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SOLENIDADE DE POSSE DOS ELEITOS PARA A GESTÃO 2021-2024
No dia 1º de janeiro aconteceu
na Casa da Cultura Dr. Raul Azevedo
Barros, a solenidade de posse oficial
dos eleitos em 15 de novembro para
comandar o Executivo e o Legislativo
em Cássia, nos próximos 4 anos.
A solenidade contou com a presença dos eleitos (Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores); servidores do Poder Legislativo; Exmo. Juiz de Direito
Dr. Armando Fernandes Filho; Padre
Júlio César Agripino, Pároco de Cássia;
Pastor Elias do Livramento Fonseca, Presidente do Conselho de Pastores e
alguns poucos convidados pelos eleitos.
Os trabalhos foram presididos
pelo Vereador Flávio Rossato, já que

pelo Regimento Interno da Câmara,
cabe ao vereador mais votado presidir
a Mesa nesse evento. Na sequência, os
vereadores fizeram seus juramentos
de posse, sendo declarada a instalação da Legislatura.
Em seguida foi realizada a votação para escolha da Mesa Diretora
para o biênio 2021/2022, que ficou da
seguinte maneira:
• Henrique Fernandes Alonso Neto
(Presidente)

• Robson Costa Xavier
(Vice-Presidente)

• Jonas Henrique Cunha Cândido
(1º Secretário)

• John Lennon
(2º Secretário).

Dando continuidade, o novo
presidente da Câmara, Henrique Fernandes Alonso Neto, deu posse ao
Prefeito Reminho e ao Vice-prefeito,
Ricardo. Foram ainda empossados os
vereadores eleitos: Conceição Aparecida da Silva, Dinaldo Antônio Machado, Flávio Lima, Flávio Rossato e Luiz
Adriano de Souza Machado.
Todas as medidas de prevenção
à transmissão ao Coronavírus foram
tomadas, como o uso de máscaras, de
álcool em gel e distanciamento.
Após a posse a administração
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municipal recebeu muitas mensagens
de carinho dos cassienses, com os desejos de uma próspera administração.
Com satisfação eles deixam registrada sua gratidão à população cassiense, aos servidores municipais e aos
poderes, Executivo e Legislativo.
Na oportunidade, parabenizam
a Mesa Diretora eleita para coordenar
os trabalhos da Câmara Municipal de
Cássia, desejando êxito na jornada.
Agradecem ainda à equipe da
DTTV que estava presente transmitindo o evento ao vivo nas redes sociais.
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OBRAS DO NOVO SANTUÁRIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA SEGUEM EM RITMO ACELERADO

As obras de construção do Novo Santuário de
Santa Rita de Cássia continuam seguindo dentro da
programação prevista.
O turismo religioso já é um fato no Município e
a obra com certeza, trará um rápido e grande crescimento nesse setor, e, consequentemente na economia, fomentando o comércio e aumentando o nú-

mero de empregos.
O Santuário em construção será o maior do
mundo dedicado à Santa Rita de Cássia. Para relembrar, a obra é uma iniciativa do empresário Paulo
Flávio de Melo Carvalho, natural de Cássia e residente em Sorocaba (SP).
Paulo Flávio é devoto de Santa Rita e após a
conclusão do empreendimento fará a doação para
a Mitra Diocesana de Guaxupé (MG), que ficará responsável pela administração da igreja e do seu entorno.
O santuário está sendo construído no Alto do
Taquaral, onde se tem uma vista privilegiada de Cássia. São 75 mil metros quadrados de área, sendo 10
mil metros quadrados construídos, incluindo a igreja
com capacidade para 5 mil pessoas sentadas, área

comercial com 48 lojas, área de alimentação, sanitários, fraldário, uma réplica da casa de Santa Rita e
um velário. O estacionamento contará com 765 vagas para carros e 155 vagas de ônibus.
Atualmente, o presbitério já tem a sua forma
bem definida. A área comercial está recebendo o
contrapiso e o abrigo do gás de cozinha. E a terraplanagem do segundo piso de estacionamento para
ônibus está com avanço significativo.
Por isso a importância e necessidade de se planejar o quanto antes os mecanismos para atração
turística de Cássia nos próximos anos, tendo em vista a inauguração do grandioso Santuário, previsto
para 22 de maio de 2022.
Uma prioridade na gestão da atual administração.
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1º LOTE DA VACINA CONTRA O CORONAVÍRUS CHEGOU EM CÁSSIA
No dia 20 de janeiro chegou
em Cássia o 1º lote de vacinas contra
o Coronavírus, causador da doença
COVID19, que ocasionou uma pandemia,
colocando o mundo em isolamento
desde março de 2020.
Neste primeiro momento, 193
doses chegaram possibilitando a
vacinação de pessoas da área da saúde
que trabalham em contato direto com
os pacientes (corpo a corpo): pessoal
da Central de Monitoramento, Pronto

