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Funcionários têm reajuste acima da inflação
Em janeiro de 2020, os servidores

Ficou decidido que a prefeitura

auxílio-alimentação, passando de R$

um orçamento melhor do que em 2019”,

públicos municipais de Cássia tiveram

concedeu, a partir de janeiro de 2020,

200 para R$ 250.

disse sobre o assunto o prefeito Kito

reajuste real, acima da inflação. O acordo

reajuste salarial de 6%, sendo 4,48% do

“Os valores correspondem, para quem

foi celebrado no dia 20 de janeiro, em

INPC (Índice Nacional de Preços ao

recebe o menor salário da Prefeitura, a

“A categoria achou boa negociação,

reunião no Gabinete envolvendo o

Consumidor), inflação oficial medida

um aumento de 10,54%, e quem ganha

no momento pelo qual o País atravessa e

prefeito Kito Arantes, representantes

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

mais tem aumento de 6,32%, o que

com atrasos nos repasses do governo para

dos setores Jurídico e Financeiro e uma

Geografia e Estatística) dos últimos 12

entendemos ser bastante razoável dentro

o município”, comentou o presidente do

comissão dos SEMPRE (Sindicato dos

meses, e aumento real de 1,52%. Além

da situação em que o Brasil se encontra,

SEMPRE, José Francisco Pereira.

Empregados Municipais de Cássia).

disso, a Prefeitura reajustou em 25% do

temos responsabilidade de que teremos

PM DE CÁSSIA RECEBE REFORÇOS
Em

janeiro

de

2020,

a

246ª

Dos cinquenta e três municípios que

Companhia de Polícia Militar, na cidade

compõe a 18ª Região da Polícia Militar,

de Cássia recebeu três novos Sargentos,

a cidade de Cássia foi a que recebeu

Sgt Liliam, Sgt Ramos e Sgt Monalisa,

o maior número de Sargentos. Os

recém-formados do Curso de Formação

militares apresentados já começaram a

de Sargentos, realizado na EFAS (Escola

atuar na prevenção e repressão a crimes,

de Formação e Aperfeiçoamento de

contribuindo para uma cidade mais

Sargentos), em Belo Horizonte.

segura.

Arantes.
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O bom filho a casa retorna

No dia 3 de janeiro de 1882, as
terras de Santa Rita testemunhavam o
nascimento de um de seus filhos mais
distintos, Donizetti Tavares de Lima,
hoje, Beato Donizetti e, futuramente,
pela oração dos fiéis e pela graça
abundante de Deus, o Santo Donizetti.
E, como forma de homenagear tão ilustre
cassiense, “inesquecível irmão, servo fiel
do Senhor”, o dia 3 de janeiro tornou-se
feriado municipal.
A igreja se alegra com a beatificação
do “Santo em vida” Padre Donizetti
Tavares de Lima, grande defensor e
promotor do Evangelho, acolhedor e
defensor dos pobres, homem de grande
sensibilidade e amor profundo à vocação,
que inspirou e atraiu tantas pessoas pela
sua forma simples e evangélica de viver.
Portanto, muito mais do que feriado
municipal, essa data tornou-se para a
comunidade católica cassiense um dia
de grande devoção e oração.
Esse ano, pela primeira vez, após
a instituição do feriado municipal,
celebrou-se solenemente o nascimento
do Bem-Aventurado Donizetti. Para
a primeira celebração desse momento
histórico e memorável da comunidade,
foi preparada uma bela Eucaristia, visto
que a missa é o lugar privilegiado do
encontro com Deus, por meio de sua
Palavra, da comunidade, da oração e
do Pão, seja para pedir, para louvar e,

