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FESTIVAL DE ARTES ESTIMULOU MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
E CONTEMPLOU 86 ARTISTAS COM R$153.179,90
A Prefeitura Municipal de Cássia, através do Coordenador da Seção de Cultura
e Patrimônio Histórico, Dannilo Rodrigues, criou o Festival de Artes Aldir Blanc.
A ideia do festival foi um recurso utilizado
devido à necessidade de prestação de
contas dos contemplados pelo auxílio
emergencial da Lei Aldir Blanc recebido pelos artistas cassienses. A proposta
apresentada foi realizar uma prestação
de contas na forma de um festival virtual,
onde cada beneficiário pudesse mostrar
suas habilidades artísticas.

HOMENAGEM AOS QUE
PARTIRAM E AOS FAMILIARES QUE
CONTINUAM A CAMINHADA

"Venho, por meio deste tradicional
jornal cassiense, prestar homenagem
às pessoas que lutaram pela vida diante
desta pandemia, mas que partiram
deixando saudade eterna a todos nós,

Os participantes foram todos cadastrados pelo senso cultural, e o município
recebeu o valor de R$153.179,90, que foi
distribuído entre os 86 artistas cassienses
contemplados com a Lei Aldir Blanc. Todos se apresentaram na forma de “live”
e vídeos de acordo com os seus respectivos segmentos como música, teatro,
dança, artesanato, culinária, exposições,
oficinas e interações. As apresentações
foram realizadas através das redes sociais de cada artista, conforme exigido
pelo regulamento.
Segundo o coordenador Dannilo Rodrigues, o Festival de Artes Aldir Blanc
serviu para estimular as manifestações
artísticas dos artistas cassienses, e o auxílio recebido pode proporcionar uma aju-

da financeira como uma possibilidade de
fonte de renda. O objetivo do Festival
foi alcançado, pois além de mostrar os
talentos nas suas várias modalidades, os
cassienses tiveram a oportunidade de
conhecer e reconhecer muitos artistas
da nossa terra. O Festival foi realizado
de 09 de abril a 30 de junho.
A lei Aldir Blanc, também chamada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural
ou Lei Aldir Blanc de apoio à Cultura- é
como ficou denominada a Lei nº 14.017
de 29 de junho de 2020, elaborada pelo
Congresso Nacional com a finalidade de
atender ao setor cultura do Brasil, maior
afetado com as medidas restritivas de
isolamento social impostas em razão da
pandemia de Covid-19. A lei estabelece mecanismos e critérios para garantir
apoio às trabalhadoras e trabalhadores
da cultura e à manutenção de territórios/
espaços culturais com atividades interrompidas por força da pandemia. A Lei
homenageia o músico Aldir Blanc, um
dos primeiros artistas mortos em razão
da Covid-19.
Entende-se por trabalhador e trabalhadora da cultura, as pessoas que
participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluídos
artistas, contadores de histórias, produtores técnicos, curadores, oficineiros e

professores de arte e capoeira.
De acordo com o decreto, para ter
direito ao benefício, o profissional do
setor artístico teria que comprovar a
atuação na área nos últimos 24 meses;
e não poderia ter emprego formal. Outra
exigência seria não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial e nem
estar recebendo seguro-desemprego ou
qualquer renda de programa de transferência de renda federal, com exceção do
Bolsa Família.

base, com finalização da pavimentação.
O próximo passo será a construção das

enfrentaram juntos, com todas as suas
forças essa incansável batalha.
Todos nós perdemos amigos,
familiares, conhecidos, mas nada vai
nos tirar o sorriso daquelas pessoas que
aqui na Terra marcou com alegria sua
história e nos deixou participar da sua
trajetória de vida.
Peço a Deus que conforte as famílias
que passaram por esse momento de
despedida tão inesperado, que ilumine
o caminho daqueles que partiram e aos
que continuarão nessa caminhada que
o Todo Poderoso lhes dê esperança e
conforto, recebendo toda sabedoria e
compreensão dos mistérios da vida.
Agradecemos e homenageamos

Também era necessário comprovar
renda familiar mensal per capita de até
meio salário mínimo. Para ter direito
ao benefício, a pessoa não poderia ter
recebido no ano de 2018, rendimentos
tributáveis acima de R$28.559,70 e nem
ser beneficiário do auxílio emergencial
pago pelo Governo Federal.

