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O projeto Costurando
Vidas é uma maneira
de ajudar mulheres a
elevar a autoestima e
o autoconhecimento
através do artesanato

1º Concurso Gastronômico
Foram escolhidos os melhores pratos na opinião dos votantes

F

oi promovido na Escola Municipal São Sebastião (Serra
Rica), dia 26 de setembro ,
o 1º Concurso Gastronômico de
Comidas Típicas. Mães de alunos
prepararam pratos nas categorias;
prato salgado e prato doce, que
foram julgados e avaliados pelos
jurados formadores da banca. O
objetivo do concurso foi o de resgatar, valorizar e dar visibilidade a cultura do homem do campo. As vencedoras foram: Doces:
1º
Lugar:
Adriana
Caste-

lari Sarto – Pé de moleque
2º Lugar: Lilian Carlota Daré Sarto – Pudim de abóbora. Salgados:
1º Lugar: Angelina Sarto Baroni – Bolinho de Mandioca
2º Lugar: Fabiana Ferreira Sarto - Canjiquinha. As organizadoras do evento esperam que este
primeiro concurso seja uma semente para um próximo evento como esse e que sirva de inspiração para as outras escolas e
até mesmo para a nossa cidade.
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P

rocurando uma forma de
estarmos em contato direto
com a população, expondo
as atividades que a Administração
Municipal tem desenvolvido, prestando contas da gestão e, atendendo um objetivo dos estudantes de
Jornalismo de nossa cidade, que
pretendiam desenvolver um projeto de comunicação, ou seja, um jornal, aceitamos a implantação desse
projeto. Aproveitamos para informar a população da gravidade do
momento administrativo que passamos. O governo do estado deve
ao município de Carmo da Cachoeira, no mês de outubro de 2018, dia
23, o valor de R$ 3.581.342,41, de
recursos que deveriam ser transferidos diretamente à Prefeitura. Não

Thauná Araújo
Redatora
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são provenientes de convênios ou
repasses espontâneos e sim recursos constitucionais destinados às
ações de educação, saúde, folha de
pagamento, etc. Trata-se do ICMS,
FUNBEB, IPVA, Transporte Escolar, Saúde (COSEMS – MG), e Piso
Assistência Social, que pertencem
ao Município e está sendo retido
no Governo Estadual. A crise já
chegou aqui, e estamos no fundo
do poço e por isso já já estará refletindo nos serviços ofertados a todos, inclusive colocando em risco
o pagamento dos servidores. Medidas judiciais estão sendo tomadas,
e administrativas também.
Um abraço a todos!
Godó
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Jornal Cachoeirense está de volta
Com o auxílio dos alunos de Jornalismo do Unis, o jornal volta a circular
na cidade. Em reunião com o secretariado o projeto foi aprovado

O

s estudantes do 6º período
de Jornalismo do Centro
Universitário do Sul de
Minas (Unis-MG), Maicon Adão
e Renata Vilella, estiveram em
uma reunião com o secretariado
de Carmo da Cachoeira, dia 05 de
setembro, na sede da prefeitura,
para discutir a reativação do jornal
impresso “Cachoeirense”, que teve
suas publicações encerradas em
2016. Os universitários apresenta-

ram antes, na sexta dia 31 de agosto, o projeto para o prefeito Godofredo José Caldeira Reis e para
a vice-prefeita Maria Beatriz Reis
Mandes. A iniciativa dos alunos
foi bem recebida pela prefeitura.
“É uma forma de divulgação do
trabalho feito pelos setores da
Prefeitura”, afirmou o prefeito.
Para a vice-prefeita, o jornal tem
ainda a missão de mostrar ações,
que muitas vezes não são conhe-

cidas pelos moradores. “A reativação do jornal é muito importante
para que os munícipes fiquem por
dentro do que está acontecendo
na gestão atual, de tudo que é feito em cada área e cada secretaria.
O jornal é uma forma transparente de passar a todos os cidadãos o
que acontece na cidade. É muito
importante essa divulgação, pois às
vezes as pessoas não sabem o que
está acontecendo, e o jornal facilita
esse elo entre a prefeitura e a comunidade”, analisa. As estudantes Melissa Marques, Milena Edmundo
e Thayná Araújo, também fazem
parte da equipe que ficará responsável pelo jornal, com o apoio do
assessor de comunicação da prefeitura Gladyston Marques C. Filho. O
trabalho do grupo faz parte do PIC
(Projeto Interdisciplinar de Curso),
que neste período é voltado para
assessoria de imprensa. Uma ação
que visa levar os alunos à prática
do que é aprendido em sala de aula.