especialmente, para agradecer tantas
maravilhas que Ele constantemente
proporciona à vida daqueles que creem.
O presidente da solene Eucaristia foi
o Padre Anderson Godói, reitor do
Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
em Tambaú. Ele, gentil e prontamente
colocou-se à disposição para participar
dessa grande festa da comunidade. Para
a surpresa de todos, muitos tambauenses,
devotos fervorosos e orgulhosos do Beato
Donizetti também se fizeram presentes
na celebração. Vieram conhecer a sua
terra natal e, particularmente, oscular a
pia batismal através da qual nasceu para
a Igreja o Bem-aventurado, no dia 22 de
janeiro de 1882.
Para marcar a importância dessa
data e selar a irmandade que existe
entre as cidades de Cássia e Tambaú, o
nosso Santuário recebeu uma relíquia
de primeiro grau como presente, ou
seja, uma pequena partícula dos restos
mortais do Beato Donizetti Tavares de
Lima, que será colocada, em breve, para
a veneração e oração pública dos fiéis.
Indubitavelmente, um presente de valor
inestimável para todos aqueles que têm
fé e labutam diuturnamente pela busca
da santidade.
Em 1882, as terras de Santa Rita
testemunharam o nascimento deste seu
filho tão dileto que, por poucos anos, aqui
permaneceu. Agora, transcorridos mais
de 130 anos, o bom filho a casa retorna
e, aqui, permanecerá intercedendo,
abençoando e testemunhando que,
apesar das inúmeras dificuldades do
tempo presente, é possível trilhar e
alcançar a santidade.
“Para aqueles que não creem em
Deus, nenhuma explicação é suficiente.
Mas, para quem tem fé, nenhuma
explicação
é
necessária”(Beato
Donizetti Tavares de Lima).

JORNALISTA LANÇARÁ LIVRO
pioneiro no estudo do nosso
passado e avô de Rogério.
“O estudo da história local
é importante para valorizarmos
nossas raízes e reforçarmos nossa
identidade. Conhecer o passado
ajuda a compreender o presente
e planejar o futuro. A história é
uma grande professora. Devemos
aprender com os nossos acertos
e com os nossos erros”, avaliou
Rogério,

que

é

membro

da

Academia Cassiense de Letras.
“Olhar da Saudade:
Memórias de Santa Rita de
Cássia” também tem uma galeria
com

fotografias

antigas

de

Cássia e dezenas de biografias
de personagens importantes do
nosso passado, como Barão de
Cambuí, Thomé Machado de
Azevedo,

O jornalista e historiador Rogério

Anna

Alexandrina,

Barros Pinto vai lançar, no dia 23

Coronel Saturnino Pereira, Coronel

de maio, o livro “Olhar da Saudade:

Rogério Rodrigues Pinto, Paulo Gama,

Memórias de Santa Rita de Cássia”. A

entre tantos outros.

obra conta a história de nossa cidade

O lançamento do livro será

desde a descoberta da região, em meados

na Casa da Cultura e fará parte das

do século XVIII, até a inauguração da

comemorações do aniversário de 130

Usina Hidrelétrica de Peixoto, em 1957.

anos

da

emancipação

política

do

O livro é resultado de anos de

município de Cássia, com o apoio da

pesquisa no acervo de “A Vanguarda”,

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura

em outros jornais antigos, livros, mapas,

e Patrimônio Histórico.

documentos e no Museu Dr. Raul,

A Carteira do Idoso é oferecida
pelo Ministério da Cidadania às
pessoas com 60 anos ou mais, com
renda individual de até dois salários

Padre Júlio César Agripino
Administrador Paroquial do
Santuário de
Santa Rita de Cássia, Cássia/MG.

mínimos mensais. Para ter a carteira,
basta ir ao Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) com sua

Atenção, proprietários de veículos!