OBRA FINALIZADA E PASSAGEM LIBERADA NO PROLONGAMENTO
DA RUA IRMÃOS CUNHA NO CRUZAMENTO COM A AVENIDA SANTA RITA
A Secretaria municipal de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente informa
que no último dia 16 de junho aconteceu a conclusão das obras no trecho que
compreende o prolongamento da Rua
Irmãos Cunha, na altura do cruzamento
com a Avenida Santa Rita, ao lado do
Parquinho Dona Nenê.
O trânsito já está totalmente liberado
e a calçada também será construída para
oferecer total segurança aos pedestres.
Foi realizado o aterro, a sub-base e a

bem como aos seus familiares que

calçadas, com plantio de mudas para
arborização urbana e construção de
rampas de acessibilidade.
Na Avenida Santa Rita foi detectada a causa do problema, que é devido
à oxidação dos tubos de aço corrugados existentes neste trecho, causando
a corrosão de sua seção, perda de estabilidade estrutural e rompimento de
suas paredes, levando à abertura de uma
grande erosão, que causou o problema
de desabamento da via pública.

também todos os profissionais da
Saúde, que na linha de frente lutam
incansavelmente pela recuperação de
cada paciente.
Peço a todos que cumpram as
exigências sanitárias, quanto à
higienização e uso de máscaras, pois
só assim iremos evitar a contaminação
pela covid-19, que nos tem tirado tantas
vidas.
Que Deus abençoe a todos e com
certeza vamos encontrar a solução
para continuarmos a viver em paz, sem
medo, com uma vida mais saudável!"

Rêmulo Carvalho Pinto
Prefeito Municipal
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COOPERATIVA DE CRÉDITO SAROMCREDI FAZ DOAÇÃO DE UM
APARELHO RESPIRADOR AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
A diretoria da Cooperativa de Crédito Saromcredi, por meio de seus representantes, o gerente Regional Kênio
Geraldo Pereira, a gerente de Agência
Bruna Alvarenga Buschini, e o diretor
de Negócios Éder de Oliveira Melo, entregaram à Administração Municipal de
Cássia, um aparelho respirador, no valor
de R$26 mil, que será repassado para
uso do Pronto Socorro.
Na ocasião da entrega estiveram presentes o prefeito Rêmulo Carvalho Pinto, o Reminho, o vice-prefeito Ricardo
Garcia Arantes, a ex-secretária de Saúde, Eliane David de Oliveira, o diretor do
Pronto Socorro, o médico Loide Batista Rodrigues, o coordenador do Pronto
Socorro José Eliton Fernandes e Andrea
Verônica de Oliveira Silveira, representante da entidade Cássia Recuperando
Vidas (Carev).
A Cooperativa de Crédito Saromcredi
muito tem se preocupado com os impactos da pandemia que vem colocando em
risco a vida dos moradores de Cássia,
bem como a das cidades atendidas pela
instituição. “Esta doação veio ao encon-

tro com o fato de que a capacidade de
atendimento hospitalar do município
neste momento está bastante comprometida. E este aparelho respirador será
com certeza de grande importância para
o Pronto Socorro, podendo salvar vidas
ou até mesmo possibilitar sobrevida em
caso de necessidade de encaminhamento para outros centros hospitalares”, assegurou o gerente regional.
De acordo com os diretores da Sa-

romcredi, a empresa vem se destacando
com estes atos de solidariedade e de salvar vidas. A filosofia de atuação da Saromcredi é muito voltada para o social e
desta forma a empresa através dos atos
da sua diretoria tem sido referência de
sensibilidade para os funcionários que
também se preocupam não só com o
crescimento financeiro, mas também
com o cultural e espiritual, fato que a
tem tornado pioneira de atendimento

nesta área.
A Saromcredi este ano investiu mais
de R$224 mil em equipamentos hospitalares, beneficiando hospitais e unidades
de saúde de oito cidades da sua área de
atuação, localizadas no Sudoeste, Centro-Oeste, Sul de Minas e Alto Paranaíba.
Com as doações realizadas a cooperativa
chega a R$450 mil destinados a melhorias na saúde para o enfrentamento da
covid-19.
Estas ações, assim como tantos outros benefícios que a entidade tem conseguido propiciar em Cássia, nada mais
é do que o reflexo da intenção dos próprios cooperados em proporcionar a si
mesmos e a toda comunidade condições
mais dignas e de autonomia na solução
de seus problemas.
A Administração Municipal agradece
e parabeniza a toda diretoria, gerentes e
funcionários da Cooperativa de Crédito
Saromcredi por esta atitude de solidariedade e consideração com a cidade de
Cássia, salientando que esta importante
doação irá colaborar na luta e combate
a pandemia contra a covid-19.

