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Cássia na corrida pela vacina

Chegou em Cássia, no dia 20 de
janeiro de 2021 o primeiro lote de vacinas de imunização contra o coronavírus, causador da doença covid-19,
responsável pela pandemia que iniciou
em março de 2020. No primeiro momento o município recebeu 193 doses
que foram destinadas à vacinação dos
profissionais da área de saúde que trabalham na linha de frente, em contato
direto com os pacientes.
Os primeiros imunizados foram
os profissionais da Central de Monitoramento da Covid-19, os do Pronto
Socorro e aqueles da ala específica da
covid no Hospital São Vicente de Paula
e ainda os do SAMU. O próximo lote
destinado à segunda dose desse grupo
chegou após 15 dias.
Os critérios e planejamento para
a vacinação foram estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. No dia 21 de janeiro,
às 9h , na sala de vacina do Posto de
Saúde, o município de Cássia iniciou a
“corrida pela vida” e a primeira dose
da vacina foi aplicada na enfermeira

Thatiane Cruvinel, responsável pelo
monitoramento dos casos suspeitos e
positivos desde o inicio da pandemia.
Thatiane foi escolhida pelos

Unidos pela Vacina

A empresária Luiza Helena Trajano, empresária de grande sucesso
mundial em empreendedorismo e proprietária da Empresa Magazine Luíza foi
a idealizadora do projeto “Unidos pela
Vacina”, em parceria com a maioria dos
grandes empresários brasileiros e com o
apoio da Prefeitura Municipal de Cássia.
Dos 5 mil municípios brasileiros
que acataram a idéia, Cássia foi a primeira a ser beneficiada com o projeto. No
inicio o intuito era comprar as vacinas,
mas a possibilidade foi descartada, pois
as vacinas só podem ser negociadas com
os laboratórios através do Ministério da
Saúde. Mas novas ideias alternativas
foram surgindo e com novas dimensões.
Oprojeto que tem cunho social, então
passou a fornecer estrutura material, insumos, logística, divulgação e todos os

recursos necessários para trazer conforto, comodidade esperança e beneficiar
os brasileiros com a imunização.
Acompanhada pela Secretária
Municipal de Saúde Eliane David de Oliveira, Lula, e pela Coordenadora da Sala
de Vacinas Priscila Pescara, a empresária visitou todas as unidades de saúde
destinadas à vacinação que poderiam
ser utilizadas para a implementação do
projeto. Foram até o Poliesportivo, juntamente com o coordenador da seção
de esportes Thiago Lemos de Oliveira,
o gerente da loja Magazine Luíza, Elvis
José da Silva e a empresaria Sabrina Sezário.
No dia 20 de abril, terça-feira, teve início em Cássia a campanha
“Unidos pela Vacina”. O Poliesportivo,
totalmente adaptado, foi o local esco-

seus colegas, profissionais da área, pela
forma exemplar como vem conduzindo
o seu trabalho, entrando em contato
por telefone com os pacientes doentes
lhido para a nova fase de vacinação por
ser amplo, ventilado, possibilitando o
cumprimento do protocolo estabelecido pelos órgãos de Saúde, principalmente o distanciamento.
O Magalu auxiliou na organização logística do local, fornecendo divisórias, doou um bebedouro, um freezer
horizontal para acondicionar as vacinas
e 2 notebooks para os profissionais
fazerem as anotações e acompanhamentos e enviar as informações em
tempo real. O Sindicato dos Empregados da Prefeitura (Sempre) cedeu
mesas, cadeiras e assim o Poliesportivo
ficou adequado a implementação do

todos os dias da semana, dando a eles
e aos familiares todo o suporte técnico,
humano e psicológico para enfrentarem o isolamento em casa, decorrente
do contágio da doença.
No dia 22, dando sequência ao
planejamento da vacinação foram
vacinados os demais profissionais da
área contemplados nessa 1ª etapa, bem
como os 56 profissionais e internos do
Lar São Vicente de Paulo, o Asilo, que
de acordo com o Ministério da Saúde
nesta primeira fase também faziam
parte do grupo prioritário. Segundo a
secretária Municipal de Saúde, Eliane
Davi, o Ministério da Saúde envia as
vacinas para o município toda semana,
juntamente com uma nota técnica que
indica qual o tipo da vacina daquele lote
e a indicação do grupo – faixa etária
que deverá ser vacinado.
As equipes de saúde do município
estão treinadas e preparadas para este
desafio que é vacinar o maior número
possível de pessoas, correndo contra
o tempo, e alcançar o objetivo que é a
imunização de toda a população.

