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Cássia é um dos 19 municípios do Estado a receber
apoio técnico de sustentabilidade
O município de Cássia deu um importante passo no aprimoramento da política de tratamento de resíduos sólidos. A
cidade foi uma das 19 selecionadas para
receber o apoio técnico na ampliação da
coleta seletiva – as outras foram Andradas, Arinos, Bocaiúva, Campo Florido,
Caxambu, Claudio, Governador Valadares, Ipatinga, Itanhandu, Nepomuceno, Rio Piracicaba, Sacramento, São
Lourenço, São Sebastião do Paraíso, São
Tiago, Silvianópolis, Sobrália e Timóteo – dentre 853 municípios mineiros. O
Estado prestará o apoio técnico para ampliação da coleta seletiva no município
por meio de ações específicas da Feam
(Fundação Estadual do Meio Ambiente), desenvolvidas por meio de parceria
institucional pelo Instituto de Gestão
de Políticas Sociais – GESOIS, em conformidade com o Termo de Parceria nº
48/2018.
A parceria vai possibilitar que os municípios consigam, por meio das melhores tecnologias, fazer a gestão adequada
dos seus resíduos sólidos com medidas
de capacitação, ações educativas, incentivo à reciclagem, orientações para
construção de aterros e consorciamento
de municípios. No caso, Cássia integra
o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região de

que está a pleno vapor”, disse o prefeito,
Kito Arantes, em seu breve discurso.

Primeira reunião para formação dos grupos com representantes dos GESOIS

São Sebastião do Paraíso (Cidassp), com
sede em São Sebastião do Paraíso.
Além do apoio às administrações locais e regionais (consórcios), a parceria
prevê capacitação técnica dos operadores de aterros sanitários e unidades de
triagem e compostagem; levantamento
de empreendimentos destinadores de resíduos que estejam regularizados ou em
processo de regularização. Um dos principais pontos da parceria é a otimização
da disposição final e o tratamento dos
materiais para que possa ser retirando
dos resíduos tudo o que puder ser reaproveitado ou reciclado e que tenha potencial energético.
Trabalho iniciado
O trabalho de diagnóstico da coleta

Saúde recebe certificado da Regional
de Saúde de ótima avaliação
A Saúde cassiense recebeu certificado
da Regional de Saúde. No dia 27 de março, a ESF (Equipe de Saúde da Família),
representada pela enfermeira Thatiane, e
a equipe do NASF-AB (Núcleo de Atendimento de Saúde da Família – Atenção
Básica), representado pelo assistente social Maicow e psicóloga Fabrícia, apresentaram a atividade realizada no Lar dos
Idosos “A Beleza na Velhice”, na 1ª Mostra Regional de Experiências na Atenção
Básica, realizada na AMEG (Associação
dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande), em Passos.
No mesmo dia, a Regional de Saúde prestou uma homenagem com a entrega do Certificado de Reconhecimento pela avaliação
“ótima” no III Ciclo do PMAQ (Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica). A coordenadora

da Atenção Básica, Gabriela Brusiquesi, representou as equipes de saúde da família “Dr
Tomas Antônio Salerno e Thatiane Clatt
representou a equipe de saúde da família
“Dona Horácia Alves de Sousa”. As duas receberam o certificado.

Programação festiva e religiosa do
aniversário de 129 anos de Cássia
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seletiva já começou em Cássia. No dia
17 de abril, na Casa da Cultura, toda a
população foi convidada a conhecer e
participar do projeto.
No encontro, as Engenheiras Ambientais do Instituto GESOIS, Carolina
Monteiro Barros e Victória Araújo Vieira de Castro, explicaram aos presentes o
que é o programa. O município nomeou
os membros da Equipe Executiva e no
dia houve adesão voluntária de representantes da população para compor o
Grupo Gestor, responsável pelo planejamento das atividades e convocações
públicas.
“Este ano, em Cássia, será um marco para a sustentabilidade. Além desse
projeto da Feam que começamos agora,
temos o Pro-Mananciais, da Copasa,

