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MUNICÍPIO DE CÁSSIA É ELEITO PARA COMPOSIÇÃO DO COGEMAS
A Administração Municipal, a partir deste ano, terá representatividade junto a importantes órgãos regionais e estaduais. Desde fevereiro, a
Administração está fazendo parte
da mesa diretora do Colegiado dos
Gestores Municipais de Assistência
Social (Cogemas), que é representado pelo Secretário de Assistência
Social de Belo Horizonte, José Crus.
Dentre os 853 municípios mineiros, 16 foram contemplados para o
Cogemas, estando Cássia entre eles,
onde ajudarão nas decisões em assuntos pertinentes ao Sistema Único da Assistência Social (Suas), fortalecendo o órgão em Minas Gerais.

Educação Permanente (NEEP), instância colegiada responsável pelo
planejamento das ações de educação
permanente no âmbito estadual, com
objetivo de qualificar o planejamento das ações de educação permanente, propondo meios, instrumentos e

O Município também tem representação em dois órgãos pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social
e Habitação. Um deles refere-se à Comissão Intergestores Bipartite (CIB),
uma instância colegiada, paritária, de
negociação e pactuação de gestores
municipais e estadual, como forma
de viabilizar a implementação da Política Nacional de Assistência Social,
quanto aos aspectos operacionais de
gestão do Sistema Único de Assitência Social/SUAS, no âmbito do Estado.
O outro é o Núcleo Estadual de

procedimentos de operacionalização
e de produção, sistematização e disseminação de conhecimentos, promovendo a interlocução e troca constante de conhecimentos com instituições de pesquisa, ensino e extensão.
O trabalho da Assistência Social,

através do Centro de Referência da
Assistência Social/Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Cras/Creas) do Município vem
alcançando famílias em situação de
maior vulnerabilidade. Recentemente, o prédio do Cras passou por reforma em todo espaço físico e, em breve, o mesmo acontecerá no Creas.
No Cras, estão em funcionamento
os Programas de Proteção Básica, que
são o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), com o
Bolsa Família, Criança Feliz e Centro de
Convivência ao Idoso (CCI). Esses programas visam o fortalecimento do vínculo familiar e, para o bom andamento
dos mesmos, são seguidas as diretrizes,
leis e determinações previstas no Sistema Único de Assistência Social (Suas).
No Creas, os atendimentos são realizados com Assistente Social, Psicóloga
e Advogada, que lidam com os casos de
violação de direitos do cidadão. Para
facilitar o acesso das pessoas que residem nos bairros na região do Creas, o
mesmo foi descentralizado, sendo destinado um funcionário específico para
atendimentos referentes ao Programa
Bolsa Família, não havendo mais a necessidade de deslocamento até o Cras.
Mesmo durante a pandemia, os
atendimentos acontecem de forma remota, com agendamento prévio pela
equipe do Cras e do CCI, através do
aplicativo WhatsApp e telefone. Aos
grupos de crianças e idosos são ofertadas atividades que possam ser realizadas em família, bem como outra
atenção necessária, mantendo assim,
o vínculo com os usuários dos serviços.

CAFEICULTOR CASSIENSE CONQUISTA PRIMEIRO LUGAR EM CONCURSO
O cafeicultor cassiense Antônio Aparecido Arantes conquistou o 1° lugar no
17° Concurso de Qualidade de Café de
Minas Gerais, pela Região Sul de Minas, dentro da categoria café natural. O
evento ocorreu no dia 14 de dezembro
de 2020.
A Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater), em parceria
com a Prefeitura Municipal de Cássia,

realizou a homenagem ao fazendeiro
na sexta-feira, 29 de janeiro, na Rádio
Cultura de Cássia, sendo transmitida ao
vivo para a população.
Estiveram presentes, além do homenageado, Francielle Carvalho Andrade,
representando a Emater; Gustavo Cáris,
Secretário de Comunicação, representando o Executivo Municipal; Henrique
Alonso, pela Câmara Municipal; pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) esteve
presente Marusan Alves Rezende; da
Central de Associações Rurais de Cássia
(Cearca), Moisés Carrijo de Melo, e da
Regional da Emater - Unidade de Passos participou o gerente Fábio Firmo.
A Administração Municipal parabeniza o produtor rural Antônio Aparecido
Arantes pela vitória.
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PARCERIA DA PREFEITURA DE CÁSSIA COM PROJETO ‘MAIS GENÉTICA’
PREVÊ INSEMINAÇÃO PARA PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES
Em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Cássia e o Deputado
Federal Emidinho Madeira, o Projeto
‘Mais Genética’ é uma das ações da
atual administração.
O projeto visa beneficiar o pequeno e médio produtor rural, que recebe
a doação de sêmen para inseminação
com objetivo de melhoramento genético do rebanho.
O sêmen é colhido na Alta Genética, na cidade de Uberaba, em touros
provados, de alta qualidade.
A empresa, líder mundial em melhoramento genético de bovinos,
conquistou a liderança do Programa
de Melhoramento Genético da raça
Girolando (PMGG).
“O programa conta com a divulgação dos touros avaliados através de
suas progênies e dos touros jovens
pela Avaliação Genômica. A Alta possui 15 touros provados com sêmen