projeto. Estas parcerias possibilitaram
organizar o local e oferecer condições
mais adequadas ao acolhimento das
pessoas ao tomarem a vacina, com
menos ansiedade e maissegurança.
“Nesse momento da pandemia
é um prazer trabalhar com a vacinação
sabendo que com a vacina estamos levando esperança de vida e saúde para
a população”, afirmou a enfermeira
Cristiane Aparecida Silva Andrade,
Coordenadora substituta da Sala de
Vacina.
Confira os gráficos informativos
– fornecidos pelo funcionário do Posto
de Saúde de Cássia, Ricardo Palamoni
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A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente finalizou as obras
de adequação do prédio da Escola Municipal João Carlos Salgado, junto ao Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), bem como a pintura externa
das dependências.
A reforma trouxe mais segurança,
acessibilidade e conforto aos usuários
do prédio. A pintura da parte externa do
prédio além de embelezar, visa zelar e
cuidar do patrimônio já existente, conforme compromisso da atual gestão.
Também iniciaram as obras de expansão e melhoramento da escola com
a construção de dois banheiros, duas salas de aulas e um auditório que irá proporcionar o aumento da quantidade de

vagas, num ambiente mais adequado,
aconchegante e propício ao aprendizado
e desenvolvimento das crianças. Assim
sendo, mais famílias serão beneficiadas
podendo exercer suas atividades econômicas em horário letivo, uma vez que
seus filhos estarão bem amparados.
A obra em andamento está sendo
executada pela empresa Neemias Construtora, através do processo licitatório
por Tomada de Preço 009/2020 pelo valor de R$ 506.856,51.
Este empreendimento ratifica os
compromissos firmados com a área da
educação no Plano de Governo da atual administração, baseado nos pilares
- investimento, economia e assistência
social.

Novos redutores de velocidade são instalados
Na semana de 5 de abril, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente
providenciou a instalação de novos redutores de velocidade - lombadas, em dois
locais de grande necessidade, que são a Avenida Monsenhor Sílvio Puntel, próximo
à Praça "do Noé" e ainda na proximidade da Quadra de Esportes do Canta Galo próximo ao bar do Luizão. Em ambos os locais, vários acidentes já aconteceram e os
redutores trarão mais segurança aos moradores daquelas localidades, bem como
às pessoas que circulam nas imediações.

Município de Cássia é contemplado
com veículo Fiat Linea do CNMP
A coordenadoria de gabinete da
administração municipal, por intermédio
de Ezequias Rodrigues encaminhou ao
Conselho Nacional do Ministério Público toda documentação necessária para
habilitação no processo de participação
do edital 002/2021, que tratava da distribuição de veículos usado para todos os
órgãos federais, estaduais municipais e

Cássia implanta Sistema Ovitrampas
no combate ao mosquito da dengue
Cássia é o segundo município da
Superintendência Regional de Saúde
de Passos a implantar o Sistema de
Ovitrampas, armadilhas pouco conhecidas, mas que ajudam no combate ao
mosquito da dengue.
Este sistema é uma estratégia inovadora no combate e funciona simulando
o ambiente perfeito para a proliferação
do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus: um vaso de planta preto é
preenchido com água, que fica parada,
atraindo o mosquito. Nele é inserido
uma palheta de madeira, que facilita
que a fêmea do Aedes coloque ovos.
Dentro do recipiente, é colocada
uma substância larvicida. Dessa forma,

os vigilantes conseguem observar de
maneira mais rápida e eficiente a quantidade de mosquitos naquela região, a
categoria do mosquito e aceleram as
ações de combate, sem que o inseto se
desenvolva, agilizando o diagnóstico rápido, preciso e que norteará medidas de
prevenções pontuais e em tempo hábil.
As ovitrampas são uma saída sustentável e prática para o combate à dengue,
além de fornecer informações que são
fundamentais para indicar os locais críticos e com maior risco de transmissão
da doença por meio dos mapas que
gera, permitindo otimizar a utilização
dos recursos do programa de controle
da dengue.