Fases
Nesta fase de diagnóstico da ampliação da coleta seletiva, as representantes
do Instituto Gesois farão junto da Equipe Executiva e do Grupo Gestor, o diagnóstico participativo com os catadores
da Ascarpac (Associação dos Catadores
de Materiais Recicláveis e Preservadores Ambientais de Cássia) e realizarão
a composição gravimétrica dos resíduos
do município (integrando o diagnóstico
de geração de resíduos e potencial de comercialização de recicláveis na região).
Nesta mesma fase, ocorrerá o diagnóstico das legislações e posturas municipais
relacionadas. A etapa de diagnóstico finaliza com a apresentação do diagnóstico e da viabilidade das alternativas propostas.
Cronograma
De acordo com o cronograma, as etapas da coleta seletiva se resumem nas
fases de diagnóstico, planejamento, implantação e monitoramento, com atividades previstas até março de 2020. Todos serão informados de todos os passos
dados e o envolvimento de toda a comunidade é muito importante.

“Dia da Beleza” comemora
Mês das Mulheres

Na tarde de 27 de março, no Ginásio
Poliesportivo, foi realizado ara as mulheres
cassienses o “Dia da Beleza”, evento organizado pela Prefeitura, por intermédio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação. Foi a terceira edição e
repetiu o sucesso das anteriores e comemorou o Mês da Mulher.
Foram oferecidos a todas as mulheres
serviços da área de beleza, como: maquiagem, design de sobrancelha, manicure e
pedicure, corte, escova e tintura em cabelos, além de hidratação.
Marcaram presença mais de 200 mu-

lheres, recebidas pela equipe da Secretaria, que tem como gestora a vice-prefeita
Cida. O prefeito Kito Arantes também
marcou presença, demonstrando a importância da mulher como alicerce da sociedade.
To o serviço oferecido foi doado pelas
profissionais da área de beleza da cidade,
pessoas que agradecemos imensamente
pela disponibilidade e prestatividade em
suas participações. Agradecemos também
as equipes das secretarias de Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico e de Comunicação da Prefeitura, pela parceria.
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Frigorífico de peixes entra em operação e recebe dois furgões
A Unidade de Processamento de Pescados (UPP), ou Frigorífico de Peixes de
Cássia, foi contemplada com dois furgões
flex, Peugeot, para usar no transporte de
pescados. O prefeito de Cássia, Marco
Leandro Almeida Arantes, o Kito Arantes, foi buscar os dois veículos em Belo
Horizonte, dia 18 de março, e trazê-los
para Cássia. Os dois veículos fazem parte
de um pacote de equipamentos, implementos agrícolas e insumos doados ou
cedidos através da Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerais), pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento de Minas Gerais. Os
veículos foram conquistados por emenda parlamentar do deputado Emidinho
Madeira.
A unidade foi montada por um grupo de piscicultores que formam a Coopamorg (Cooperativa dos Pescadores e
Aquicultores da Região do Médio Rio
Grande), atualmente com 35 piscicultores filiados, com a participação da Emater-MG, do IMA (Instituto Mineiro de
Agropecuária), MAPA (Ministério de
Agricultura e Pecuária). O abatedouro
estava paralisado quando a atual Administração Municipal assumiu, no começo de 2017, e começou a se movimentar
para o término da obra, com a participação da Emater-MG. O primeiro contato
com o então presidente da Coopamorg,
José Antônio Delfino Barbosa, foi em 12
de janeiro de 2017, quando o prefeito
Kito Arantes disse que iria envidar es-

