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A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PARABENIZA CÁSSIA PELOS
131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA.

Neste dia 22 de maio de 2021,
Cássia completa 131 anos! Cidade de
gente hospitaleira, guerreira, honesta
e batalhadora, que com seu trabalho
diário constrói o desenvolvimento
do município e dentro das suas
possibilidades não mede esforços na
busca do crescimento e de melhores
dias para esta cidade abençoada por
Santa Rita.
Desejo que cada munícipe seja um
ponto de apoio na constante construção
de um futuro melhor, que através de
valores sólidos ajudem a preparar as
crianças e jovens para este processo
contínuo de transformação. É necessário
semear ações e colher conquistas,
buscando no presente o futuro para que
as conquistas sejam sempre crescentes,
demonstrando que juntos fazemos o
amanhã e que nossa perseverança seja
a luz que ilumina o caminho rumo a uma
Cássia mais próspera.
Parabéns a todos que diariamente
cumprem sua missão, contribuindo
assim para o desenvolvimento do
município; buscando sempre novos
projetos e aceitando o desafio de fazer
mais e melhor, mostrando assim que
não existem fronteiras ou limites para
alcançarmos nossos objetivos.
Manifesto o orgulho de ser cassiense
e a alegria de morar nesta cidade a qual
por nada trocaria, onde com o meu
trabalho contribuo para fazer de Cássia
um lugar cada dia melhor para se viver!
Deixo esta mensagem de esperança e
agradecimento a todos que lutam para
que seus filhos possam sonhar com um
futuro melhor. Tenho muito respeito e
carinho pelo povo desse município,
homens e mulheres que com suas mãos
sabem valorizar o fruto da terra.

Rêmulo Carvalho Pinto
Prefeito Municipal

CIDADE DA MÚSICA, DE SANTA RITA E DE BELEZAS
NATURAIS COMEMOROU 131 ANOS

Cássia completou 131 anos de existência no dia 22 de maio, data em que
também se comemora o dia da padroeira. Cássia, pequena cidade mineira
localizada a sudoeste de Minas Gerais,
é um lugar abençoada por Deus e Santa
Rita. Cidade de bons costumes e de gente
feliz. Gente que recebe o turista com alegria no olhar, com histórias para contar,
com um cafezinho e quitutes deliciosos
à mesa.
Gente que tem muita fé na santa que
protege lá do alto da colina seus 18 mil
habitantes. Que prazer passear pela
Praça Barão de Cambuí ou pelas ruas
calçadas de paralelepípedos e avistar
os antigos casarões que conservam a
história, a cultura e a beleza da cidade,
cercada de serras, ranchos, cachoeiras,
rios e lugares ainda a serem explorados.
Povo acolhedor, simples e cheio de vida,
com a música na alma e Santa Rita no
coração.

A fé na Santa dos Impossíveis
O turismo religioso é muito forte no
município. Todo ano no dia 22 de maio,
Cássia recebe milhares de romeiros, de
várias partes do país, que em espírito de
penitência vem pedir e agradecer à Santa
Rita pelas graças alcançadas. Neste ano,
devido à Pandemia da covid-19, não houve eventos comemorativos no aniversário da cidade e nem eventos presenciais
religiosos, tampouco outras manifestações que pudessem causar aglomeração.
Todos os eventos aconteceram “on line”
e pelas redes sociais.
Mantendo suas características religiosas, a expressão artística cassiense pode
ser constatada em belos exemplos, como
a Igreja Matriz de Santa Rita. A construção requintada possui vitrais de extrema
riqueza que contam em suas imagens a
vida da Santa Rita. Principal ponto de
visitação, a igreja abriga o relicário que
contém partícula óssea autêntica do corpo da Santa.

Outro local de visita e oração é a Colina de Santa Rita. Para chegar lá é preciso vencer 150 degraus. No alto, a capela
com a imagem da santa é um convite à
prece.

Além disso, todo dia 22 de cada mês
é realizada uma missa especial com novena perpétua em louvor à Santa. Cássia
é também a cidade de Padre Donizetti
Tavares de Lima, que aqui nasceu no dia
3 de janeiro de 1882 . Conhecido em todo
o Brasil e no exterior, ele é responsável
pela multidão que visita a cidade mineira de Tambaú, em busca de alento para
seus males.
A história de Santa Rita
A Santa suportou durante 18 anos um
marido brutal que lhe era infiel e a maltratava, até que conseguiu convertê-lo.
Quando este foi assassinado e seus dois
filhos juraram vingar-se dos matadores,
pediu a Deus que tirasse a vida dos filhos
antes que eles cometessem o feio pecado
da vingança, e foi atendida. Ingressou
depois de viúva num convento agostiniano e ali recebeu na fronte, como privilégio, um dos espinhos da coroa de Nosso
Senhor. Sua vida é repleta de milagre e
episódios maravilhosos. É padroeira das