Carteira de Identidade.
Quem

estiver

registrado

no

O projeto “Emplaque essa ideia”

Lembrando que o contribuinte tem

funciona o ano inteiro. É simples: quem

até 180 dias após a comprovação do

Cadastro Único, deve levar o Número

transfere seu veículo para Cássia ou

recolhimento total do imposto para

de Identificação Social (NIS).

emplacar o seu veículo novo na cidade

solicitar o ressarcimento.

tem incentivos, com o ressarcimento

Então, “Emplaque essa ideia”.

das taxas de transferência do veículo,
despesa de tarjeta, despesa de placa
e despesa com o despachante. Para
aumentar a arrecadação, o município é
que paga a conta.
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– Maria Izabel dos Reis – 80 anos
– Sebastiana Alfredo Ferreira – 79
– Ênio Izidoro Vieira – 76 anos
– Domingos Eduardo Hákime – 64
– Ana Luiza Souza Martins – 8 anos
– Maria de Azevedo Motta – 92
– Maria Tereza Mazzaro Pinto
– 90 anos
– Luci Maria de Jesus – 85 anos

Carteira de Trabalho Digital já é realidade na vida
dos brasileiros

Entrou em vigor dia 24/09, a
Carteira de Trabalho Digital documento
totalmente em meio eletrônico e
equivalente à antiga Carteira de
Trabalho e Previdência Social. Segundo
a Secretaria de Trabalho do Ministério da
Economia, a mudança vai assegurar
facilidades para os trabalhadores
e empregados, com redução da
burocracia e custos.
Ao ser contratado, o novo
empregado não precisará mais
apresentar a carteira em papel.
Será necessário apenas informar

o número do CPF ao empregador e o
registro será realizado diretamente de
forma digital. Para habilitar o novo
serviço o trabalhador deverá se cadastrar
no site Emprega Brasil.
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Conectados e ilhados: o efeito das
redes sociais em cada um de nós.
O ano de 2020 começou. Precisamos
olhar mais para dentro, ao mesmo tempo
que precisamos olhar para fora, ao nosso
redor, existem muita gente precisando
de nós e nós da mesma forma precisando
das pessoas, a ilha que somos chamados a
viver chamada “rede social” tem deixado
muita gente doente e tem mudado
profundamente as relações. Ficamos
exibindo o tempo todo e queremos do
outro atenção e aprovação. Criamos um
mundo virtual que tem nos isolado cada
vez mais.
Bem sabemos que existem realidades
muito diferentes das que são mostradas,
pois escondemos nossas fraquezas, nossas
imperfeições, e assim mostrar apenas
aquilo que achamos que é bom e bonito.
Quando vemos o que o outro posta
queremos também mostrar, ninguém
quer ficar para trás. E a cada curtida,
ou visualização, gera em nós um prazer,
um aumento rápido de dopamina, mas
o mal disso tudo é quando não somos
visualizados e aprovados, a consequência
disso é a tristeza e a decepção. A questão
é que é algo que não desliga, fica 24h
no ar, se você quiser ficar conectado
sempre você consegue. O problema é
quanto lixos acumulamos em nossas
mentes, ao contrário não fazemos boas
leituras e boas reflexões, a meditação é
o antívirus para ajudar a mente a não
surtar, segundo o grande historiador
Yuval Noah Harari.
Tem muita gente já pensando
assim: será que isso ficará bom para o
instagram? Tem espaços sendo criados
não para a experiência real, mas sim
uma experiência nas redes. Olha onde
chegamos! Você não vive o presente,
mas vive algo no futuro, que na verdade
será passado quando postar.
Entende como nossas mentes não vão
aguentar; as relações não vão suportar,
e a pergunta é para que se reunir?
Comemorar? Comer? Conversar? Sentar
à mesa para abaixarmos nossas cabeças
diante da tela do celular? Ir a uma festa
ou ver um show ou algo assim para não
curtir o momento? Já imaginou você
fingindo sorrisos e poses o tempo todo?
Você arrumando sua mesa apenas para
a foto e não para saborear o alimento
sagrado que temos? E as imagens de
si, onde nunca mostramos aquilo que
consideramos fora do padrão. A vida é
editada a cada segundo por nós. Usamos
um filtro daquilo que consideramos
esteticamente padrão.
Tudo isso é muito contraditório e nos
faz querer fugir, ficar fora de tudo isso,
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Do leitor