forços e colocar o abatedouro paralisado
em operação.
Prefeitura deu pontapé
A Secretaria de Gestão de Projetos
fez o projeto estrutural da cobertura da
doca (área para recebimento e despacho), cuja fabricação e montagem ficaram a cargo da AAMORG (Associação
de Aquicultores do Médio Rio Grande),
porém sob a supervisão da Secretaria
de Gestão de Projetos. Foi construído o
piso da doca e melhorado o espaço para
acesso desde a rodovia e estacionamento. Foi feita a pintura total do prédio,
que ganhou um novo aspecto. Depois,
houve um redesenho do processo pela
Emater-MG, com o envolvimento das
diretorias anterior e atual.
O abatedouro tem capacidade para o
abate de 3.000 quilos de peixe processado por dia e hoje abate 300 quilos/dia e
gera quatro empregos diretos até agora.
Esse número deve crescer e o abatedouro
e a expectativa é chegar a 3000 mil quilos de peixes por dia. De imediato, com
a valorização do preço do filé de tilápia,
produto comercializado pela instituição,
deve subir o número de associados.
Mercado
Segundo o gerente regional da Emater-MG, Frederico Ozanam de Souza, os
furgões representam muito para o frigorífico cassiense. “É uma forma de levar
a produção para mais longe e conquistar
nichos de mercado com um produto de

Prefeito Kito Arantes faz entrega simbólica das chaves a Sérgio Donizete Ferreira

origem”, disse.
Frederico lembrou que a unidade de
pescados possui o SIF (Serviço de Inspeção Federal), o que o gabarita para ter o
produto comercializado dentro e fora do
Brasil. “O futuro pode ser a exportação
de pescados de nossa região”, complementou.
“O frigorífico atende a região de Cássia e também Carmo do Rio Claro, que
não funcionará como unidade processadora, mas sim como estrutura de apoio”,
disse.
Adaptações
Em reunião com o presidente da Coopamoorg, Sérgio Donisete Ferreira, o
prefeito Kito Arantes colocou a estrutura técnica da prefeitura à disposição para
buscar adaptar os dois furgões dentro das

especificações adequadas para o transporte, como refrigeração, por exemplo.
“Nosso próximo passo é ajustar os veículos, que são muito bem vindos. É um
avanço muito grande para irmos mais
longe”, disse Sérgio.
Para o prefeito Kito Arantes, “a importância dos furgões é muito grande,
pois Cássia é um município banhado
pela represa de Mascarenhas de Moraes,
que é de Furnas e tem um potencial de
exploração de peixes muito alto. Em dois
anos, conseguimos realizar um sonho de
16 anos, que é o frigorífico. Então, esses
carros vão ajudar na entrega dos pescados”.
O frigorífico ganhou repercussão regional e nacional porque já entrou em
operação e é o único do Sul de Minas a
ter o selo do SIF.

Rádio Cultura está em livro nacional
Prefeitura recebe ESPORTE
Cássio ganha mais
entre das emissoras pesquisadas
ambulância zero
uma e agora
do Ministério da quer partir para
Saúde
a Argentina

O prefeito Kito Arantes recebeu, dia 5
de abril, uma ambulância tipo Furgoneta,
totalmente equipada - simples remoção -,
zero quilômetro, conforme Portaria 2214,
de 31 de agosto de 2017/Ministério da
Saúde. O veículo foi adquirido por meio
do processo administrativo 050/2019, da
empresa Vime Veículos Ltda, de Guaxupé
(MG), no valor de R$ 83.200,00.
O próprio município se cadastrou para
receber o veículo do Ministério da Saúde.