SECRETARIA ENTREGA PREMIAÇÃO DO 1º CONCURSO
DE FOTOGRAFIA AMBIENTAL DE CÁSSIA
A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente lançou
durante a semana do Meio Ambiente
o 1º Concurso de Fotografia Ambiental
de Cássia com 47 inscritos. O resultado
do concurso aconteceu no dia 17 de junho, com a entrega à vencedora Ester
Ferreira de Oliveira, que recebeu como
prêmio uma cesta de café da manhã e

uma composteira doméstica.
Estiveram presentes na premiação
o prefeito Rêmulo Carvalho Pinto, o
Reminho e Luiza Parreira Izidoro, Edmilson Silveira de Sousa, Maria Ester
Martins Soares e Gustavo Cáris Pinto,
da comissão julgadora do concurso. A
Administração Municipal parabeniza a
vencedora, bem como os demais parti-

cipantes do 1º Concurso de Fotografia
Ambiental.
O regulamento permitiu que cada
participante concorresse com três
fotos coloridas, de sua autoria, sem
retoques, no formato horizontal ou
vertical, com os devidos ajustes de
contraste, brilho, saturação ou nitidez. Foi também aceita a utilização

Foto 1
Estela Ferreira de Oliveira,
1º lugar com 453 votos
Sítio Boa Vista em Cássia-MG.

de qualquer câmera fotográfica e cada
foto deveria ter a identificação do local
onde foram feitos os registros.
As inscrições aconteceram de 7 a 11
de junho e uma comissão julgadora foi
composta para avaliar as 3 melhores
fotos, que de 15 a 16 de junho foram
colocadas em votação pelas redes sociais para decisão do público.

Foto 2
Isadora de Souza Alves
2º lugar com 337 votos
Zona Rural de Cássia

Foto 3
Gabriela Andrade Carvalho Alves
3º lugar com 281 votos
Sede dos Escoteiros de CássiaParque Dona Nenê Pinto

A Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com o SENAR E SEBRAE , em agosto promove os seguintes treinamentos gratuitos:
SAÚDE E ATENÇÃO AO IDOSO (16 ANOS)
De 9 a 13 de agosto - das 8h ás 17h
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES
(18 A 59 ANOS)
De 18 A 20 de agosto – das 8h ás 17h
GESTÃO DE MARKETING- (16 A 59 ANOS)
De 30/08 a 1/09

PALESTRA SEBRAE - COMO ACERTAR O PREÇO DE VENDA
on-line e gratuita (16 anos)
Dia 19 de agosto- das 19:30h às 20:30h
Temas: Por que o preço de venda é tão importante?
Fatores que influenciam no preço de venda - Aspectos importantes da composição de preço e - Dicas para precificar corretamente.
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CONCURSO "SABORES DE CÁSSIA" VAI
PREMIAR RECEITAS COM PRODUTOS LOCAIS

O município de Cássia, por meio da
Seção de Cultura e Patrimônio Histórico,
em parceria com a Câmara Municipal de
Cássia, Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater-MG), Central de
Associações Rurais de Cássia (Cearca),
Secretaria Municipal de Turismo,
Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Cássia
(Acic), Sala Mineira do Empreendedor
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), lançou o
1º Concurso Gastronômico do município
“Sabores de Cássia”.
As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas até o próximo dia 15 de
agosto, pelo formulário Google pelas
redes sociais da Prefeitura Municipal de
Cássia, ou ainda diretamente na Casa
da Cultura de Cássia, com a equipe de
coordenação da Seção de Cultura e
Patrimônio Histórico de Cássia, na Rua
Aviadores Azevedo Borges, 121-Centro.
De acordo com o coordenador
da Seção de Cultura e Patrimônio
Histórico da prefeitura de Cássia,
Dannilo Rodrigues Silveira, que também
é presidente do Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico, o concurso de

culinária tem como objetivo eleger um
prato típico que represente a cultura
local. E nada melhor do que os próprios
cassienses, com ingredientes de Cássia,
para a escolha das receitas que também
vão fomentar o turismo gastronômico
do município.
Os participantes poderão escolher em
qual das categorias de pratos concorrer.
Nas receitas salgadas, deve ser utilizado
um dos ingredientes produzidos na
cidade, como a farinha (de milho ou
mandioca) que é inventariada, ou
qualquer outro produto da terra, como
soja, milho e café. Um dos critérios que
já foi divulgado é que o participante tem
que ser nascido ou residir em Cássia há
mais de 1 ano.
As categorias são: Pratos Principais,
Acompanhamentos, Entradas, Bebidas,
Quitandas e Doces e Sobremesas. No

ato da inscrição os pratos concorrentes
deverão preencher as seguintes
informações:Ingredientes, modo
de Preparo, Tempo de Preparo e
rendimento.
Vale ressaltar que alguns critérios
serão rigorosamente avaliados pela
comissão julgadora, como a organização,
higiene, apresentação dos pratos,
sabor, aroma e a criatividade“Todos
os ganhadores de cada categoria
receberão um kit contendo uma
batedeira planetária, um liquidificador,
um jogo de panela com dez peças.
Ainda recebem um troféu, um avental
personalizado do ‘Sabores de Cássia’ e
terão a participação em um programa
de culinária que será transmitido pela
TV Minas Cultural e a receita divulgada
em um encarte turístico do município”,
informou Silveira.

