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Município incentiva instalação da Casa do Mel
Neste mês de agosto, o prefeito Kito
Arantes recebeu, em seu gabinete, a visita dos apicultores Magid Gontijo Souki, Edvaldo Rossato e o presidente da
AACAR (Associação dos Apicultores
de Cássia e Região) Fernando Kraut, o
presidente da Câmara, Priminho e o vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa,
para tratar do projeto Casa do Mel, da
AACAR.
A proposta é unir os pequenos produtores de mel das cidades de Cássia, Capetinga, Delfinópolis, Ibiraci e Claraval
para fortalecer a apicultura da região e
oferecer mais uma oportunidade de renda para o pequeno produtor rural.
Além de dar suporte para a reativação
da associação, a Prefeitura ofereceu, em
regime de concessão, um terreno de 309
metros quadrados, entre as ruas Caracas e Chile, para erguer o entreposto. A
AACAR se encarregará da construção
e equipagem, com o apoio do Poder Público. A concessão do terreno depende
ainda de autorização da Câmara de Vereadores.
A apicultura em Cássia está em pleno desenvolvimento e recebe apoio da
EMATER-MG (Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais). Com o início da Primavera, dia 21
de setembro, Cássia terá o III Encontro
de Apicultores e Meliponicultores, organizado em parceria da AACAR e Prefeitura, através da Secretaria de Turismo.
Safras
O projeto poderá beneficiar a cafeicultura, que corresponde a aproximadamente 4 mil hectares, contando, ainda,
com a implementação da silvicultura no
município e de todas as outras cidades
participantes, ou seja, em toda a micro-

bacia. Vale lembrar que, com
a polinização das abelhas se
obtém aumento de produtividade de alimentos em 30%
no mínimo. A implantação
das colmeias no campo produtivo tem sido um sucesso
pela melhoria da qualidade
dos alimentos, como o incremento na produção de mel de
excelente qualidade.
É possível produzir mel,
própolis e pólen o ano inteiro, considerando o plantio do
milho e do sorgo em meados
de novembro, estendendo até
o plantio da safrinha, e, ainda, a florada
de eucalipto de fevereiro a abril e depois
de setembro a novembro, conforme a sua
genealogia, e a florada dos cafezais em setembro, outubro e janeiro, mais as floradas de plantas nativas.
Comercialização
A proposta é que a Casa do Mel, junto à CEARCA (Central das Associações
Comunitárias Rurais de Cássia), que
possam comercializar o produto no sul de
Minas e em todo o território nacional.
Espera-se colocar colmeias com uma
produção média de 40 quilos de mel por
caixa. Isso quer dizer que, na primeira
safra em Cássia e região, a Casa do Mel
conseguirá uma produção estimada em
15 mil quilos do produto, para atender a
uma média de geração de renda mensal
de R$ 4,5 mil. No cálculo das colmeias
da região, a proposta é colher até 90 toneladas de mel em uma única safra.
A comercialização dos produtos terá
rotulagem devidamente registrada por
órgãos competentes e segundo a legislação vigente.

Interact tem nova diretoria

Na noite de 2 de agosto, foi realizada a
Sessão Solene e Festiva de Posse da gestão
2019-20 do Interact Club de Cássia. Foi
empossado como Presidente João Victor
Silva Farchi e seu respectivo conselho diretor. Estiveram presentes na cerimônia o
vice-presidente do Rotary Club de Cássia,
Renato Marquete, o Mestre Conselheiro
do Capítulo Guerreiros das Virtudes, Victor Inácio de Oliveira e mais de 170 convi-

dados que prestigiaram este momento.
O Interact Club de Cássia coloca-se à
disposição de toda comunidade cassiense
e conta com seu apoio para continuar a
prestar seus serviços voluntários e filantrópicos, a promover valores éticos aos jovens
e a formar futuros líderes. Agradecemos a
presença de todos que compareceram neste momento tão inesquecível. Um forte
abraço de todos Interactianos!

Reunião no gabinete tratou sobre concessão de terreno para a AACAR

Tráfego nas imediações da
rodoviária será alterado
Livros são lançados
por cassienses em
uma semana
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IX Conferência Municipal de Assistência Social é realizada
No dia 22 de agosto, na Casa da
Cultura, foi realizada a 9° Conferência
Municipal de Assistência Social, que
contou com diversas autoridades, funcionários da Prefeitura, entidades de
assistência social representadas, trabalhadores das entidades e, principalmente, os usuários, além dos conselheiros
municipais.
O público presente teve a oportunidade de ouvir duas excelentes palestrantes e profissionais de áreas diferentes que
puderam colaborar na apresentação do
tema proposto, que foi “Assistência Social direito do povo com financiamento
público e participação social”. Professora Denise Gisele, Doutora em Serviço
Social pela Unesp, apresentou a todos
os três eixos de discussão; a professora
Lígia Rodrigues, enfermeira e docente
na Unifran, realizou uma sensibilização
a todos os presentes e levou a reflexão
do propósito de estar presente na conferência nos conduzido ao diálogo em
grupo nos eixos determinados.