disponível, se posicionando como a
Central com a maior quantidade de
touros provados no Sumário do Teste de Progênie. Isso mostra a longa e

duradoura história da empresa com a
Raça Girolando”, destaca Guilherme
Marquez, Gerente de Produto Leite
Nacional da Alta.

O Deputado Federal Emidinho Madeira adquire o sêmen na empresa
‘Alta Genética’ e os direciona para a
sede do projeto ‘Mais Genética’, em
Alterosa, de onde é repassado por
doção pessoal dele aos municípios
parceiros. Junto ao sêmen, o Deputado doa também todo o material utilizado para o trabalho de inseminação.
No dia 25 de fevereiro, representantes do Município e o responsável
pela inseminação em Cássia, Daniel
Pimenta Marques, estiveram em Alterosa, de onde trouxeram mais sêmen para ser distribuído.
A seleção dos produtores é feita
pela Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater) e os beneficiados precisam ser cadastrados no
Programa da Agricultura Familiar da
Central de Associações de Produtores
Rurais de Cássia (Cearca).

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO
NOVO MUNDO SÃO RETOMADAS
A Unidade Básica de Saúde (UBS)
localizada na Rua Castelo, nº 80, no
Bairro Novo Mundo é uma obra que
foi licitada em 2014, mas, desde 2016
foi paralisada. Em outubro de 2020, os
repasses voltaram a ser feitos e, em
fevereiro as obras foram retomadas.
A licitação foi realizada por meio da
modalidade “Empreitada por Menor
Preço Global”, cuja vencedora foi a
empresa Ventcom Gestão de Serviços e
Implantações LTDA.
O Município recebeu o repasse
do Estado de duas parcelas, sendo

R$321.840,00 em 24/04/2013 e
R$375.480,00 em 23/12/2015, ficando
um saldo a receber de R$375.480,00.
Sendo assim, devido a este atraso
no Repasse do Recurso pela Secretaria
do Estado de Saúde (SES), houve
uma paralisação na obra desde 2016,
o que acarretou em depredações e
deteriorações dos materiais.
Em outubro de 2020 Cássia recebeu
o depósito do saldo restante, as
documentações foram atualizadas, e as
obras foram retomadas logo no início
desta gestão e estão a todo vapor.

PREFEITURA FAZ OBRA DE BACIAS DE CONTENÇÃO PARA ÁGUAS DE CHUVA
No final de fevereiro, deu-se início à
execução de bacias de contenção das
águas pluviais (chuva), no bairro São
Gabriel, ao longo da propriedade do Sr.
Luiz Donizete Rodrigues, o Sardinha.
A população do bairro vem sofrendo
com as enchentes em dias de fortes
chuvas, ficando sem condição de trânsito de veículos e pedestres. Assim, foi
realizada reunião na sede da Prefeitura
Municipal com o proprietário das terras

onde as bacias estão sendo feitas, para
encontrarem uma forma de solucionar

o problema. O proprietário, gentilmente, cedeu o espaço necessário em suas

terras para que as bacias de contenção
fossem feitas. No início da primeira semana de março teve início à obra sob a
coordenação do funcionário da prefeitura, José Maria de Lima, o Zé Rolinha.
A Administração Municipal agradece ao
proprietário da propriedade, Luiz Donizete Rodrigues, pelo desprendimento
de sua área particular para a solução do
problema, trazendo benefícios à comunidade do bairro São Gabriel.