ÓBITOS
ABRIL

02/04 - José Teodoro da Silva, 82 anos
03/04 - Benito Fernandes Alonso, 91 anos
04/04 - José Messias do Nascimento, 70 anos
05/04 - Tereza Soares Cardoso, 81 anos
09/04 - Francisco Jacinto de Resende, 88 anos
11/04 - José Bento M. Carvalho Filho, 74 anos
12/04 - Cléria Salgado Oliveira, 78 anos
14/04 - Eunice Pires, 89 anos
15/04 - Sebastião Benjamim Oliveira, 100 anos
21/04 - Onofra da Silva, 92 anos
21/01 - Geraldo Alfredo de Paula, 80 anos
24/04 - Antônio Cândido Martins, 70 anos
EXPEDIENTE
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O nosso ultramaratonista Cássia trouxe
mais um troféu para a sua coleção e, mais
uma vez, levou o nome de Cássia mais longe. O atleta ficou em primeiro lugar na categoria 60/65 da Ultramaratona 12 e 6 horas,
em Macaé (RJ), que aconteceu nos dias 30
e 31 de março e está em sua oitava edição.
Ele participou da competição com o apoio da
Prefeitura, por intermédio da Secretaria de
Esportes, Cultura e Patrimônio Histórico.
O próximo desafio, também com o apoio
da Prefeitura, será no exterior. Nos dias 17,
18 e 19 de maio, Cássia corre a 2ª Edição
Ultramaraton International Terma dos Rio
Redondo, na Argentina.
Quem quiser colaborar com o atleta pode
ligar para o WhatsApp (35) 99818-1377.
Parabéns, Cássio, nossa cidade se orgulha
de todos os nossos atletas.

O rádio brasileiro está próximo de completar um século de existência, em setembro de 2022, com mais uma importante
mudança, que definirá os próximos desafios
para que continue e ser um meio de comunicação tão popular, ao aproximar pessoas
e prestar serviços a milhares de cidadãos: a
migração do AM para o FM.
Todo o processo de migração é abordado
no livro Migração do rádio AM para o FM
– Avaliação de impacto e desafios frente
à convergência tecnológica, de autoria de
profissionais do Grupo de Pesquisa Rádio
e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, lançado em finais de 2018,
pela editora Insular.
A Rádio Cultura de Cássia foi uma das
29 emissoras de Minas Gerais pesquisadas
que estavam em processo de migração ou já
tinham migrado para a Frequência Modulada, o FM. Na amostragem nacional do trabalho, são 238 emissoras analisadas, num
contexto de 616 emissoras que assinaram
junto ao Ministério das Telecomunicações
o termo de adesão para realizar a migração.
Em 2013, foi autorizada a migração dessas estações para o espectro FM, em processo que começou a se efetivar em 2016,
quando as primeiras emissoras começaram a
migrar. Processo que se expôs longo, difícil
e complexo. No caso da Rádio Cultura, o
processo foi concluído em 2018.
A pesquisa, que envolveu 90 profissionais da área de comunicação em todo Brasil,
abrangeu sete áreas distintas: 1. Processo de
mudança – aspectos técnicos e investimento da emissora; 2. Sustentabilidade (fatura-

Cássia vira notícia internacional com beatificação de Pe. Donizetti
Cássia virou notícia nacional e internacional com o reconhecimento
de um milagre por intercessão do venerável servo de Deus Padre Donizetti
Tavares de Lima, que será beatificado.
O sacerdote diocesano nasceu na cidade, na extinta Rua da Praia, que hoje
leva o seu nome, no dia 3 de janeiro
de 1882, e faleceu no dia 16 de junho
de 1968, em Tambaú. Padre Donizetti
viveu com a família em Cássia até os
4 anos, quando mudaram-se para outra
cidade no interior de São Paulo.
Em Cássia, o Padre Donizetti pode
ter sido batizado na pia batismal que
está no Santuário de Santa Rita de
Cássia. A comunidade católica mobilizou-se e na quarta-feira, dois dias depois da publicação do decreto do Papa
reconhecendo o milagre, em Casa
Branca, houve uma missa que lotou o
santuário, seguida de uma procissão do
templo até a estátua do Padre Donizetti
na rotatória próximo à rodoviária. Em
dado momento, os fiéia aplaudiram o
padre, em intensa comemoração.
O processo de Padre Donizetti no
Vaticano durou 22 anos. Com o reconhecimento da Santa Sé, Pedre Do-