EMBARCAÇÕES
*A Cézar Teixeira

mas parece que somos levados a dar uma
olhadinha, publicar algo que achamos
que alguém vai curtir e achar legal, e
sem perceber estamos lá conectados em
alguma rede social, pessoas acima de
50 anos invadiram o facebook, levando
os mais jovens a migrarem para outras
redes, como o instagram, e diante disso
a reflexão que fica é se a saúde mental
de cada um vai aguentar? Existe uma
a geração que já é 100% inserida, os
nativos das redes. Esses tem o celular
como um membro externo do corpo,
não consegue viver sem ele em mãos
ou próximo da visão. Muitos chegam
a perguntar: Como vocês viviam sem
internet no celular?
A verdade é que nessas duas décadas
do século XXI foram criadas tantas coisas
a partir da internet que as consequências
impactarão muito nosso futuro. Eu
chamo da era da PÓS VERDADE, termo
que que traduz a realidade que estamos
vivendo. Acredito que não vivemos
mas a verdade dentro de uma realidade
presencial. Acho que o que muitos
temiam chegou, parece que as “telas” e
bichos, são mais importantes do que as
próprias relações humanas.
Diante
disso,
estamos
muito
insensíveis diante das dores humanas,
o outro que é diferente ou se por algum
motivo se desviar, deve ser morto e
afastado, criam muros e ao andar pelar
ruas, os cachorrinhos são melhores
tratados e recebem carinhos, enquanto as
pessoas não, o que está acontecendo? Será
que está tudo bem? E as desigualdades?
Vamos insistir em contemplar as vidas
das redes sociais e esquecer da realidade?
Que o “Nós” possa ser mais do que um
simples pronome, mas que possa reger
nossa nova década. O futuro o que
terá valor não é a tecnologia e sim o a
capacidade que teremos de nos amar.
Prof. Daniel Machado – Historiador
Político e Marketólogo

Um homem de botas de aproxima do
barco. Ele é o detentor do conhecimento
de como se conduz. Seus passos firmes
rodeiam o casco da embarcação, como
se ele se conscientizasse de tudo o que
a rodeia para se certificar de que os seus
poderão navegar em segurança.
Os seus. O nome do barco é Cristina,
o mesmo da filha do homem. Ela é uma
das que vão navegar na tarde tranquila à
beira e ao longo do rio. O homem usa um
chapéu de vaqueiro que dá contornos
de suntuosidade ao seu semblante
sorridente. Dir-se-ia que é um galã de
Hollywood, daqueles que aparecem
nos comerciais de cigarro. Estamos
nos anos 1980, ainda passam na TV as
propagandas do Marlboro.
Em latim, César é um título imperial.
Ou Cézar, a grafia é o que menos importa.
Ou o tempo. Na segunda década dos anos
2000, as pessoas da família passaram a
chamá-lo de Pater Noster. Pai-Nosso
em latim. Sim, o pai. O da mão forte e
condutora.
Ainda podemos vê-lo desamarrando
a corda que prendia o barco Cristina
naqueles anos 1980. Com os gestos
firmes, cuidando dos seus. Empurrando
com força a nau através da areia da
margem até que ela chegasse à água.
As marés do tempo.
Cristina cresceu. Tornou-se forte
como seu pai. O irmão dela, Paulo,
também carrega o nome. Paulo Cézar. O
rancho à beira do rio ainda é deles.
Em uma garagem próxima do píer,
Cristina – o barco – repousa. Nos
últimos anos, ouviu-se dizer que as águas
baixaram, deixando à vista a terra que
antes ficava submersa. Tal foi a seca que
nasceram sulcos na superfície ressequida
do leito, assemelhados a rugas na pele do
rosto de um velho homem do campo.