Município de Cássia adquire duas motos Honda
O Município de Cássia adquiriu através do processo licitatório 125/2021 duas
motos CG para uso da Administração Municipal. Os veículos, além de mais econômicos irão facilitar o deslocamento e agilizar os serviços dentro Município.

instituições sociais de todo o pais.
No dia 14 de abril, o município de
Cássia foi contemplado com um veículo
Fiat Linea. A Prefeitura Municipal de Cássia agradece o empenho de toda equipe
do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial, ao coordenador de
Patrimônio daquela entidade pela transparência no trâmite de todo o processo.

Oficina de teatro abre inscrições
Estão abertas as inscrições para oficinas culturais de Teatro. Uma iniciativa da
Seção de Cultura e Patrimônio Histórico com
o apoio da Prefeitura Municipal de Cássia.
Principais pontos a serem abordados
e trabalhados nas oficinas: Improvisação;
Interpretação com texto, Interpreta-

ção para TV, Expressão corporal, Dança para
musical, Desenvolvimento pessoal, Jogos
teatrais, Leitura dramática, Cenografia, Figurino e Maquiagem artística
Os interessados podem procurar a
Casa da Cultura, das 8h às 11h e das 13h às
17h.
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Sala Mineira do Empreendedor atua para facilitar a vida dos pequenos empresários

A Sala Mineira do Empreendedor,
criada em Cássia em 2017, é o resultado
de um Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais (Jucemg) e o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Minas Gerais (Sebrae Minas), para melhorar
e simplificar o ambiente de negócios em

todo Estado por meio de parcerias com as
prefeituras mineiras.
A sala mineira do empreendedor é
o espaço único no município para contato
do empreendedor, independentemente
de seu porte, com o poder público e entidades pró-empresário a fim de formalizar
seu empreendimento em todos os níveis,
obter orientações, informações e buscar o
conhecimento para o seu desenvolvimento
profissional e de seu empreendimento.
Tudo com a finalidade de melhorar
o ambiente de negócios, facilitar o surgimento, aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável dos
empreendimentos do município.

Administração municipal, Codema e grupo de
escoteiros se unem em prol do meio ambiente
No último dia 8 de abril, a Prefeitura Municipal de Cássia, representada pela Secretaria de Obras,
Infraestrutura e Meio Ambiente,
em parceria com o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente
(Codema), e ainda com o Grupo de
escoteiros de Cássia realizaram a doação de mudas de árvores das espé-

cies nativas para arborização urbana,
para plantio em áreas de preservação
ambiental.
Sob a responsabilidade da Engenheira Agrônoma, Gabriela Marquette Cáris foram distribuídas 660
mudas. Durante a distribuição o
grupo contou com as presenças do
Prefeito e o do Vice-prefeito.

Dia do Escoteiro é comemorado em Cássia

A Sala Mineira do Empreendedor
está ancorada em três pilares fundamentais
para seu funcionamento: ORIENTAÇÕES
• SERVIÇOS • CAPACITAÇÕES.
ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES:
• Orientação prévia sobre o processo de
registro (CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal); • Orientação prévia sobre
o processo de licenciamento municipal
(Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros
e Meio Ambiente); • Cadastramento como
fornecedor da Prefeitura; • Participação
nos processos de compras públicas municipais; • Mapa de oportunidades para o
empreendedor; • Distribuição de material
informativo sobre empreendedorismo.

SERVIÇOS: • Consulta de viabilidade; • Protocolo do licenciamento municipal de MEI, ME, EPP e demais empresas;
• Emissão das guias de recolhimentos das
taxas municipais para processo de formalização, alteração e baixa; • Formalização
e emissão do Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI);
• Elaboração e envio da Declaração Anual
do Simples. •Entrega de CNPJ, Inscrições,
Alvará e demais documentos de licenciamento
CAPACITAÇÕES: •Programação regular de capacitações Sebrae Minas, Senar
Minas e outros parceiros.

Comtur elege nova diretoria
No dia 28 de abril aconteceu a primeira reunião do Conselho Municipal de
Turismo de Cássia (Comtur) para escolher
os membros que irão compor a nova gestão para 2021. A pauta teve por finalidade a eleição da nova diretoria, que ficou
com a seguinte formação: Presidente
Rodrigo Silva Valente, Vice Presidente
Kairo Aristides Salgado Lemos, Diretor
Executivo Ronaldo França Paiva e Diretor
Financeiro José Augusto Tambini Pinto.
O Comtur tem como objetivo coor-

denar, incentivar e promover o turismo
no município. Cabe ao conselho propor
à Administração Municipal e à sociedade civil, medidas de difusão e amparo
ao turismo em parceria com órgãos e
entidades oficiais especializadas, bem
como estimular as atividades culturais
e turísticas no município.
O Comtur e a Secretaria Municipal
de Turismo estão oferecendo treinamentos na área para capacitação e treinamento da mão de obra local.