PROFESSORES DE CÁSSIA FAZEM CURSO
DE JOGOS PEDAGÓGICOS VIRTUAIS
Professores da rede municipal e estadual de ensino serão beneficiados
com a capacitação do Sistema Faemg/
Senar/Inaes sobre Jogos pedagógicos,
na modalidade de Aulas Virtuais ao
Vivo (AVV), promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Cássia. O
treinamento irá beneficiar entre julho
e agosto cerca de 70 profissionais da
educação do Ensino infantil, Fundamental e Médio.
O curso apresenta ferramentas
que auxiliam na preparação de aulas
on-line com a utilização de várias plataformas que chamam a atenção dos
estudantes. Segundo o instrutor Erick
Godinho, de Belo Horizonte, o novo
cenário na educação, com as aulas remotas e virtuais, exige dos professores
muita experiência e domínio da internet, o que no momento ainda tem sido
uma árdua tarefa.
O objetivo do treinamento é
experimentar e também vivenciar jo-

gos de formas pedagógicas de modo
a contribuir com o ensino e aprendizagem dos nossos alunos onde serão
abordadas as competências cognitivas,
afetivas e psicomotoras, e faremos isto
através de plataformas virtuais, que serão utilizadas como ferramentas pedagógicas para aplicarmos os conteúdos
em todas as disciplinas de acordo com
a especificidade de cada professor durante as suas aula, sejam elas virtuais
ou remotas.O curso vem acrescentar e

dar ao professor suporte e novas ideias
para as aulas nas plataformas digitais
que serão disponibilizadas. Abordamos
a ludicidade e as condições para eles
criarem os seus próprios jogos, o que
vai ajudar e enriquecer o aprendizado
e estimular a participação dos alunos”,
explicou o instrutor.
Para a professora Silvia Faleiros
David Carvalho, da Escola Municipal
João Carlos Salgado, o curso proporcionado pelo Senar Minas, superou todas

as expectativas como aluna. “Muitos
foram os ensinamentos proporcionados
de maneira prazerosa. O tutor repassou
o curso, utilizando ferramentas digitais
lúdicas claras, objetivas e com muita
funcionalidade dentro do processo ensino-aprendizagem escolar. Os recursos
digitais oferecidos, certamente, darão
a nós professores, a oportunidade de
trabalhar uma metodologia lúdica sobre os conteúdos que serão oferecidos pela grade curricular aos alunos,
principalmente na educação remota,
à qual estamos vivenciando. Agradeço
imensamente a todos envolvidos em
oferecer tão grande oportunidade a
nós educadores, pois as lições deixadas pelo Curso de Jogos Digitais serão
levadas por mim ao cotidiano escolar
fazendo com que a construção do conhecimento de meus alunos possa se
unir ao lado deleitável do aprender”,
salientou a docente.

EMATER MG DÁ DICA TÉCNICA SOBRE PERÍODO COM GEADA
A geada é um fenômeno que provoca
a morte da planta ou de parte dela devido ao abaixamento da temperatura.
Uma noite típica de geada no cafezal

a melhor decisão. Sendo assim, não é
recomendada a poda imediata logo após
a geada em lavouras de café.
Portanto, após o aparecimento dos

inicia-se com baixas temperaturas, céu
limpo (sem a presença de nuvens) e noites sem vento, dessa forma a radiação
é perdida mais rapidamente.
A Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater) orienta sobre
o que fazer após a geada. Após a ocorrência da geada, não é possível verificar
exatamente até onde queimou e os estragos causados para se tomar a decisão
do que deverá ser feito no momento.
Dessa forma, é necessário esperar
para que os danos apareçam e se tome

danos causados pela geada e dependendo da sua intensidade é recomendado
a realização de podas mais leves ou
podas mais drásticas como é o caso da
recepa ou mesmo não ser recomendado
nenhum tipo de poda e realizar apenas
desbrotas.
Dúvidas e/ou informações entre em
contato com os técnicos da Emater
Everaldo Borges da Costa, Francielle
Augusta de Carvalho Andrade ou Kelcio
Antonio Salgado Lemos pelo telefone
(35) 3541 1547.
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CÁSSIA REALIZA CAMPANHA
DO AGASALHO 2021
Pobre" para dar seguimento em suas
ações.
Foram beneficiadas mais de 70 famílias em situação de vulnerabilidade
social e aproximadamente 20 moradores de rua.

A Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde promoveu a "Campanha do Agasalho 2021",
com arrecadação de cobertores novos
e usados, uma iniciativa da EPTV e realização Prefeitura Municipal de Cássia.
Durante o período de arrecadação,
entre 10 de maio e 31 de julho, foram
recebidos além cobertores, agasalhos,
roupas e calçados. Foi contabilizado
um total de 127cobertores, sendo 89
novos e 38 usados.
Os agasalhos arrecadados foram
doados aos usuários do Centro de Referência da Assistência Social (Cras),
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), Centro de
Convivência do Idoso (CCI) e o restante
foi encaminhado para a entidade "Mãe

A Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação agradece os parceiros: Cartório de Registro de Imóveis,
Supermercado Cássia, Supermercados
Aragão e Mineirão, Ebenezer Contabilidade, Lar São Vicente de Paulo, Paróquia Santa Rita, Roberto César Faleiros
Teixeira, José Pereira e Nara Arantes
Cabral pelas doações de cobertores
novos.

O agradecimento também se estende a toda comunidade que calorosamente abraçou a causa e contribuiu
com doações. A colaboração de todos
foi de grande importância para o sucesso da campanha.

ATLETA CASSIENSE CONQUISTOU O 4° LUGAR
NA 20ª CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE CAMPO BELO

O cassiense Zaquel Pereira Ferreira, de
31 anos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cássia, por meio da Seção de
Esportes participou da 20ª Corrida de Rua
do Bairro São Luiz, na cidade de Campo
Belo. Nesta tradicional competição da
região, que reuniu os melhores atletas
do sul e sudoeste de Minas, Zaquel conquistou o 4º lugar. A prova contou com
a participação de atletas de 23 cidades,
sendo 40 participantes do sexo masculino

e 22 do sexo feminino.
O cassiense começou neste esporte
em 2005, ainda como estudante, participando da gincana da Escola Estadual São
Gabriel. Na época em virtude da sua determinação e aptidão para o esporte contou com o apoio de Olício Pires de Sousa,
criador do projeto ‘Esporte é Vida’, que o
incentivou a participar da corrida de São
Silvestre, na cidade vizinha de Pratápolis.
O atleta trabalha durante o dia como
serviços gerais, na zona rural em atividades de capina, desbrota e colheita de
café. No final da tarde, costuma se dedicar, diariamente durante 1h30 aos treinos.
“Os jovens deveriam sempre praticar um
esporte, pois além de melhorar a saúde
física, faz muito bem para a saúde mental”, conclui Zaquel.
A Seção de Esportes parabeniza o atleta pelo empenho e por representar com
tanta dedicação o atletismo cassiense.

PASTORES E FIÉIS DE TRÊS IGREJAS DO EVANGELHO QUADRANGULAR
SE UNIRAM PARA AJUDAR FAMÍLIAS CARENTES
Pastores e fiéis das três igrejas do
Evangelho Quadrangular de Cássia
se solidarizaram e se uniram em
campanha para arrecadar alimentos
e conseguiram completar 30 cestas
básicas que foram doadas às famílias
cassienses que estão passando por
grande necessidade em virtude da
atual situação econômica durante a
pandemia do novo coronavírus.
Segundo os pastores Ailton Donizetti
Rodrigues, Andercy Vitor Pereira e
Wilson da Silva Rogério, a dedicação e
prestatividade dos fiéis e colaboradores
das igrejas foram fundamentais para o
sucesso da iniciativa.
Os pastores pediram o apoio do
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) no sentido de analisar

e orientar na entrega das cestas às
famílias mais carentespara que a
doação fosse mais justa.
Além das cestas básicas, o grupo
religioso também arrecadou produtos
de higiene pessoal e fraldas geriátricas
que foram entregues ao Hospital
Instituto São Vicente de Paulo, de
Cássia. Esta ação é uma demonstração
de fé e de amor ao próximo.
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EXPEDIENTE

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Adriana de Oliveira Dias - MTB 025230
DIREÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
Secretaria de Comunicação
IMPRESSÃO:
Gráfica do Serginho

Prefeitura Municipal de Cássia/MG
Fone:(35)3541-5700
As matérias contidas nesse jornal tem caráter
educativo, informativo e de orientação social
a população.