Como marcas nos rostos dos
antepassados de Cézar. Ou marcas em
nossas próprias faces, que não demora
serão também como o leito sem umidade
do rio, que o tempo, esse não se importa
muito.
Ouviu-se também que as lágrimas
de Cézar escoaram como as águas de
tudo quando Maria morreu. O nome
da mãe de Deus. Maria calada, inerte,
enquanto Cézar estendia o que restava
de sua firmeza em orações para os céus
que recebiam sua mulher. O homem se
esvaía em amor, preparando em espírito
o barco que conduziria sua amada.
As cordas do tempo. Enforcando
nossos passos.
Os últimos dizeres dão conta de que
houve uma cheia repentina. Como
nunca se vira antes.
Consta que as águas se avolumaram e
invadiram de novo o leito em que Cristina
navegava. E vieram com força, como
grandes mãos líquidas se arremessando
contra as margens e abrindo caminho
para a sua gente.
Viram também as botas em repouso
num canto da sala. Pater Noster tinha os
pés cansados.
Alguns dizem ter testemunhado
Cristina em curso ao longo desse novo
rio tão caudaloso. Mas quem estaria a
conduzi-la? Estaria à deriva, em meio a
uma tempestade, desprendida da borda,
perdida na correnteza?
Não, parece que não é bem isso.
Quem enxergou de verdade esse
percurso de Cristina assegura que agora
ela navega por si só.
Mas sem perder de vista o homem
de botas que acena para ela da outra
margem.

Edson Valente
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Pacientes são chamados pelo sistema
de painel eletrônico no PS
Para atender melhor os usuários do
sistema público de saúde, foi instalado,
no Pronto Socorro Municipal, o
“Terminal de Chamadas de Pacientes”.
A nova tecnologia permite ao usuário
do PS visualizar, através de um
monitor disponível na sala de espera, a
ordem exata das consultas. O próprio
plantonista aciona o paciente na hora
em que ele (o paciente) deve entrar no
consultório para ser atendido.
Segundo a paciente Rosa (55), o
sistema tem auxiliado bastante e permite
visualizar a ordem de atendimentos. Ela
explicou que não teve dificuldade para
assimilar a novidade. Já o enfermeiro
e coordenador do PS, José Eliton
Fernandes, diz que a expectativa de
melhora é grande. Ele ainda falou
sobre a implantação do Protocolo de
Manchester, que consiste em um sistema
de triagem baseado em cinco cores:

VERMELHO

LARANJA

vermelha, laranja, amarela, verde e azul.
Para atender melhor os usuários do
sistema público de saúde em Cássia,
foi instalado, no Pronto Socorro, o
“Terminal de Chamadas de Pacientes”.
A nova tecnologia permite ao usuário
do PS visualizar, através de um
monitor disponível na sala de espera, a
ordem exata das consultas. O próprio
plantonista aciona o paciente na hora
em que o paciente deve entrar no
consultório para ser atendido. Esse
sistema já é empregado mundialmente.

AMARELO

VERDE

(emergência):
(muito urgente): o (urgente): neste caso, o paciente
(pouco urgente):
neste caso, o
paciente necessita necessita de avaliação, o caso
casos pouco
paciente necessita de atendimento
não é considerado emergência, graves, que podem
de atendimento
o mais rápido
e o paciente já têm condições de inclusive ser tratados
imediato
possível
aguardar atendimento
ambulatorialmente

AZUL
(não urgente): casos de
baixa complexidade, o
paciente deve ser tratado
ambulatorialmente

Cobertura

O Pronto Socorro recebeu melhorias com a construção de uma
cobertura na parte externa do prédio, servindo aos pacientes que
chegam pelas ambulâncias e também para que os veículos, quando
não estão em uso, fiquem devidamente guardados na sombra.