O Dia Mundial do Escoteiro é comemorando em todo o mundo no dia 23
de abril. O movimento foi fundado pelo
britânico Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, com o objetivo de
tornar meninos em cidadãos exemplares. Os escoteiros têm como lema "estar
sempre alerta para ajudar o próximo e
praticar diariamente uma boa ação".

Os escoteiros prezam a natureza
e as atividades ao ar livre como exercícios, excursões e acampamentos, e têm
como finalidade serem cidadãos sadios
para desenvolver noções de dever com
a Pátria e para com o próximo.
O Dia Mundial do Escoteiro também é conhecido simplesmente como
Dia do Escoteiro, ou Dia do Escotismo.

Secretaria Municipal de Turismo e Lazer promove cursos de capacitação
A Secretaria de Turismo e Lazer, em parceria com o Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo do Estado está disponibilizando vários cursos para capacitação profissional.
O projeto é fruto da parceria com a Câmara Municipal de Cássia, COMTUR e ACIC. As informações e inscrições são obtidas na Secretaria Municipal de Turismo e Lazer,
na Casa da Cultura pelo telefone (35) 3541-2939 ou WhatsApp (35) 9.9701-9129 com Rodrigo Borges Dias ou Diego Borges Dias
Inscrições abertas cursos gratuitos:
1. Assistente Administrativo- 160 h SENAC
2. Webdesigner- 160 h - SENAC
3. Turismo de Aventura- 35 h
4. Turismo Cultural – 35 h
5. Turismo de Eventos (2 cursos) 40 h
e de 50h
6. Turismo Receptivo- 50h
7. Ecoturismo- 40h
8. Recepcionista de Hotel- 25 h

9. Administração de Hotéis ( 2 cursos)
45 h e de 50 h
10- Higienização e Segurança em Meios
de Hospedagem - 30 h
11. Produção e Gestão de Eventos (2
cursos) de 40h e de 50h
12. Agências de Viagem e Turismo- 30 h
13. Ecoturismo e Desenvolvimento
Regional (Gestão de Turismo)- 50h
14. Eventos: Introdução 20h e Tipos de

Eventos- 20h
15. Boas práticas de manipulação em
Serviços de Alimentação- 12 h
16. Introdução ao Turismo- 30h
17 -Administração de Hotéis- 50 h
18- Ecoturismo- 50h
19. Marketing de Serviços Turísticos- 4h
20- Língua Estrangeira: Inglês - 30h e
Inglês Básico- 50 h/Alemão Básico- 50
h/ Espanhol- 30 h

21. Libras: Compreensão Básica - 90h
22- Indicação Geográfica: Agregando
Valor a Produtos e Regiões - 30 h
23. Geografia e Turismo - 30h
24. Geografia ( 2 cursos) de 30h e 60h
25. Geoturismo e Desenvolvimento
Local- 50h
26. Biologia- 40h
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Programa Pró-mananciais realiza cercamento de áreas de preservação permanente
Uma nova etapa do Programa
“Pró-mananciais” teve início em maio
no Município de Cássia. Trata-se de
um programa desenvolvido pela
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (Copasa), em parceria com a
Prefeitura Municipal e com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (EMATER) e produtores rurais.
Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente o programa visa
à preservação dos mananciais e foi
desenvolvido dentro dos critérios de
sustentabilidade, buscando o equilíbrio econômico social e ambiental
para que as futuras gerações possam garantir o suprimento de água
de qualidade para a vida humana e
o ecossistema no qual está inserida
a vida no planeta terra. O programa
segue a mesma filosofia do premiado projeto "Cultivando Água Boa",
que foi implantado nos municípios
lindeiros da Usina de Itaipu, e não
tem custos para o Município, sendo
totalmente subsidiado pela Copasa.
A região rural escolhida para

desenvolvimento do programa foi a
microbacia do Córrego da Onça, principal fonte de abastecimento de água
na cidade.
O Programa Pró Mananciais
contempla ações como: o cercamento das nascentes, protegendo assim
os mananciais, o reflorestamento das
áreas de preservação permanente
(APPs), a regularização de estradas

