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Moradores da zona rural contam com PSF exclusivo
em 2006.

Meta
Pelos cálculos da Secretaria Municipal

Qualidade de vida

de Saúde, a meta é cobrir 100% dos

O PSF busca promover a qualidade de

moradores da zona rural, estimados em

vida da população cassiense e interferir

2,9 mil habitantes.

A outra proposta

nos fatores que colocam a saúde em

é desafogar os atendimentos no Pronto

risco, como falta de atividade física, má

Socorro Municipal, que deve ser acionado

alimentação e o uso do tabaco. Com

nos casos de urgência e emergência. O

atenção integral, equânime e contínua,

tratamento no PSF possibilita também o

o PSF.

acesso ao médico e o acompanhamento
da doença, o que facilita a cura.

“Ressaltamos ainda que a agente de

A coordenadora Gabriela Brusiquesi ladeada pela equipe do PSF Rural
O

prefeito

que

então, utilizavam esses PSF’s. Agora,

de

ao invés de vir na cidade marcar a sua

Secretário Municipal de Saúde, entregou

consulta, eles contam com um lugar e

à população mais um equipamento

profissionais específicos para atendê-

de saúde: o PSF (Programa de Saúde

los.

da Família) Rural. O PSF já está em

Saúde da Família gradualmente tornou-

funcionamento no Centro Integrado de

se a principal estratégia para a mudança

Saúde (Posto de Saúde) e visa atender

dos modelos assistencial e a ampliação

apenas os moradores do campo.

do acesso de primeiro contato com os

desempenha

Kito

também

Arantes,
a

função

Criado em 1994, o Programa de

A equipe é formada por um médico,

serviços de saúde no SUS (Sistema

enfermeira, técnica em enfermagem e

Único de Saúde). Pouco mais de dez anos

uma agente de saúde. Cássia possui três

depois foi enunciada como Estratégia

PSF’s(pontos de atendimento da atenção

de Saúde da Família (ESF) na Política

básica) e os moradores da zona rural, até

Nacional de Atenção Básica (PNAB),

União de equipes resolve problema
da creche Norma Pinto Borges
(Cenin-Cacá),

das profissionais da
Educação no processo
de acolhimento dos
que

fazem

parte na Norma Pinto
Borges, creche que se
encontra em reforma.
Prontamente,
todas se dispuseram
a ajudar. O prefeito
No dia 4 de fevereiro, o prefeito Kito

e

o

secretário

Arantes e o secretário de Educação

agradeceram

e Cultura, Jonas Cunha, estiveram

acolhimento e ressaltaram a importância

reunidos com as diretoras das creches

desta colaboração das creches com

de Cássia: Kelly Morais (Norma Pinto

a Administração, ajudando os pais

Borges), Kellem Faria (Gasparina Castro

que precisam deixar seus filhos para

Silva), Leila Vitorelli (APROMIC),

trabalharem e que a reforma continua a

Karina Muradas (ABLA) e Kilda Cunha

todo vapor.

as

diretoras

Objetivos

rural para cadastramento das famílias,

Para Kito Arantes, cuja ação faz parte

porém devido à extensão rural pedimos

de seu programa de governo, o homem

aos moradores rurais que ao virem à

do campo também terá oportunidade de

cidade procurar a ESF para realizar o

detectar e tratar doenças que são típicas

cadastramento”, alertou a coordenadora

da zona rural.

do programa, Gabriela Brusiquesi. A

governo, na Diretriz Uma Cidade Mais

ideia das visitas na zona rural é cadastrar

Saudável e com Qualidade de Vida, item

os moradores e divulgar que contam

12, tem como objetivo implementar um

agora com um lugar específico para

PSF rural, está aí, portanto, entregue

atendê-los.

este serviço de saúde de prevenção com

pelo

“No nosso plano de

Para ser cadastrado e atendido é

o carinho que merece pelo tanto que

preciso apresentar documentos como

fez e faz a este Brasil tanto na segurança

CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante

alimentar

de residência. Quem tiver o cartão de

nacional”, disse.

quanto

na

economia

medicamento deve apresentá-lo na hora
do atendimento.

Inscrição das casas de farinha
aumentará ICMS Cultural

para

pedirem a colaboração

alunos

saúde já se encontra em visita na zona

Dentre vários municípios do Estado de
Minas Gerais, apenas 183 irão aumentar
sua pontuação de ICMS Patrimônio
Cultural (Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), por terem
cadastrado corretamente as casas de
farinhas do seu município. Cássia será
uma dessas cidades que terá aumento em
sua pontuação no ano de 2021.