Projeto Mamãe e Bebê
Iniciativa visa orientar as mães sobre cuidados com os filhos

O

projeto Mamãe e Bebê faz
parte do programa Criança Feliz que é vinculado
ao Cras, e que foi implemetado
para as gestantes que são beneficiárias do Bolsa Família. O Projeto
deu início em agosto com o primeiro encontro que foi feito um
chá de bebê para levantar a auto-

estima das futuras mamães, junto com a palestra com o médico
Lucas Vieira Lima Araújo, sobre a
amamentação na primeira infância. Até dezembro de 2018, haverá mais encontros com palestras
sobre planejamento familiar, prevenção do câncer de mama e de
colo de útero e gravidez de risco.
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Campeonato de Futebol de Campo Amadorzão
A grande final será no dia 16 de outubro e terá início a partir das
16 horas, com movimentos de barracas e muita emoção.

O

Campeonato de Futebol de
Campo Amadorzão teve
início no dia três de agosto
e conta com 14 equipes inscritas.
As partidas estão sendo realizadas

no Estádio Haroldo Caldeira todas
as sextas a partir das 20 horas e aos
domingos a partir das 14 horas. A
final do está prevista para o dia 16
de dezembro a partir das 16 horas.
4
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Ações da Secretaria de Assistência Social
A Secretaria de Assistência Social de Carmo da Cachoeira criou vários
projetos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população

A

Secretaria de Assistência
Social de Carmo da Cachoeira criou programas
e ações voltadas a ajudar a população da cidade e da zona rural.
A criação do programa Criança
Feliz está atendendo aproximadamente 100 famílias, contando
com 3 visitadores e 1 supervisor.

Este
programa
é
voltado para acompanhar crianças de 0 a 3 anos e gestantes.
A criação de equipe de Proteção Especial Social Média e Alta
Complexidade, onde conta com
profissionais especializados, sendo uma psicóloga e uma assistente social para atender pessoas em
situação de vulnerabilidade social,
moradores de rua,
usuários de drogas e
álcool e vínculos familiares
rompidos.
Foram realizadas doações de cestas básicas, auxilio funeral,
passagens para migrantes, materiais de construção,
viagens intermunicipais, pedreiro, marcação e agendamento de
INSS, atendimento para COHAB
Minas, solicitações de mudanças
da zona rural para zona urbana e
vice versa para famílias carentes,
atendimento e recadastramento ao
Bolsa Família, viagens para Apae
e Unincor em Três Corações para

tratamento de crianças especiais e
tratamento ortodôntico, Telecentro Municipal inclusão digital a
pessoas carentes, estudos sociais,
atendimentos e aconselhamentos.
O Cras possuí grupo de convivências de idosos e crianças, acolhidos
da Casalar. Conta com artesanato e
oficinas e tem uma assistente social
e uma psicóloga para atendimento a atenção básica, um
coordenador da Assistência Social. No Cras
também possui oficinas de artes, atividades
físicas, grupos, rodas
de conversas e orientações
ministradas.
A Assistência Social também criou
o Conselho, COMAD-Comitê Antidrogas, CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, CMAS-Conselho Municipal de Assistência Municipal.
A secretaria realizou os repasses mensais de subvenções as Instituições Lar São
Vicente de Paulo e a Apae.