Cássia realiza Movimento Abril Verde

No mês de abril aconteceu o
Movimento Abril Verde, uma campanha
que tem como intuito movimentar as
pessoas para uma chamada de ação em
questões relacionadas à segurança no
ambiente de trabalho e manutenção
da saúde.
O objetivo do movimento é
reduzir os números de acidentes de
trabalho, através da conscientização
sobre a importância de prevenir com
medidas de segurança.
Da mesma forma que outros

movimentos utilizam um mês para
fomentar a importância de um assunto,
como Outubro Rosa e Novembro Azul,
o Abril Verde busca alcançar a cultura
de prevenção dos riscos no trabalho
com essa campanha.
A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) instituiu o dia 28 de
abril como Dia Mundial da Segurança e
Saúde no Trabalho e, em consequência,
o Brasil também adotou essa data para
instituir o Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças do
Trabalho. A data foi instituída em 2005
pela Lei nº 11.121.
O fato de escolher um mês para
a campanha não significa chorar pelas
vítimas, mas sim alertar a sociedade
que acidentes no ambiente de trabalho
não ocorre por acaso.
A maioria deles está ligada à
falta de utilização de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs), ausência
de manutenção em máquinas e falta
de conhecimento sobre riscos nos
ambientes da rotina.

FIQUE ATENTO! CURSOS GRATUITOS SENAR
O sindicato dos Produtores Rurais de Cássia, em parceria com
o SISTEMA FAEMG/SENAR promove os seguintes cursos
presenciais gratuitos:
- Produção de queijos especiais (18 anos)- de 7 a 11 de junho
- Soldador- Arco elétrico (eletrodo revestido) (18 anos)- de 17 a 19 de junho
- Operador de colhedora de café de Arrasto (18 anos)- de 21 a 23 de junho
- Operador de colhedora de café Automotriz (18 anos)- de 24 a 26 de junho
Cursos Virtuais ao Vivo (AVV)
- Jogos Pedagógicos (somente p professores) – 2 cursos- De 28/06 a 2/08
turma das 17h às 19h e turma das 19:30 às 21:30
Informações e Inscrições( 35) 35411486 /9-91650353(Whatsapp)

vicinais, construção de sistemas de
bacias de contenção (bacias secas),
construção de curvas de nível em propriedades, a fim de evitar erosões nos
córregos, estudos e implantação de
alternativas para disposição adequada de resíduos (fossa sépticas e biodigestores) e prevenção de incêndios
florestais
A Prefeitura Municipal em par-

ceria com a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater)
realizou todo planejamento do programa e levantamentos necessários
para início da concretização desse
sonho.
Foram realizadas palestras ambientais, demonstrando a importância da preservação ambiental para
nossas águas e nosso planeta, plantio de mudas de árvores em APP’s
de loteamentos, com envolvimento
de alunos das escolas públicas. Foram realizadas várias reuniões com
produtores rurais e lideranças das
comunidades rurais para explicar o
programa e esclarecer dúvidas.
A Copasa já iniciou a realização
de cercamento de APP’s na região da
Serra da Saudade.
Em paralelo aos cercamentos
será feito o plantio de mudas no
período chuvoso, construção de bebedouros adequados para animais e
adequação de estradas rurais.
Um programa ambiental de
grande valia para o município e para
toda região do Córrego da Onça.

Polícia Militar de Cássia promove ‘Páscoa Feliz’
às crianças carentes
A Polícia Militar de Cássia realizou no Domingo de Páscoa uma ação social
que foi um verdadeiro sucesso. Distribuiu cerca de 400 kits contendo chocolates,
balas, pirulitos e ovos de Páscoa às crianças carentes da cidade. A comitiva foi comandada pelo tenente Ailton Donizete Borges e contou com a participação do PM
Amigo Legal, tendo percorrido os bairros da cidade. As crianças que escreveram as
suas cartas, bem como aquelas que estiveram nas ruas durante o percurso também
foram presenteadas com o kit.
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EXPEDIENTE

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Adriana de Oliveira Dias - MTB 025230
DIREÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
Secretaria de Comunicação

Prefeitura Municipal de Cássia/MG
Fone:(35)3541-5700
As matérias contidas nesse jornal tem caráter
educativo, informativo e de orientação social
a população.