Socorro e da Ala específica da COVID
do Hospital.
O segundo lote está previsto
para chegar em fevereiro, na mesma
quantidade, para a segunda dose destes
mesmos profissionais.
Apesar de longo, o processo de
vacinação teve início! Na hora correta
todos serão vacinados, seguindo
critérios estabelecidos pelo Ministério
da Saúde e Secretaria Estadual de
Saúde.

PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA A COVID 19 É APLICADA EM CÁSSIA
No dia 21 de janeiro, às 9h, foi apli-

Com certeza para quem está isola-

cada a primeira dose da vacina contra a

do e com a COVID, um contato muito es-

Covid-19, em uma enfermeira de Cássia.

perado pelos positivados!

A primeira a receber a dose foi Thatiane
Cruvinel.

IDOSOS E FUNCIONÁRIOS DO LAR SÃO VICENTE
RECEBEM A PRIMEIRA DOSE DA VACINA
No dia 22 de janeiro aconteceu a
aplicação da primeira dose da vacina
contra o Coronavírus no Lar São
Vicente de Paulo (Asilo de Cássia).
Foram vacinadas 56 pessoas, entre
internos e funcionários.
A segunda dose foi aplicada no
dia 5 de fevereiro.

CÁSSIA FECHA JANEIRO NA ONDA VERMELHA
DO PROGRAMA MINAS CONSCIENTE
Pelos atuais números de casos positivos e em monitoramento, Cássia fecha o
mês de janeiro na Onda Vermelha seguindo as restrições e protocolos do Programa
Minas Consciente.
Em Janeiro de 2021 as notificações
em todo país extrapolaram e em Cássia
houve um aumento em 195% das notificações e 152% dos casos de positividade se
comparado à média dos últimos 10 meses
de 2020.
Nota-se que tal fato foi posterior às
festas de final de ano, o que vem a confirmar-se na maioria dos casos notificados
que relataram ter participado de confra-

CISLAP

ternizações familiares ou entre amigos,
sem o devido autocuidado, ocasionando
uma mudança no perfil das notificações,
a qual antes acometia apenas de um a
dois membros na família e no momento,
vários componentes da mesma família estão sendo notificados e positivados.

O CISLPAP (Consórcio
Intermunicipal
de
Saúde do Lago de
Peixoto) iniciou seu
trabalho no ano de 1996, com sede em Cássia, com
objetivo de oferecer mais especialidades médicas
aos moradores das 5 cidades que fazem parte do
consórcio: Claraval, Capetinga, Cássia, Delfinópolis

A vacinação aconteceu na sala de
vacina do Posto de Saúde e seguirá aos

Ela é a responsável pelo monito-

profissionais que estão na linha de frente

ramento dos casos suspeitos e positivos

de enfrentamento à COVID 19, no hospi-

desde o início da pandemia e foi escolhi-

tal, pronto de socorro, Central COVID e

da pelos colegas profissionais, pela for-

Samu.

ma como conduz seu trabalho na função

Será dada sequência na vacinação

exemplar de estar em contato com os pa-

aos outros profissionais de saúde contem-

cientes doentes todos os dias da semana,

plados nessa 1° etapa, e os profissionais e

dando a eles e seus familiares todo o su-

internos do Lar São Vicente de Paulo (asi-

porte técnico, humano e psicológico para

lo), que também fazem parte do grupo

enfrentarem a doença no isolamento em

prioritário dessa 1° fase de acordo com o

casa.

Ministério da Saúde.

CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO É REALIZADA
PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAPs E NASFs
Janeiro Branco é uma campanha
no estilo do Outubro Rosa e Novembro
Azul, com o objetivo de chamar a atenção
da humanidade para questões de Saúde
Mental e Emocional. O mês é janeiro, pois
culturalmente, as pessoas estão mais propensas a repensarem suas vidas, relações,
condições de existência, emoções e sentido existencial.
É como uma “folha em branco”,
onde as pessoas podem se inspirar a escreverem ou reescreverem suas histórias
de vida; e o CAPs realiza a campanha para
uma melhor condição de saúde mental de
seus pacientes. Nos PSFs o projeto existe
desde 2014 e tem como objetivo chamar
a atenção de todo mundo para o tema da
saúde mental, mostrar às pessoas que
sempre é possível o fechamento e a abertura de novos ciclos em busca da felicidade em suas vidas – afinal, ano novo, vida
nova, mente nova! Um dos pontos mais
importantes da campanha é desmistificar
a idéia de que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco.
Muitas vezes as pessoas estão passando por situações difíceis, que estão
saindo do controle e não sabem quem

e Ibiraci.
Atualmente através do CISLAP os municípios
oferecem as seguintes especialidades médicas:
Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Psiquiatra,
Cardiologista, Ginecologista e Ortopedista. No dia
12 de Janeiro de 2021, na sede da prefeitura de
Cássia, houve a reunião para eleger a nova diretoria
do CISLAP, para o biênio 2021/2022.

procurar ou o que fazer. Com o intuito
de alertar sobre a importância da saúde
mental e emocional dos funcionários, as
psicólogas Talita Amorim e Fabrícia Rodrigues, juntamente com o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho), produziram um conteúdo explicando a importância da Campanha Janeiro Branco.
O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Cássia mantém o funcionamento do serviço de segunda a sexta-feira das
8h as 17h, à rua Monsenhor Geraldo, 103
– Centro e está a serviço de nossa comunidade, para acolher aqueles que precisarem.
Precisando falar sobre Saúde Mental, procure o Serviço de Saúde Mental da
Atenção Básica (ESF):
ESF Santa Rita
Rua Turmalina, n° 250 - Jardim Planalto
3541-5104
ESF Cassialar
Rua Sebastião Arantes, n° 200 - Cassialar
3541-5117
ESF Peixotos
Rua José Dias, n° 420 - Peixotos
3541-3245.

Após a votação, a diretoria ficou assim definida:
Presidente: Rêmulo Carvalho Pinto, Prefeito de
Cássia; Vice Presidente: Luiz César Guilherme,
Prefeito de Capetinga; Secretário: Ismael Silva
Cândido Prefeito de Ibiraci.
Na ocasião compareceram os secretários de
saúde dos municípios de Cássia, Capetinga, Claraval,
Delfinópolis e Ibiraci.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEFINE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
A Secretaria Municipal de Educação já está em trabalho desde o início
do novo mandato, mesmo sendo período de férias, buscando os melhores
caminhos para o ano letivo de 2021.

A professora do quadro efetivo
Luciene Sant’Ana Campos Ferreira é
a nova Secretária de Educação e terá
como Coordenadora da Seção de Ensino a secretária escolar efetiva do quadro, Déborah Cristina Pádua Alcân-

tara; e o novo Coordenador da Seção
de Transporte Escolar é Juliano Sousa
Xavier. A secretaria conta ainda com
psicóloga e nutricionista.
No dia 25 de janeiro, na sede da
Secretaria, houve a distribuição de vagas para a lotação das escolas municipais e creches e no dia 28, a primeira
reunião administrativa. Cada diretora
reuniu com sua equipe, seguindo todas as medidas de proteção contra a
transmissão do Coronavírus.

No dia 4 de fevereiro teve início
as aulas do ano letivo de 2021, de forma remota. A rede continuará com o
uso do Sistema de Ensino ‘Aprende

Microeempreendedores, Fiquem Atentos!!!

A Sala Mineira do Empreendedor informa que o prazo para que microempreendedores individuais (MEI)

façam a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional – Microempreendedor Individual (DASN – SIMEI) está aberto e o formulário pode
ser preenchido on-line até 31 de maio,
pelo portal do governo federal.
O documento é uma das obrigações e responsabilidades do MEI e
deve ser apresentado anualmente.
Para fazer a Declaração Anual

Brasil’, como também com materiais
diversificados e impressos preparados
pelos professores.
Para um bom andamento das aulas, os recursos tecnológicos continuarão sendo utilizados e transmitidos via
WhatsApp e Redes Sociais.
A Secretaria Municipal de Educação funciona em prédio próprio, junto
a Sede da Prefeitura, atendendo das
7h às 17h diariamente, e pelo telefone
3541-5105.