OBRAS NA RODOVIA CÁSSIA/DELFINÓPOLIS SÃO COBRADAS AO DER/MG
Atendendo pedidos dos morado-

gem (DER/MG), Gaspar Ponciano da

na entrada do estabelecimento co-

res das propriedades rurais do “Bar

Silva para solicitar obras que aumen-

mercial. O coordenador do DER/MG

da Curva” e do Porto de Cássia, a Ad-

tem a segurança no trânsito desses

comprometeu-se, em parceria com

ministração Municipal e o Delegado

dois lugares. Na reunião foi solici-

o município, a realizar as duas obras

aposentado Mário José de Macedo,

tada ao Coordenador a

colocação

ainda nesse primeiro semestre, tra-

reuniram-se com o Coordenador do

de redutor de velocidade no Porto

zendo mais segurança ao trânsito de

Departamento de Estradas de Roda-

lado Cássia e alargamento da pista

veículos e pedestres aqueles locais.
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTÁ FUNCIONANDO EM NOVO ENDEREÇO
A Defensoria Pública de Cássia
mudou sua sede para novo
endereço. Os atendimentos estão
sendo realizados na Avenida
Abílio Elias Ticle, nº 210, Bela
Vista (ao lado do novo Fórum).
Desde o início da pandemia
os atendimentos virtuais e à
distância estão sendo priorizados,
sendo de segunda-feira a sextafeira das 13h às 17h.
Já às segundas-feiras e quartafeira, nesse mesmo horário das
13h às 17h, o atendimento é

Ariadne Fernanda de Faria e Sousa Ramos
Defensora Pública

realizado de maneira presencial.
Os telefones de atendimento
ao público são:
 Fixo: (35) 3541 2544
 WhatsApp: (31) 98239-2029

CÁSSIA MANIFESTOU INTERESSE DE ADESÃO AO CONSÓRCIO DE
PREFEITOS PARA COMPRA DE VACINAS CONTRA A COVIDO-19
A Administração Municipal junto a secretaria de saúde, preocupados com a imunização da população, manifestaram interesse de adesão ao consórcio de prefeitos
para compra de vacinas contra a covid-19, colocando-se de prontidão para aquisição
das vacinas. A ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano
Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz
de suprir toda a demanda.

Isolamento
Um dia a gente para para ouvir o coração.
Não porque escutamos a voz da nossa consciência,
mas porque fomos obrigados a nos isolar.
Um vírus muda rotinas, impõe novos hábitos,
causa medo, insegurança, e exige cuidados
que antes passavam desapercebidos.
E nos sentimos frágeis, isolados em nossos mundos físicos,
abraçando celulares e beijando telas de computadores...
As telas são as nossas entradas e nossas saídas.
Nunca se mergulhou tanto na virtualidade como nesse momento.
Um vírus, tão invisível quanto cruel, mudou o mundo inteiro,
e a palavra “ressignificar” ganhou uma grande importância em nossas
vidas.
Ressignificar é aprender a ouvir o nosso coração, é entender que é no
silêncio que costuramos os nossos sonhos e regamos a nossa alma.
Dôra Borges

Nota de Agradecimento
“Bem aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,7)

A família de Joelma Ribeiro Custódio de
Oliveira agradece a todos pelas palavras de
carinho e consolo que recebera por esses dias.
Foram meses e meses de muita luta e de
busca inconstante... Muitos espinhos, mas
também muitas flores. E quantas flores,
representadas aqui pelos profissionais que
não mediram esforços para cuidar tão bem
da nossa querida Joelma! E em cada flor, em
cada profissional, ali estava a misericórdia de
Deus.
Médicos, enfermeiras, cozinheiras e
copeiras, funcionários da limpeza e da
recepção, todos esses do Hospital de Cássia,
bem como médicos, enfermeiros e atendentes
da Santa Casa e Hospital Regional do Câncer
de Passos, sensibilizados e extremamente
atenciosos, ofereceram o perfume de suas
mãos generosas, remédio pra alma e para o
coração.

Gratidão a todos! Em especial, ao
Dr. Cacildo Rodrigues Pinto Neto, que a
acompanhou até a última hora. Dr. Samuel
Dias Batista, Dra. Paola Campos Machado,
Dra. Monique Godinho Rosa e Dr. Luiz Paulo
Gireli, ambos da cidade de Passos, recebam
também os mais sinceros agradecimentos.

Gratidão, enfim, a Deus pela filha, pela
esposa, pela mãe, pela amiga, pela professora...
Tão querida e tão alegre! A razão pela qual
estamos presenciando tantas manifestações
de carinho é porque, durante todo o tempo em
que passou por aqui, ela plantou “amor”, e só
quem planta “amor” pode colher “amor”.

Agradecimentos também aos funcionários
da Funerária Santa Rita, que foram tão
prestativos numa hora tão difícil.

O tempo de Deus se cumpriu. Nossa amada
Joelma se encontra nos braços do Pai. Levou
consigo um pouquinho que recebera de cada
um.

