega das roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2019. A
entidade, Associação Espírita “A Caminho da Luz”, mais conhecida por Casa
da Mãe Pobre, desenvolve um trabalho
belíssimo, dentre eles banho em migrantes, roupas e oferece sopa a quem tem
fome.
A entidade é dirigida pelo dentista
João Camilo e conta com um pequeno
bazar de roupas para se manter. O material ganhado será revertido para a venda
no bazar e o dinheiro obtido nas vendas
para a compra de produtos para a sopa.
Foram entregues cerca de 9 caixas
com roupas e sapatos.