As casas de farinhas cadastradas em
nosso município foram: Farinha Dona
Benedita, Farinha Paiva e Farinha
Cássia. As casas de farinha agora são
consideradas um patrimônio do nosso
Estado.
Ressaltamos não saber exatamente
o aumento real da pontuação, mas
devido ao empenho de várias pessoas e
secretarias, o aumento virá em 2021.
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Cássia sedia etapa de MTB e atletas locais se destacam
No dia 9 de fevereiro, com apoio da
Prefeitura, por intermédio da Secretaria
de Turismo, Esporte e Lazer, e ACC
(Associação Cassiense de Ciclismo),
Cássia sediou a primeira etapa da 5ª
Copa Regional de MTB (Mountain
Bike).
O evento que iniciou às 9h com
largada no Ginásio Poliesportivo teve
um trajeto de 35 km, dos quais grande
parte na zona rural de Cássia. Apesar
da chuva no início da manhã, a questão
climática não foi um empecilho para
os atletas, nem afastou o público que
compareceu em peso.
A etapa cassiense de MTB contou
com a participação de 289 ciclistas das
mais diversas cidades, entre elas: Barretos
(SP), Patrocínio Paulista(SP), Ribeirão
Preto(SP), São Joaquim da Barra (SP),
Capetinga, Passos, Guaíra(SP), São
Sebastião do Paraíso, Batatais(SP),
Sales Oliveira (SP), Igarapava(SP),
Orlândia (SP), Morro Agudo (SP),
Guará (SP), Jacuí , Pedregulho (SP),
Franca (SP), Serrana (SP), Itirapuã (SP)
e Delfinópolis.

Os inscritos foram divididos em
mais de 20 categorias, dentre elas: elite
masculina, duplas, sub 23, 30, 35, 40,
masters 45,50, 55, 60. Os vencedores das
categorias ganharam troféus.
Na somatória geral por equipes, a
ACC lidera o ranking com 162 pontos.
A próxima etapa da 5ª Copa

Programa Domingo Alegre segue a
tradição cultural
No dia 9 de fevereiro, o programa de
auditório da Cultura FM 88.5, Domingo
Alegre, foi promovido no estúdio da
rádio, devido à reforma que acontece
no prédio. O programa que mantém
viva nossa cultura é transmitido uma
vez ao mês, promovido pela Prefeitura,
por intermédio da Secretaria de Esporte,
Turismo e Lazer, Secretaria de Gabinete,
Comunicação e Patrimônio Histórico,
Secretaria de Educação e Cultura e
Secretaria de Desenvolvimento Social

e Habitação e da Cultura FM 88.5.
Apresentaram-se o Trio Raízes da
Prata (Pratápolis), cantores Juliano e o
Cowboy Iris Jhony.
O programa foi apresentado pelo
locutor Antônio de Souza e o técnico
de som foi Dener Santana. A direção da
rádio agradece aos cantores e ressalta que
o programa está aberto para participações
de todos.

Momentos que marcam a história de nossa música
ÓBITOS
EXPEDIENTE

Óbitos (31/01 – 13/02/20)
31/01 – Luci Maria de Jesus - 85 anos
Registrado no DNI

Direção e Jornalista Responsável:
Luciene Garcia - MTB/MG 419
Diagramação: Pedro Machado
Impressão: Gráfica do Serginho
Tiragem: Digital
Prefeitura Municipal de Cássia
Fone (35) 3541-5700

09/02 – Armando de Faria - 63 nos

10/02 – Iara Aparecida Gonçalves Santos
– 68 anos

Regional de Mountain
Bike será realizada no
dia 15 de março, em São
Joaquim da Barra (SP).
Cássia tem presença
garantida com o apoio
da Prefeitura.

Cássia comemorou a Semana Nacional
de Combate ao Trabalho Escravo
A data relembra a chacina de Unaí,
em que três auditores fiscais do trabalho
e o motorista foram brutalmente
assassinados no município de Unaí, em
Minas Gerais, durante uma operação
que investigava denúncias de trabalho
análogo ao escravo.