Agradecimentos, porém, a todas as
pessoas que ajudaram de alguma forma,
direta ou indiretamente – sem nomeá-las aqui
pra não correr o risco de esquecer alguém,
pois foram muitas pessoas que fizeram suas
orações, que a visitaram, enviaram mensagens
e demonstraram carinho pelas redes sociais.
De uma maneira muito, mas muito especial,
a todos os professores, funcionários e alunos
das Escolas FAMA e São Gabriel.

Felizes (bem-aventurados) serão todos
vocês, que foram misericordiosos e que
entregaram o próprio coração, partilhando
amor e esperança. Que Deus os recompense
pela benevolência e pelo amor oferecido!

Familiares de Joelma Ribeiro Custódio de
Oliveira
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COMENDADOR PAULO FLÁVIO DE MELO CARVALHO SE ENCONTRA
COM MEMBROS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Na última quarta-feira, 3 de fevereiro, o Comendador Paulo Flávio de
Melo Carvalho, cassiense e doador do
Novo Santuário, convidou representantes dos Poderes Executivo e Legislativo para uma reunião na sede onde
a obra está sendo construída, em Cássia, no Alto do Taquaral.
Estiveram presentes na reunião o
Engenheiro responsável pela obra,
Gustavo Bormann; representante do
Sebrae, Ana Caroline Pessoni; representante da DTTV, Andréa Salerno e
representantes dos Poderes Executi-

vo e Legislativo e Secretários Municipais.
O Comendador fez colocações sobre a obra no geral, apresentou números e falou de sua expectativa e
previsão sobre o andamento. Ressaltou a importância da união de todos
para o sucesso desse empreendimento que trará crescimento para Cássia
em todos os setores.
No final da reunião, o Comendador
presenteou os vereadores com seu livro ‘A História de um Empreendedor’

CÁSSIA RECEBE NOVO COMANDANTE
DA POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar de Cássia recebeu
novo Comandante, na quarta-feira,
3 de fevereiro. A Polícia Militar em
Cássia, ‘Companhia da Polícia Militar
246ª’ está sob o comando do Tenente
Rodrigo Borges Batista.
O novo Tenente visitou a sede da
Prefeitura Municipal e, na ocasião,

falou sobre as demandas da PM, sobre as questões de segurança para a
cidade e da importância do trabalho
conjunto entre a Prefeitura e a Polícia
Militar.
A Administração Municipal deseja
boas vindas ao Tenente Borges.

COORDENAÇÃO DA GUARDA MIRIM DE CÁSSIA
SE REÚNE NA PREFEITURA MUNICIPAL

CICLISTAS VISITAM A SECRETARIA DE ESPORTES
No dia 28 de janeiro os
representantes
da
Associação
Cassiense de Ciclismo, Pedro Paulo
Silva Sousa, Suellen Cristina Costa
Leão, Pedro Bernardino Netto, Pedro
Henrique Morais, Cayo Oliveira
Rodrigues e Edmar dos Santos
estiveram com o Coordenador de
Esporte, Tiago Lemos de Oliveira.
No encontro, o Coordenador quis
conhecer mais sobre o esporte, hoje
com muitos adeptos em
Cássia,
como tem sido feito com diversas
modalidades esportivas. Com essas
informações a secretaria irá montar
um calendário pós pandemia com

vários eventos com as modalidades
existentes e de interesse da
população, atingindo as várias faixas
etárias, das crianças à terceira idade e
pessoas com necessidades especiais.
Os ciclistas apresentaram ao
coordenador a participação de Cássia
na modalidade e suas demandas,
entre elas a volta da Corrida Ciclística
do Campo ao Porto, já tradicional
e nacionalmente conhecida, para
a qual o secretário fechou parceria
para que volte a acontecer após essa
pandemia. Um momento agradável e
muito produtivo.

O Sargento Rodrigo Borges Batista, (Coordenador do Projeto Vem
Ser, do qual faz parte a Guarda Mirim
de Cássia), esteve na sede da Prefeitura Municipal, juntamente com o representante da diretoria Thiago Custódio Santos e os guardas mirins Maria Eduarda Pádua Alcântara, Isadora
Paes Silva e Carlos Daniel Rodrigues,
para pedir o apoio da Prefeitura para

a contratação dos jovens que hoje integram a Guarda Mirim de Cássia e já
estão preparados para desempenhar
alguma função que tenha um auxílio
mensal como bolsa.
A Administração se prontificou a
dar continuidade à contratação dos
serviços dos jovens para os setores da
prefeitura, de acordo com a demanda
que for surgindo.
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