Plenária
Na plenária final através da participação democrática de todos os delegados presentes, além dos convidados,
lideranças comunitárias e usuários foram aprovadas as propostas que serão
encaminhadas ao executivo municipal, estadual e Federal. Propostas estas
que vieram dos seguintes eixos: Eixo 1
Os desafios para consolidação do suas
frente aos impactos da crise financeira
da União do estado e dos Municípios a
emenda constitucional nº 95 a proposta
da reforma previdenciária e a reforma
trabalhista; Eixo 2, A rede de proteção
social do SUAS e a relação com os órgãos de garantia do direito; eixo 3, Democracia participativa, controle social e
protagonismo do usuário do Suas, nada
sobre nós sem nós. Na sequência foram
eleitos os delegados que irão representar
o Conselho Municipal de Assistência
Social e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação na
conferência Regional que será realizada
na cidade de Divinópolis, no mês de outubro.

Alunos participam do Programa
Samuzinho na Escola

Vinte alunos dos quintos anos das escolas municipais fizeram um curso de capacitação na sede do SAMU, em Varginha, na
terça-feira, dia 2 de setembro.
Para tentar diminuir a incidência de trotes, o Governo do Distrito Federal lançou,
em 2007, o Programa SAMUZINHO NA
ESCOLA, que vista conscientizar a população infanto-juvenil do Ensino Fundamental sobre como e quando usar o serviço de
urgência e emergência SAMU 192 e os riscos de brincadeiras como o TROTE.
Com isso, o NEP (Núcleo de Educação
Permanente) com o CISSUL (Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Macrorregião

do Sul de Minas) SAMU, que tem como
objetivo desenvolver atividades teóricas/
práticas e lúdicas de primeiros socorros visando promover Educação em Saúde para
crianças no Ensino Fundamental, bem
como conscientizá-las quanto aos prejuízos
das ligações de brincadeira (trotes), tanto
para o SAMU quanto para a população.
A Prefeitura arcou com todos os custos
de transporte e alimentação dos participantes. Acompanharam os alunos as diretoras
Ana Freitas, Nelsimar Pedroso , a supervisora Cristina Surmano e a professora Renee
Clemente. O projeto é uma parceria das Secretariais Municipais de Saúde e Educação.

Cemitério Municipal - Uma equipe de estagiárias está realizando o levantamento de todos os túmulos da Prefeitura, proprietários, falecidos e túmulos abandonados.
O intuito é organizar toda essa questão e tomar providência dos túmulos que
estão abandonados e correndo risco de desmoronamento

A mesa principal da conferência com presença de autoridades

Com a palavra, o servidor municipal
O setor de TI (Tecnologia da Informação) da Prefeitura foi reformulado e tem feito um trabalho excelente,
assim como os demais. O coordenador de CPD da Prefeitura, João Paulo
Marquetti, fala um pouco sobre o seu
trabalho. Um analista de Tecnologia
da Informação é, dentro de um time
de TI, a pessoa responsável pelo planejamento, execução do projeto (incluindo instalações e configurações) e
administração de rede dos sistemas da
Prefeitura.
De acordo com suas habilidades
técnicas, ele pode dimensionar os requisitos e arquiteturas de sistema e se
utilizar de ferramentas de desenvolvimento para deixar a estrutura de TI da
empresa mais organizada, prática e eficaz em seus objetivos.
Afinal, a TI também é feita de emoção – e pode ser o seu lado humano o
fator que dará, aos olhos da empresa,
ainda mais valor a seu lado técnico.
1 - A Vanguarda - Qual é seu background técnico nesse assunto?
Sou Formado pela Universidade de
Franca, em Informática Comercial e
Empresarial em 2002, onde desde então atuo na área, trabalhando por 7
anos em empresa privada e 10 anos na
administração pública.
2 - A Vanguarda - Como você lida
com desenvolvimento de projetos?
Procuro desenvolver os projetos de
acordo com as necessidades e realidade