O Cras tem
mais de 500
famílias
cadastradas

5

OUTUBRO DE 2018

EDIÇÃO 1

Costurando Vidas
O projeto Costurando Vidas é uma maneira de ajudar mulheres a elevar
a autoestima e o autoconhecimento através do artesanato

O

projeto Costurando Vidas, se trata de um curso
de formação humana e
fortalecimento de gêneros exclusivamente para mulheres, através de
uma parceria com o Sesc/Lavras.
No programa são promovidas rodas de conversas e debates sobre
o cotidiano feminino, enquanto
são confeccionadas bonecas de
pano, entre outros artesanatos.
A cada semestre dois municípios
são comtemplados com esse projeto, e tem a durabilidade de três
meses. Essa iniciativa tem a finalidade de ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade ou risco
social. A idade mínima para poder
fazer parte desse programa é acima
de 16 anos. “São mulheres acompanhadas pelo grupo de mulheres

do Programa de Atenção Integral à
Família - PAIF e do grupo de idosas
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV,
além de mulheres acompanhadas pela equipe técnica do Cras”.
Os encontros eram feitos todas
as quintas-feiras no período da
tarde, concluindo então 50 horas
de atividades, na sede do Cras.
O Coordenador do Cras, Douglas
Henrique Rosa, disse que o que
motivou a implementação desse
projeto foi a necessidade de poder
proporcionar às integrantes uma
oficina na qual pudesse demonstrar
a importância do empoderamento
feminino, e o quanto a autoestima e o autoconhecimento podem
ajudar na qualidade de vida delas.
No dia nove de agosto foi realizada
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a formatura do projeto Costurando Vidas, e encerrando mais um
ciclo em Carmo da Cachoeira. A
lição que foi tirada durante esses
meses é que qualquer mulher, não
importando sua idade é capaz de
superar seus limites e assim conseguindo realizar qualquer sonho.
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Programa Saúde na Escola
No mês de agosto a Escola Municipal Arlindo Lopes de Oliveira recebeu
a visita da equipe do Programa Saúde na Escola, onde aconteceu palestras
explicando sobre a importância da alimentação saudável.

O

objetivo desse programa é trabalhar a alimentação saudável com os
estudantes, ensiná-los a identificar cada grupo de alimentos, e
a importância de cada um deles.
A equipe do PSF IV foi na Escola Municipal Arlindo Lopes de
Oliveira, que fica localizada na
Comunidade Rural do Palmital
do Cervo, e fizeram palestras, degustação de alimentos e diversas explicações para os alunos do
quarto e do quinto ano. A ação foi
realizada no período da manhã.
Além das palestras a equipe fez
uma roda de conversa com os
alunos, para discutir quais alimentos eles conheciam e assim explicar cada um deles
através da pirâmide alimentar.
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O patrimônio de Carmo da Cachoeira
Levantamento é realizado na cidade para catalogar os bens culturais

N

os dias 11 e 12 de setembro de 2018, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo recebeu os
funcionários da MGTM (empresa
de Consultoria Tributária e Patrimonial) que presta serviços para
nossa cidade. O historiador Pedro
Gabriel Arantes e a arquiteta Flávia Monteiro durante estes dois
dias de trabalho, juntamente com
o pessoal da secretaria, discutiram
sobre os bens do Município a serem inventariados. O inventário
é o primeiro passo para que um
bem passe a ser considerado patrimônio, significa mapear e documentar os bens culturais de maior
relevância para a cidade. Os bens
podem ser materiais (casas, casarões, construções diversas e pode
ser obras como estátuas ou pra-

ças) ou imateriais (festas, danças...)
Primeiramente tiveram que ser realizadas visitas aos locais que possivelmente poderão a ser passados
a serem chamados de patrimônio
como o Estádio Haroldo Caldeira,
Estádio Bento Augusto Leite, Parque de Eventos Urbano Reis, poliesportivo “Godozão” e o terminal
rodoviário; para verificar o atual estado de conservação dos mesmos,
pois caso passem a ser considerados patrimônio, se faz necessário o
envio de laudos sobre a estrutura,
tais como sinais de depredação.
No relacionado aos bens imateriais
foram feitas entrevistas e coletados
depoimentos de alguns cidadãos
cachoeirenses sobre criação das
tradicionais festas, comemorações, procissões e outras manifestações de cunho cultural. Porém
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alguns fundadores e criadores já
faleceram, por isso algumas entrevistas ou depoimentos foram
feitos com seus descendentes.
Se trata de um trabalho de enorme importância para Carmo
da Cachoeira, pois conta pontos para o ICMS CULTURAL,
além de ser um modo de manter nossa história e cultura vivas.