O que o SUAS tem a ver com isso?
A Assistência Social é uma
política pública fundamental no
desenvolvimento de ações voltadas à
prevenção de trabalho escravo e na
atuação pós-resgate das vítimas dessas
situações, possibilitando a retomada
ao convívio familiar e comunitário, o
acesso a outras políticas públicas que
lhes garantam direitos básicos e às
oportunidades de participação, com
dignidade, em ações e inciativas voltadas

à inclusão econômica e social.
O SUAS ainda desenvolve ações
comunitárias para informar, sensibilizar
e mobilizar a sociedade para o combate a
essas situações.
Você pode ter acesso a dados sobre o
trabalho escravo no Brasil, por estado
e município, por meio do Observatório
Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo:
https://smartlabbr.org/
trabalhoescravo
O SUAS continua com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) nessa
campanha!

Caso
tenha
conhecimento
sobre alguma situação de trabalho
escravo, não hesite, denuncie de
forma gratuita e anônima pelo
Disque 100!
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Empresário Paulo Flávio recebe título de Comendador Empresário da Câmara

Em uma concorrida sessão solene
no dia 2 de fevereiro, a Câmara
Municipal de Cássia concedeu o título
de Comendador Empresário de Cássia
ao empresário cassiense Paulo Flávio de
Mello Carvalho. Ele está erguendo um
complexo religioso chamado Terras de
Santa Rita, que é um grande passo para
estimular o turismo religioso em nosso
município. O megaempreendimento está
sendo erguido com capacidade para 5

mil fiéis de Santa Rita de Cássia. Cássia
ficará com dois templos dedicados à sua
padroeira.
A sessão foi conduzida pelo
apresentador Antônio de Souza,
da Cultura FM, e reuniu, além dos
vereadores,
amigos, conterrâneos,
familiares, admiradores e representante
da Assembleia Legislativa. O título
foi aprovado por unanimidade pelos
vereadores. O evento aconteceu num
domingo, na Casa da Cultura.
No início, o público ficou de pé
para receber Paulo Flávio e a esposa D.
Marília. Depois, na abertura solene, foi
executado do Hino Nacional com todos
voltados para o Pavilhão Nacional.
A primeira a discursar foi a vereadora
Luciana Evangelista, autora do projeto
que outorgou a comenda. Em seguida,
falou Ricardo Pedrário de Azevedo,
amigo do homenageado, e ressaltou o
seu empreendedorismo. Representando

o Rotary Club de Cássia, discursou
Nobel Amorim de Freitas. Depois
falou a vice-prefeita e Secretária de
Desenvolvimento Social e Habitação,
Conceição Aparecida/Cida. Logo depois
fez uso da palavra Sérgio Andrade da
Silva, presidente da ACIC (Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária
e Serviços de Cássia). Depois foi a vez
de destacar o empreendimento o Padre
Júlio Agripino, administrador paroquial
de Cássia. Roniê da Silva Ribas, artista
plástico amigo de Paulo e que trabalha
com ele, fez um discurso encantador sobre
o empresário e o amigo Paulo. A prefeita
de Delfinópolis, Suely Alves Ferreira
dos Santos, falou que a região irá ganhar
com o empreendimento cassiense. Ana
Maria Godinho, de Pratápolis, discorreu
sobre a importância do folclore e a
manutenção da religiosidade.
O penúltimo a falar foi o prefeito
Marco Leandro Almeida Arantes (Kito),

que elogiou Paulinho. A obra que ele
ergue custa 40% do orçamento anual
do município, chegando a quase 50%
do nosso orçamento, para se ter ideia
da importância do empreendimento.
Kito destacou o espírito solidário de
Paulinho, agradecendo-o por investir
em nossa cidade.
Depois, foi a vez de Paulinho
agradecer, doar livros de sua biografia
e autografou exemplares ao som de Rua
Ramalhete, música mais conhecida
de autoria de Tavito. O presidente
da Câmara Luiz Adriano (Priminho)
abriu e fechou a sessão agradecendo
penhoradamente a presença de todos
os que foram prestigiar a cerimônia,
especialmente o homenageado.
Paulinho exibiu a placa de prata e foi
aplaudido de pé.