de Microeempreendedores, Fiquem
Atentos!!! Faturamento é importante
que o microempreendedor informe o
seu CNPJ e leve também a Declaração
do ano anterior.
O Sebrae alerta ainda para o fato
de que, o MEI que não estiver em dia
com as declarações anuais (DAS-Simei) e as contribuições mensais (DAS-MEI) poderá ter seu CNPJ suspenso
por 95 dias e após esse prazo, caso
ainda continue inadimplente, pode

Abaixo, segue atualizados os dados das escolas e creches:
E. M. Allan Kardec
Diretora: Maria Auxiliadora de Morais
Borges
Vice-diretora: Thaire Michele Ribeiro
Veiga
Telefone 3541-5134
E. M. João Carlos Salgado
Diretora: Nelsimar da Silva Pedroso
Rosa
Vice-diretora: Claudinéia Aparecida
Corrêa Santos
Telefone 3541-5103
E.M.E.I. Pituchinha
Diretora: Janayna Valéria Silva Borges
de Souza
Telefone 3541-5109
Escolas Municipais Rurais
Diretora: Nara Arantes Cabral
Telefone 3541-5105
C. M. E. I. Norma Pinto Borges
Diretora: Daniela Matioli Reis
Telefone 3541-5107
C. M. E. I. Gasparina Castro Silva
Diretora: Ana Maria Freitas
Telefone 3541-5119
Os alunos de 4 e 5 anos das creches ABLA, APROMIC e CENIN CACÁ
serão também atendidos pelos professores que farão contato com os familiares
ocorrer a baixa ou cancelamento definitivo da empresa.
A Sala Mineira do Empreendedor informa que atualmente em Cássia tem 1014 MEI’s ativos, sendo 411
prestadores de serviços e 603 comerciais. Venha você também se informar
e abrir o seu MEI. Este serviço é oferecido gratuitamente pela Sala Mineira
do Empreendedor de Cássia, localizada na Praça JK, no prédio da Câmara
Municipal.

POLÍCIA CIVIL VAI ALÉM DE SUA FUNÇÃO E REALIZA ATO SOCIAL
Na tarde do último dia 26 de janeiro,
a Polícia Civil de Cássia, juntamente com
Polícia Militar, deu cumprimento a um
mandado de prisão expedido em desfavor
de H.H.B.M., em virtude do crime de
roubo cometido na cidade de Cássia, na
noite do dia 15/01/21.
Mesmo sem um Delegado de
Polícia titular na comarca, a equipe de
investigadores agiu celeremente quanto

à apuração dos fatos, contando com o
auxílio do Delegado de Polícia da Comarca
de Ibiraci no tocante à representação
pela prisão de H.H.B.M. junto ao Poder
Judiciário, agindo este último pronta e
rapidamente quanto ao deferimento da
medida.
O crime de roubo, ocorrido na noite
do dia 15 de janeiro, chocou a população
da cidade pelo fato da vítima, um idoso de

61 anos de idade e portador de deficiência
física, ter sido covardemente agredido
por H.H.B.M. sendo que o filho da vítima
interveio em seu auxílio ao ouvir os gritos
de socorro do pai. Sensibilizados com a
situação da vítima, Régis, Carol e Josi se
empenharam em conseguir uma cadeira
de rodas para ele, tendo a cadeira sido
entregue na tarde do dia 27 de janeiro.

ADMINISTRAÇÃO RETOMA AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA IRMÃOS CUNHA
Problemas de oxidação dos tubos
de aço corrugados ocorreram também
em trecho da Avenida Santa Rita, no
prolongamento da Rua irmãos Cunha.
Houve corrosão de sua seção,

perda de estabilidade estrutural, rompimento de suas paredes e como consequência, a água que corria por eles
entrou em contato com o solo externo, carreando a terra e ocasionando a
abertura de buracos que
se estendem ao longo do
córrego canalizado.
Sendo assim, o local foi cercado, isolado e
sinalizado com cerca de
arame farpado, fitas zebradas e tela de segurança para alertar e proibir a
passagem de motoristas
e pedestres.
A solução ao problema implicou na execução
de um bueiro tubular de
concreto que consistiu

na abertura de uma vala
suficientemente grande
e troca dos tubos de aço
corrugado por tubos de
concreto. Sendo assim,
visando à finalização da
obra e a reconstrução do
trecho, a Prefeitura Municipal através da Secretaria
de Obras, Infraestrutura e
meio ambiente, comunica
que as obras foram retomadas.
Foi reiniciado o aterro do local, para posteriormente realizar as obras necessárias
como realização de base, execução de
meios fios e pavimentação. Devido ao
período chuvoso as obras podem sofrer atrasos, mas é um objetivo da ad-