de cada setor da Prefeitura.
3 - A Vanguarda - Os problemas
técnicos, táticos ou estratégicos em
TI são constantes?
Sim, pensando na Prefeitura como
um todo, ainda damos suportes a outros departamentos que são subsidiados pela Prefeitura. E visto que quase
todos os departamentos vêm passando
por mudanças com a inclusão de equipamentos tecnológicos e implementação de sistemas, esse suporte acaba se
tornando cada vez mais constante em
épocas de implementação e também se
tratando das manutenções de rotina.
4 - A Vanguarda - Explica pra gente como funciona o TI da Prefeitura?
Fazemos um monitoramento em
tempo real dos servidores, rede e estações de trabalho, assim que relatado algum erro entramos com a manutenção.
E também através de chamados técnicos realizados pelos usuários.
5 - Desde janeiro de 2017, na atual gestão, quais as conquistas e o que
elas representam?
Foram feitas inúmeras melhorias,
mas em destaque está a interligação
através de Fibra Óptica entre os principais departamentos da Prefeitura.
Aquisição e implantação de servidor
de arquivos para melhor segurança dos
dados. Estruturação da sala de TI com
a instalação de ar condicionado e Rack
para armazenamento de servidores.

Aquisição de nova máquina
desentupidora de esgotos
ÓBITOS
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AGOSTO
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01/08 - Miguel Mendes - 86 anos
02/08 - Antônio Marcos F. de Oliveira - 48 anos
03/08 - José Ramiro Silva - 61 anos
04/08 - Neli Gonçalves Aroeira Silva - 74 anos
13/08 - Nilson José de Andrade - 73 anos
17/08 - Antônio Pádua de Moraes - 81 anos
18/08 - Adair Batista Ferreira - 64 anos
19/08 - Tarcílio Campos de Melo - 65 anos
27/08 - Marco Antônio Batista - 60 anos
28/08 - Emília Souza Arantes -90 anos

A Prefeitura adquiriu, pelo
valor de R$ 17.200,00, com
dinheiro proveniente do último leilão de bens inservíveis,
uma desentupidora de esgoto.
O equipamento é projetado especialmente para a desobstrução de tubulações, que mantém
a integridade da estrutura, de
modo a evitar danos no local
para a retirada de objetos sólidos sem estragar a estrutura.

JOESC mais uma vez é sucesso

Em parceria, as secretarias municipais
de Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico e a de Educação realizaram um belo
trabalho na realização da quinta edição do
JOESC (Jogos Escolares Cassienses). Todas as escolas de Cássia participaram e os
alunos deram um show de como se portar
diante de uma competição que envolveu
perdas e ganhos de jogos. Os jogos aconteceram em duas semanas. Foram disputadas as seguintes modalidades: futsal, quei-

mada, vôlei, basquete, handebol, futebol
society, vôlei adaptado, peteca, xadrez,
dama, atletismo, ciclismo e tênis de mesa.
Os jogos foram disputados por estudantes
de 9 a 18 anos da E. M. Allan Kardec, E.
M. João Carlos Salgado, Escolas Municipais Rurais, E. E. Melo Viana, E. E. São
Gabriel e Escola FAMA.
O encerramento foi no dia 16 de agosto
e foram entregues 330 medalhas de ouro e
de prata.

Pontos críticos nas estradas rurais
estão sendo corrigidos

Os pontos críticos das estradas municipais rurais estão passando por reparos,
com a utilização do equipamento pé de
carneiro. Foram feitos reparos com o uso
do equipamento nas estradas da região
Macaúbas, estrada da Prata, Mamona e
Antinha I.
Foram realizados serviços de cascalhamento, com a utilização do pé de carneiro, caminhão pipa, motoniveladora
pela equipe da Prefeitura.

Dois livros são lançados com apoio da Prefeitura

Putika e Kito Arantes no lançamento do livro
“As aventuras da Lulu do Canavial”

No intervalo de uma semana, dois
livros de autoras cassienses foram lançados em Cássia, com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria
Municipal de Esporte, Cultura e Pa-

Dona Célia Mazaro e Putika na noite de autógrafos de
“Rasgos de Saudade”

trimônio Histórico, em parceria com a
ACL (Academia Cassiense de Letras),
na Casa da Cultura. O primeiro deles
no dia 22 de agosto, de autoria da jornalista Luciene Garcia, “As aventuras
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de Lulu do Canavial”. O segundo de
autoria de Célia Mazaro, “Rasgos de
Saudade”, no dia 31 de agosto. Ambas
pertencem à ACL. Os cumprimentos
deste periódico.