Zerar filas das cirurgias eletivas Engenheiras fazem palestra no
Rotary sobre coleta seletiva

Uma comitiva formada pelo prefeito
Kito Arantes, pela vice e secretária de
Desenvolvimento Social e Habitação,
Conceição Aparecida (Cida) e os
vereadores Ciro Antônio de Oliveira
Costa e Luciano Barreto participaram,
no dia 7 de fevereiro, em Guaxupé, de
um encontro com o deputado federal
Emidinho Madeira e o senador Rodrigo
Pacheco para a apresentação do plano
de trabalho e as ações do projeto com

a finalidade de zerar a fila de cirurgias
eletivas. No total, 22 milhões já foram
investidos no projeto.
Participaram ao menos cinquenta
prefeitos,
secretários
de
saúde,
vereadores,
lideranças
municipais,
hospitais da região e seus representantes.
A comitiva retornou a Cássia
satisfeita com o resultado do encontro.

Na noite de 10 de fevereiro, às 20h,

Tavito recebe homenagem próximo
ao canteiro de obras
Um dia antes de o empresário Paulo
Flávio de Mello Carvalho receber
o título de Comendador Emérito
Cassiense, numa manhã ensolarada de
sábado, o cantor e compositor de Belo
Horizonte, mas cassiense de coração,
Luis Otávio de Melo Carvalho, o Tavito,
foi homenageado em cerimônia aberta
ao público e que contou com familiares
do artista, fãs de sua arte, cantores que
interpretaram suas canções e diversas
autoridades municipais. O evento
ocorreu ao lado do canteiro de obras
do “Terras de Santa Rita”. O músico foi
gravado na história da cidade através
de um busto ressaltando um de seus
sucessos, “Rua Ramalhete”, composição
em co-autoria com Ney Azambuja. Foi
uma manhã para entrar na história da
cultura cassiense.
Nascido na capital mineira em
1948, Tavito foi conterrâneo e parceiro

Público interagiu muito

de Lô Borges, Milton Nascimento e
integrantes do Clube da Esquina. Ainda
em BH, Tavito fez parte do grupo “Som
Imaginário”, onde, junto com Zé Rodrix,
compôs a música “Casa no Campo”,
eternizada na voz de Elis Regina. Tavito
ganhou destaque pela música “Coração
Verde Amarelo”, gingle em parceria
com Aldir Blanc, e que embalou as
transmissões dos jogos da Copa de 1994.
Tavito tinha um vínculo enorme com
Cássia. Em janeiro de 2017, no primeiro
ano da atual gestão, Tavito fez um show
no Dia da Cidade, numa noite chuvosa
que marcou a história cultural de Cássia.
Na solenidade, o prefeito Kito Arantes
entregou cópias do show para a viúva de
Tavito e para Paulinho.
Tavito morreu as 71 anos, em São
Paulo, no dia 26/02/2019.

passou para as terças e quintas-feiras.

a Secretária de Obras e Infraestrutura,

A palestra faz parte do projeto “Limpa

Luiza Parreira Izidoro, e a engenheira

Tudo Cássia”, que está sendo executado

ambiental Gabriela Cáris estiveram

pelo Rotary Club de Cássia e visa apoiar

na sede do Rotary Club de Cássia

a coleta seletiva e implementar outras

ministrando

a

ações socioambientais no município.

importância da Coleta Seletiva em

Ao final, as duas palestrantes foram

Cássia.

agraciadas com certificados.

uma

palestra

sobre

Participaram do evento, os rotarianos,
Rotaractianos , Interactianos, Damas da
Casa da Amizade
e convidados. Ao
final da palestra,
as

engenheiras

responderam

a

várias

e

dúvidas

questionamentos
e
apoio

solicitaram
para

a

implementação da
nova coleta seletiva
na

cidade,

que

antes era somente
às quintas-feiras e

Luiza e Gabriela exibem seus certificados
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Instituto de São Vicente de Paulo
HOSPITAL – MATERNIDADE
Utilidade Pública Federal pelo Decreto N.° 90.564 de 27/11/84
Utilidade Pública Municipal pela Lei N.° 476 de 06/07/73
Reconhecida Entidade Fins Filantrópicos – Res. N.° 013 de 05/02/97
www.hospitaldecassia.com.br - E-mail: hospitaldecassia@gmail.com
R. Mons. Geraldo, s/n – Tel./PABX (35) 3541-1311 – CEP 37980-000 - Cássia-MG
CNPJ 19.507.078/0001-25			
Inscr. Mun. 3.0529		
Inscr. Est. ISENTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente do Conselho deliberativo do INSTITUTO DE SÃO
VICENTE DE PAULO- HOSPITAL- CÁSSIA MG- no uso de suas
atribuições e de conformidade com o Art. 13 & único de seu Estatuto,
convoca os Ilmos “Associados” para se reunirem em Assembléia Geral
ordinária no dia 13 de Março de 2.020, às 19h15min em primeira
convocação com a presença de 2/3 dos Associados, às 19h45min em
segunda convocação com a metade dos Associados e às 20h00min com
qualquer número, no salão de reuniões do HOSPITAL para deliberarem
sobre a seguinte ordem do Dia:
1º
2º
3º
4º
5º