ministração a sua finalização.
A administração pede a compressão de toda população, e a atenção em
relação às obras para evitar riscos aos
automóveis e pessoas que transitam
pela Avenida Santa Rita.
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CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LOCALIZADO NO FINAL DA RUA BELO HORIZONTE RECEBE REPARO
No cruzamento entre a Rua Belo
Horizonte e Avenida dos Produtores
ocorreu uma infiltração devido à uma
oxidação dos tubos corrugados de
aço existentes, causando uma erosão
que trouxe transtornos a região e a
segurança das pessoas e veículos que
transitam pelo local.
Sendo assim, a Prefeitura
Municipal de Cássia fez a substituição
dos tubos antigos e oxidados, por
tubos de concreto armado, tendo sido
necessário adaptar o trânsito neste

DEPARTAMENTO DE OBRAS INICIA
JANEIRO COM LIMPEZA DA CIDADE
Já na primeira semana de
mandato, o novo prefeito eleito em
Cássia, Reminho e seu vice Ricardo,
deram início à limpeza da cidade,
algo tão necessário e solicitado pela
população em todos os bairros.
Poda de árvores, canteiros, ruas,
passeios e retirada de entulhos estão

acontecendo diariamente pela equipe
de funcionários do setor específico da
prefeitura. Mais do que deixar a cidade
limpa, bonita e organizada, é uma ação
que previne vários problemas, como
entupimento de bueiros e presença
de animais peçonhentos que podem
causar sérios danos à população.

PREFEITO REMINHO VISITA GOVERNADOR
ROMEU ZEMA EM BELO HORIZONTE
O Prefeito Reminho esteve em
visita a Belo Horizonte no dia 26 de
janeiro. Foi recebido pelo Deputado e
Vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Carlos
Arantes em seu gabinete.
Na ocasião o Prefeito Reminho
e o Deputado Arantes compareceram
na Cidade Administrativa a convite do
Governador Romeu Zema para discutirem demandas do Município.
Na reunião foram abordados assuntos como as reivindicações de comerciantes e empresários quanto às
normas estabelecidas pelo Programa

“Minas Consciente”, no combate ao
Coronavírus, e sobre a construção da
estrada de acesso ao Novo Santuário
de Santa Rita, em Cássia.
Na oportunidade, o Prefeito entregou um livro como lembrança ao
Governador Romeu Zema, de autoria do Empreendedor Paulo Flávio de
Melo Carvalho, o idealizador e investidor da construção do Santuário, o qual
trará crescimento turístico ao Município.
Prefeitos de 30 municípios também estiveram presentes e levaram
suas reivindicações ao Governador.

trecho durante esses dias.
A obra já está em fase de
finalização. O aterro está pronto,
e agora acontecerá a reconstrução
do canteiro, para então recompor o
pavimento com massa asfaltica.
O Prefeito Reminho e a
Engenheira Luíza acompanharam toda
a execução da obra e contam com a
compreensão de toda população pelos
transtornos gerados. O Departamento
de Obras tentará finalizar os trabalhos
o mais breve possível.

ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA SÃO
RETIRADAS NO PORTO DE CÁSSIA
Devido ao risco de queda de três
árvores no Porto Cássia/Delfinópolis
(margem de Cássia) e pensando na
segurança de pedestres e veículos que
transitam pelo local, no dia 20/01 foi
realizada a extirpação das mesmas.
A Engenheira Ambiental que

presta consultoria para a Prefeitura,
Gabriela Cáris, realizou o licenciamento
ambiental estadual de emergência;
o CODEMA - Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental emitiu
laudo técnico, e a Polícia Ambiental
acompanhou os serviços.

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS ARANTES
VISITA O PREFEITO REMINHO
O Deputado Estadual Antônio
Carlos Arantes esteve em visita a Cássia. Na oportunidade o Prefeito Reminho agradeceu pela aquisição de dois
veículos que foram adquiridos por
emenda já recebida através do deputado.
Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal Henrique

Alonso, os vereadores Tião Lennon,
Flávio Rossato, Luiz Adriano (Priminho), Flávio (Banana) e professor Jonas Cunha.
O Deputado cumprimentou e
desejou uma boa gestão ao prefeito
eleito e colocou-se à disposição do
Município.
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