Saúde monta mais um grupo de emagrecimento
O Projeto Medida Saudável continua
ajudando muitos cassienses a perder
peso e melhorar a qualidade de vida. O
NASF (Núcleo Ampliado de Saúde em
Família), ESF’s (Estratégias em Saúde
da Família) e Secretaria Municipal de
Saúde promovem o segundo grupo do
Programa de Emagrecimento – Medida
Saudável.
No primeiro, o programa teve duração
de 3 meses, com acompanhamento
nutricional individualizado, acompanhamento

psicológico em grupo e atividade física
especializada.
Durante os 3 meses os participantes
foram orientados e estimulados à
prática de atividade física, reeducação
alimentar, autocuidado e autoestima.
O programa contou com a participação
de 8 integrantes, que obtiveram ótimos
resultados.
Ao final, o resultado do grupo foi
de 41,9 kg eliminados de gorduras e
2,1 metros eliminados em medidas,
proporcionando a diminuição do IMC
(Índice de Massa Corporal).
Uma vez que a obesidade pode levar
ao desenvolvimento de diabetes mellitus,
doenças cardiovasculares, hipertensão
arterial, artrite, AVC, entre outras
doenças, o programa de emagrecimento

Medida Saudável tem por objetivo tratar
a obesidade, buscando conscientizar
os participantes sobre a importância
da alimentação saudável, a prática
de atividades física e mental, a fim de
prevenir doenças e promover saúde,
buscando melhor qualidade de vida.
O programa de emagrecimento
Medida Saudável se destina a toda a
população adulta (de 18 a 40 anos de
idade) do município de Cássia, que
apresentarem IMC (Índice de Massa
Muscular) acima de 30, considerado
obesidade grau 2.
O programa
coordenado
pela
psicóloga Fabrícia Rodrigues Malaquia,
pela nutricionista Patrícia Araújo
Ribeiro e pelo Educador Físico Bruno
Batista Rosa terá duração de três meses,
iniciando a avaliação nutricional
individual, grupos de atividades físicas
semana, juntamente com encontros
terapêuticos semanais, com o objetivo de
acompanhar e apoiar cada participante,
a fim de incentivá-lo e ajudá-lo a atingir
o peso ideal, estimular na mudança
dos hábitos de vida, prevenindo
consequentemente o surgimento de
doenças, e, assim, proporcionar maior
qualidade de vida.

Comunicado:
O Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente está
atendendo em novo endereço:
Praça Pedrão Cassiense - Centro
nº138
Telefone: 3541-2441

Desempenho da Sala Mineira de Cássia tem
destaque em 2019

O número de microempreendedores
individuais (MEI’s) cresceu 17,77% na
região, de acordo com dados do Portal do
Empreendedor, atualizados pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae)-MG.
Em Cássia, no ano passado foram
formalizadas 832 empresas. Com isso,
a cidade ficou em 3º lugar no ranking
dentre 19 cidades regionais, inclusive à
frente de cidades de maior porte.
O resultado positivo que a Sala
Mineira do Empreendedor de Cássia
vem prestando se dá devido à agilidade
de respostas dos requerentes. Além de
prestar serviços de formalização, a sala
faz a Declaração Anual gratuitamente.
Um trabalho conjunto entre a
Secretaria de Turismo e Lazer e o Setor
de Tributos, com o envolvimento das