Apreciação e Aprovação do balanço do exercício de 2.019
Eleição e posse da diretoria executiva
Eleição e posse para renovação de 1/3 do Conselho deliberativo
Eleição e posse para Renovação de 1/3 Conselho Fiscal
Assuntos Gerais

Cássia MG , 03 de Março de 2.020

Presidente do Conselho Deliberativo
Maurides de Souza Andrade

Secretaria abre inscrições para oficinas
de fortalecimento de vínculos.
A Prefeitura, por intermédio da
Secretaria de Desenvolvimento Social
e Habitação, está com inscrições abertas
para oficinas com crianças e pessoas da
Terceira Idade. É uma oportunidade para
os usuários que frequentam a assistência
social fortalecer seus vínculos familiares
ou simplesmente passar horas agradáveis
junto de amigos e da equipe de trabalho
da secretaria. Todas as oficinas são
gratuitas. O público-alvo são os
beneficiários do Programa Bolsa Família
ou então que possua o Cadastro Único.

Para quem ainda não o possui, basta
levar todos os documentos pessoais
dos moradores da casa no CRAS. As
oficinas são para crianças de 8 a 17 anos
ou idosos.
São oficinas de musicalização infantil,
capoeira, circo, artesanato, violão, dança
circular, Pilates, canto e coral.
As inscrições estão abertas no CRAS
(Centro de Referência em Assistência
Social) e CREAS (Centro de Referência
Especializado em Assistência Social).

Quaresma: 40 dias de reflexão para
uma Páscoa verdadeira
A quaresma é o tempo litúrgico de
conversão, que a Igreja marca para nos
preparar para a grande festa da Páscoa.
É tempo para nos arrepender de nossos
pecados e de mudar algo de nós para
sermos melhores e poder viver mais
próximos de Cristo.
A Quaresma dura 40 dias; começa
na Quarta-feira de Cinzas e termina no
Domingo de Ramos. Ao longo deste
tempo, sobretudo na liturgia do domingo,
fazemos um esforço para recuperar o
ritmo e estilo de verdadeiros fiéis que
devemos viver como filhos de Deus.
Na Quaresma, Cristo nos convida a
mudar de vida. A Igreja nos convida a
viver a Quaresma como um caminho
a Jesus Cristo, escutando a Palavra de
Deus, orando, compartilhando com o
próximo e praticando boas obras. Nos
convida a viver uma série de atitudes
cristãs que nos ajudam a parecer mais
com Jesus Cristo, já que por ação do
pecado, nos afastamos mais de Deus.

Por isso, a Quaresma é o tempo do
perdão e da reconciliação fraterna. Cada
dia, durante a vida, devemos retirar
de nossos corações o ódio, o rancor, a
inveja, os zelos que se opõem a nosso
amor a Deus e aos irmãos. Na Quaresma,
aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz
de Jesus. Com isto aprendemos também
a tomar nossa cruz com alegria para
alcançar a glória da ressurreição.
A prática da Quaresma data desde
o século IV, quando se dá a tendência
a constituí-la em tempo de penitência
e de renovação para toda a Igreja, com
a prática do jejum e da abstinência.
Conservada com bastante vigor, ao
menos em um princípio, nas Igrejas
do oriente, a prática penitencial da
Quaresma tem sido cada vez mais
abrandada no ocidente, mas deve-se
observar um espírito penitencial e de
conversão.
www.nossasagradafamilia.com.br

Algumas ações para se tomar no dia a dia para
evitar a proliferação do Aedes Aegypti.
IMPORTANTE: Manter a higiene dos locais e evitar a água parada é a melhor
forma, por isso é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda
a população

Classificados
Presta-se serviço de cortar silo trator 275 traçado siladeira
seminova valor 100 reais a hora falar com Afrânio 35-991976447
Presta-se serviço de puxar silo 65 reais a hora e para socar
o silo 75 reais a hora trator 785 traçadinho falar com Cairo
Paiva 16-99235-0481