Treinamento
Vale lembrar que a equipe que atua
na conservação e recuperação de estradas passou, em 2017, por um treinamento realizado pela EMATER-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerais) e que vem sendo
colocado em prática à risca.
O cronograma de conservação das
estradas rurais de 2019 foi amplamente
divulgado pelos meios de Comunicação
do Município, para conhecimento dos
usuários.

Projeto Constituição
em Miúdos
A Secretaria Municipal de Educação,
juntamente as escolas municipais, iniciaram em agosto o projeto “Constituição em
Miúdos”.
Em formato diferenciado, a Constituição em Miúdos é uma publicação resultante de uma parceria do Senado Federal
com a Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas - ABEL e Câmara
Municipal de Pouso Alegre - MG.
Com uma linguagem simples, ela informa os jovens sobre seus direitos e deveres.
No estudo são abordados temas como Estado, economia, cultura, política, educação e vários outros.
Em Cássia o projeto terá duração de
aproximadamente 2 (dois) meses, com aulas para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, das Escolas Municipais Allan
Kardec, João Carlos Salgado, Itambé e Jerônimo Taveira. As aulas são ministradas
semanalmente. O professor responsável
pelas aulas é o próprio Secretário Municipal de Educação, Jonas Cunha.
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ATENÇÃO! Alteração no trânsito

Um problema que atinge dezenas
de pedestres e motoristas está prestes
a ser sanado: o trânsito no entorno do
Terminal Rodoviário. A Prefeitura,
por intermédio da Secretaria de Gestão de Projetos, encomendou um projeto de melhorias no sistema viário da
localidade. No último dia 5 de julho,
foi aprovada a liberação dos recursos,
através do Programa BDMG Urbaniza
para implementação das melhorias.
Em agosto de 2018 foi contratada
uma empresa de Belo Horizonte especialista em soluções de engenharia
de tráfego e com um quadro de colaboradores altamente qualificado na
área. O resultado foi um relatório com
análise de configuração e operação do
sistema viário lindeiro ao terminal,
levando-se em conta a circulação,
geometria e capacidade das vias mais
relevantes. A equipe técnica esteve
em campo e colheu dados qualitativos
e quantitativos. Com todos os dados
em mãos, foi feita uma análise técnica dos principais movimentos, dos
conflitos de trajeto e da geometria das
interseções com auxílio de softwares
modernos que forneceram os parâmetros necessários.
Resultados
Com os resultados da análise e
com o conhecimento e experiência da
equipe, foi apresentada uma proposta
simples e econômica para melhorar a
fluidez do trânsito, bem como o conforto e a segurança dos usuários.
A área central no entorno do terminal rodoviário é de vital impor-

tância para a cidade, pois recebe as
principais ligações longitudinais e
transversais do tráfego. A concepção
de circulação atual indica a necessidade de priorização e organização desses fluxos, desentrelaçando-os e dando mais capacidade de escoamento a
eles.
Destaca-se o número excessivo de
pontos de conflito em algumas das
interseções, chegando a mais de 40,
entre a Avenida Santa Rita, Avenida
dos Produtores, Rua Dep. Delson Scarano e Avenida Amazonas. Isso evidencia a excessiva permissividade na
circulação que ocasiona os problemas
já mencionados anteriormente e que
são queixa da população e do Poder
Público.
Mudanças
Haverá várias mudanças para melhorar o trânsito como alterações de
geometria de canteiros, mudança de
sentido de vias, adequação de dispositivos viários, implantação de sinalização viária adequada e alteração
do fluxo interno do terminal (confira
os mapas do projeto). Para a implantação das modificações propostas o
BDMG, através do Programa BDMG
Urbaniza,analisou, aprovou e liberou
os recursos necessários. E agora o projeto está em fase de licitação para, então, ser implementado.
O projeto será executado dentro
dos próximos meses. A população será
amplamente informada a respeito do
projeto. Fiquem atentos a sinalização
de trânsito.

Repasse do ICMS Cultural cresce
13 vezes mais em dois anos

Uma ótima notícia: Ao assumir a
gestão Cássia pontuava no ICMS Patrimônio Cultural apenas pela capoeira.
A pontuação para o exercício 2018 foi
0,6. Exercício 2019 a pontuação foi 2,5
e para o exercício 2020 alcançamos a
pontuação 8,02. Graças aos tombamen-

tos, registros e inventários chegamos a
este índice. O índice que regulamenta
os recursos que são repassados no ano seguinte para investimentos em cultura e
patrimônio.
O prefeito Kito Arantes agradece a
todos os envolvidos.