nizetti chega ao último passo antes da
canonização, que é tornar-se santo da
Igreja Católica. A data da solenidade
ainda não foi marcada pelo Vaticano.
Humildade
Padre Donizetti espalhou por Tambaú diversas obras sociais, dentre as
quais a fundação do asilo São Vicente
de Paulo e da Associação de Proteção
à Maternidade e Infância de Tambaú.
Criou também a Congregação Mariana, a Irmandade das Filhas de Maria e
o Círculo Operário Tambauense.
Exerceu seu sacerdócio como Jesus,
a serviço dos pobres, dos marginalizados e doentes. Viveu de maneira simples e humilde, sempre à disposição
do povo. Ainda hoje em Tambaú as
suas obras sociais continuam sendo
testemunhas de seu zelo social. Tinha
grande devoção a Nossa Senhora Aparecida. Em sua época, contam-se vários
sinais milagrosos da multidão que ia a
Tambaú para receber a bênção do padre Donizetti.
Milagre atribuído
Bruno Henrique Arruda de Oliveira

é um menino nascido em 2006 com
uma deformidade nos membros inferiores e que recebeu o milagre por
intercessão de Padre Donizetti Tavares de Lima. Em um relato publicado
no site do Santuário Nossa Senhora
Aparecida, de Tambaú (SP), a mãe
de Bruno, Margarete Rosilene Arruda de Oliveira, conta que o menino,
nascido em 22 de maio de 2006, em
Casa Branca (SP), tinha uma deformidade conhecida como “pé torto
congênito bilateral”, uma anormalidade de difícil tratamento.
Quando a criança começou a ficar em pé, seus pais perceberam que
ele “não conseguia encostar as solas
dos pés na superfície, ele pisava com
os lados dos pés e tinha as perninhas
arqueadas”. A mãe levou ao pediatra
o raio-X e o laudo e foi encaminhada
ao ortopedista.
Certa noite, a mãe colocou Bruno
de pé sobre uma mesa e tentou desentortar os pezinhos dele com suas
mãos, um esforço em vão. Então, começou a chorar e clamar ao Pe. Donizetti.O menino curou-se da enfermidade.

Prefeitura fará leilão dia 16 de maio

Os lances virtuais para arrematar bens
da Prefeitura de Cássia que vão a leilão já
podem ser dados pela internet no site www.
lucasleiloeiro.com.br. Serão levados a leilão
14 itens. O leilão presencial será no dia 16
de maio, na Casa da Cultura, na Rua Aviadores Azevedo Borges, 121, às 13h.
O leilão será feito juntamente com o leiloeiro Lucas Rafael Antunes Moreira, matriculado na JUCEMG (Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais), pela maior oferta
individual de cada bem, no estado em que se
encontra, consoante às regras e disposições
do Edital 001/2019.
Os itens que irão a leilão estão disponíveis para inspeção visual pelos interessados,
nos dias 13 a 16 de maio, no Pátio da Pre-

feitura, localizado na Rua Argentina, 150 –
Jardim Alvorada, das 7h às 11h e das 13h às
17h. No dia 16 de maio, a visitação dos bens
será das 7h às 11h.
Para a retirada do edital, oferecimento
dos lances antecipados ou visualização de
fotos dos bens e melhores informações basta
acessar lucasleiloeiro.com.br ou contatar o
leiloeiro nos telefones (37) 3242-2218 ou
(37) 99862-5727 ou ainda através do e-mail
lucas@lucasleiloeiro.com.br e também na
sede da Prefeitura. O município não terá nenhum custo para realizar o leilão e angariar
fundos. Um percentual do que for vendido
ficará com o leiloeiro. O edital também está
disponível no site oficial do município: cassia.mg.gov.br.