demais secretarias, culminou nestes
números positivos.
Vale ressaltar que todo serviço é
gratuito e o horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e
das 13h às 17h. A Sala Mineira realiza
vários tipos de atendimentos, como
formalização, alteração, impressão das
MEIs ,entre outros.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DATAS
COMEMORATIVAS 2020
JANEIRO
01 – Janeiro Branco
03 – Dia do Padre Donizetti
24 – Dia Mundial da Hanseaníse
FEVEREIRO
01 – Campanha Carnaval Consciente
03 – Início das aulas
20 – 25 – Carnaval
24 – Pré-Carnaval para Terceira Idade, Casa
do Menor e FAMA
* Corridas ciclísticas – Parceria com ACC –
Data a definir
MARÇO
08 – Dia da Mulher – Local: CCI ou Ginásio
de Esportes
24 – Dia de Combate à Tuberculose
* Campeonato de Power lifting – Parceria
Academia Saúde Ativa
* 6ª Copa ACIC de Futsal
ABRIL
01 – Campanha Vacinação contra gripe
08 – Prevenção Hipertensão Arterial
11 – Sábado Aleluia
12 – Páscoa – Entrega de lembranças aos
usuários CRAS, CREAS e CCI
* Jogos Escolares Cassienses (JOESC)
MAIO
10 – Dia das Mães – Homenagem e
confraternização CCI
17 – Desfile Cívico e apresentações das
Oficinas
18 – Luta Antimanicomial e Combate à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
20 – 24 – Festa de aniversário da cidade
30 – Combate ao Fumo
* 3 Festa da Congada – Data a definir
* Bola e Viola – Data a definir
* 3ª Corrida de Santa Rita
* Participação na Taça EPTV de Futsal
* Participação na Liga Regional de Hipismo
* Maio Amarelo – atividades durante todo
mês
JUNHO
13 – Festa Junina para Terceira Idade no CCI
25 – Combate às drogas
* Festa de Santo Antônio e São Sebastião –
Data a definir
* Campeonato de Jiu-Jitsu – Parceria Felipe
Machado Top Team
* Campeonato Futebol de Campo – Parceria
com Esportiva Cassiense
* Torneio Regional de Vôlei
JULHO
15 – Cinema e teatro na praça central e
bairros da cidade
27 – Prevenção a Acidentes de Trabalho
* Baile do Queijo e Vinho – Data a definir
* Feijoada do Lar São Vicente – Data a definir

*
2
°
Torneio de Futsal Feminino
* Copa Cássia de Futsal categoria de base
* Torneio Regional Futebol de Areia
AGOSTO
01 – Dia da amamentação
01 – Campanha de Vacinação Antirrábica em
Cães e Gatos
* 1ª Copa Cássia Legends Futsal (master)
* Torneio Regional de Peteca
SETEMBRO
01 – Setembro Amarelo
07 – Comemoração Cívica Independência do
Brasil
27 – Dia do Idoso – Comemoração CCI dia
01/10
* Festa do Lar São Vicente de Paulo – Data
a definir
* 4° Encontro de Apicultores – Data a definir
* 3° Fest Café – Data a definir
* Aniversário da Rádio Cultura FM – Data
a definir
* Semana do Peixe – Data a definir
*4ª Copa Cássia Futsal
* 3° Torneio Interescolar de Xadrez
* Torneio Interescolar de Natação
* Torneio Interescolar de Peteca
* Torneio Regional de Basquete
OUTUBRO
01 – Outubro Rosa
01 – Campanha de Multivacinação
01 – Comemoração Dia do Idoso no CCI
03 – Feira do Empreendedorismo
10 – Dia Mundial Saúde Mental
12 – Dia das Crianças Praça Barão de Cambuí
28 – Dia do Funcionário Público
31 – Dia do Evangelho
* Dia das Crianças
* 3ª Queima do Alho – Data a definir
* Comida de Buteco – Data a definir
* SIPAT – Data a definir
* Baile de Debutantes Comunitário
* 2° Torneio de Malha
* Torneio Regional de FutVôlei
NOVEMBRO
01 – Novembro Azul
DEZEMBRO
01 – Dia Mundial luta contra AIDS e DST’s
01 a 20 – Formaturas Escolas
25 – Confraternização de Natal
27 – Confraternização e Apresentação de
encerramento das atividades CRAS, CREAS e
CCI
31 – Shows Virada de ano
* Baile Bloco Caipirada – Data a definir