De 13 a 21 de Maio:
6h - Missa na Colina de Santa Rita.
12h - Novena no Santuário, transmitida pela Rádio da Família de São Sebastião do Paraíso.
15h - Adoração ao Santíssimo Sacramento no Santuário.
19h - Missa solene e novena no Santuário.
Dia 12/05 - 10h30 - Carreata com a
imagem de Santa Rita pelas ruas da cidade
e benção dos veículos. Início: Santuário.
Dia 18/05 - 16h - Noveninha com as
crianças no Santuário.
Dia 20/05 - 18 h - Procissão luminosa:
da Colina ao Santuário. (levar velas)
Dia 21/05 - 18hs - Acolhida da Imagem réplica do Corpo de Santa Rita, no
trevo da cidade, trazida pelo Corpo de
Bombeiros. Carreata pelas ruas da cidade
até o Santuário.

mento e audiência); 3. Reconfiguração do
conteúdo; 4. Reorganização da programação; 5. Mudanças na equipe de profissionais; 6. Estratégias de relacionamento com
a audiência; 7. Reposicionamento da marca
da rádio.
A Prefeitura de Cássia adquiriu um
exemplar do livro, que se encontra à disposição dos cassienses na Biblioteca Octávio
Borges.
Cândida Borges Lemos
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Novena solene e presidências, às
19h:
13/05 - Segunda-feira: “Sede santos
como o Vosso Pai celeste é santo.”
• Pe. Alexandre José Gonçalves – Paróquia São José - Muzambinho
• Benção das crianças
14/05 - Terça-feira: “Os santos: modelos de busca pela santidade.”
• Pe. Reginaldo da Silva – Catedral de
Guaxupé
• Benção dos jovens
15/05 - Quarta-feira: “Os inimigos
sutis da santidade.”
• Pe. Michel Pires – Paróquia Nossa
Senhora do Carmo – Carmo do Rio Claro
• Benção das mulheres grávidas
16/05 - Quinta-feira: “A atividade
que santifica.”
• Pe. Sério Bernardes – Paróquia Sagrada Família e Santos Reis - Guaxupé
• Benção dos Educadores e Educadores
17/05 - Sexta-feira: “Luta, vigilância
e discernimento.”
• Pe. Gilgar Paulino Freire – Paróquia

São Judas Tadeu – São Sebastião do Paraíso
• Benção da Saúde e Profissionais da
Saúde
18/05 - Sábado: “O chamado à santidade: um ensinamento da Igreja.”
• Pe. Ronaldo Passos – Paróquia São
Sebastião - Alpinópolis
• Benção dos agricultores e trabalhadores rurais
19/05 - Domingo: “Viver a Santidade
na comunidade.”
• Pe. Marcos Vinícius da Silva – Paróquia São Francisco de Paula- Poço Fundo
(Arquidiocese de Pouso Alegre)
• Benção dos Voluntários da Festa de
Santa Rita
20/05 - Segunda-feira: “Característica da santidade no mundo atual.”
• Pe. Jean Steferson – Basílica Menor
Nossa Senhora das Dores – Boa Esperança
(Diocese de Campanha)
• Benção dos motoristas e caminhoneiros.
21/05 - Terça-feira: “Bem- aventuranças: caminho para a santidade.”
• Pe. Leandro José e Seminaristas
do Propedêutico – Seminário São José –
Guaxupé
• Benção das Famílias
MISSAS DO DIA 22
05h - Pe. Aloísio Miguel Alves – Paróquia Divino Espírito Santo, Pratápolis
06h30 - Pe. Geraldo Henrique Benjamim - Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Fortaleza de Minas
09h - Dom José Lanza – Bispo Diocesano de Guaxupé
12h - Pe. Sandro Henrique Almeida
dos Santos – Paróquia Senhor Bom Jesus
dos Passos, Passos
15h - Pe. Luciano Nascimento Rodrigues
17h - Pe. Janício de Carvalho Machado – Paróquia São José, São José da Barra
19h - Pe. Júlio César Agripino – Administrador Paroquial da Paróquia de
Santa Rita de Cássia
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