mulheres que sofrem com os maridos, e é
também chamada “advogada das causas
perdidas” e dos “impossíveis”. Morreu no
dia 22 de maio (data de seu nascimento),
aos 76 anos. Cerrou os olhos como só os
santos o fazem, e seu rosto recuperou
as belas formas da juventude, e de seu
corpo delicioso cheiro se exalou. Seu corpo inexplicavelmente permanece intacto
até hoje, no Santuário de Santa Rita em
Cáscia, na Itália.
Cidade da música
A música está presente na vida de todos os cassienses. A cidade possui vários
cantores e músicos, desde as crianças
até os pais, todos já fizeram parte ou
são integrantes de algum coral ou banda. Entre os principais destacam-se os
Pequenos Cantores de Cássia, A Banda
Maestro Godofredo de Barros e a fanfarra
dos Veteranos.
O Coral dos Pequenos Cantores de
Cássia, que também faz parte da federação Nacional de Meninos Cantores é
o mais antigo: foi fundado em março
de 1972, pelo professor maestro Heitor
Magella Combat, que faleceu em 26 de
junho de 2011, aos 98 anos.
Em 1994, o Coral passou a fazer parte
do Centro Musical Heitor Combat com as
atividades de teoria musical, solfeijos,
canto coral, banda de música, conjunto cordas e flautas-doce, atendendo a
aproximadamente 120 crianças e adolescentes, entre 08 e 17 anos.
Atualmente, a entidade está sob a
direção de Messias Donizete Faleiros,
sendo o Coral sob a regência de Humberto Patrik Pampanini França, a Banda
de Willian Nascimento Veiga e o Conjun-
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to de Cordas de Rildo Batista Andrade.
A Prefeitura Municipal de Cássia presta
apoio e assistência à Instituição.
A Escola de Música - Centro Musical
Heitor Combat -, sempre será uma referência muito grande não só para Cássia
como para a região, pois exerceu grande influência na vida de todos que por
ali passaram e seguiram o exemplo de
postura, educação e disciplina deixado
pelo professor Heitor.
Belezas naturais
Atualmente, Cássia trabalha para promover e organizar o Turismo Ecológico. A
proximidade com o Rio Grande e a Serra
da Canastra possibilita a efervescência do
potencial turístico. Às belas margens do
rio já se encontram repletas de ranchos
e construções locais que costumam lotar
nos feriados e finais de semana ensolarados.
O município oferece passeios imperdíveis que conduzem a várias cachoeiras,
matas e trilhas fechadas, algumas ainda
a serem exploradas. A Cachoeira do Funil
parece uma cachoeira como as outras,
mas tem uma beleza que fica escondida no meio da mata. Para chegar até a
queda d’água percorre-se uma trilha de
difícil acesso, que passa por lugares misteriosos, cobertos por pedras e atalhos
invisíveis. Tucanos e pássaros fazem o
som e pintam a beleza da trilha durante
o caminho.

como foi chamado, fica na fazenda Reata, do professor Sylvio Péllico Netto e
divide o local com outras espécies raras,
plantas e animais em extinção.

O Mirante do Lobo, localizado na
estrada entre Cássia e Ibiraci também é
um local bastante frequentado, principalmente por motociclistas que gostam de
se aventurar pelas trilhas existentes no
lugar. Uma das atrações do lugar é um
cipó gigante, considerado um dos mais
antigos registrados no País. O Mirante
do Lobo oferece uma visão panorâmica
das mais bonitas. Lá de cima é possível
avistar o desenho do mapa do Brasil formado pelo contorno das árvores.
Economia
A agropecuária é um dos pilares sobre
o qual Cássia se sustenta. As terras férteis
fizeram a cultura do café crescer rapidamente. Nesse cenário estão inseridas as
Cooperativas Coopercitrus (Cooperativa
de Produtores Rurais), a Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores) e a
Coocecir (Cooperativa de Produtores de
Cafés Certificados/Especiais de Ibiraci e
região). A outra força econômica se encontra há mais de um século na produção
de tijolos e objetos variados com matéria
prima local. As cerâmicas e olarias abastecem o mercado de Franca e da região.
Também pode ser destacada a produção
de grãos, banana, hortaliças e mel.

Outra cachoeira bela e imponente é
a Cachoeira Véu de Noiva. Conta a lenda
que um casal passava pela queda d’água
parece mesmo o véu de uma noiva: branca, longa e transparente. Com charme e
elegância quebra nas pedras e no meio
das árvores nativas.
Outro ponto turístico importante no
município é o Porto Praia Vermelha que
faz a divisa de Cássia e Delfinópolis. A
travessia por balsa é feita em 20 minutos.
Local ideal para saborear um delicioso
peixe.
A cidade também abriga o terceiro
maior Jequitibá do Brasil, que tem aproximadamente 2 mil anos. O jequitibá rei,

Cultura e lazer
A Secretaria Municipal de Cultura é
o departamento responsável pelo estímulo e fomento às atividades culturais,
artísticas e folclóricas de Cássia. Na área
da literatura é destaque a Biblioteca Municipal Dr. Octávio Augusto Borges que
reúne milhares de obras para o acesso
livre aos cidadãos. O artesanato também
é uma das formas mais espontâneas da
expressão cultural cassiense. Em várias
regiões do município se encontram oficinas e galpões responsáveis pela confecção de vasos, tijolos e filtros de água.
Normalmente, essas peças são vendidas
em feiras, exposições, lojas e exportadas

para outras cidades.
Espetáculos de teatro e cinema são de
grande importância da memória cultural
da cidade. O clássico Cine Teatro Santa
Cruz, inaugurado em 1949, recebeu público em diversas apresentações. Como
cinema, atraiu no passado um público
mensal de aproximadamente 90 mil espectadores. Foi desativado em 2019.
A Casa da Cultura merece ênfase, lá
é possível encontrar fotos, documentos,
objetos antigos e doados pela população. Um verdadeiro e completo acervo
responsável pela história da cidade.
Atualmente é o local utilizado para as
apresentações teatrais e culturais.
O carnaval de Cássia é considerado um
dos mais famosos do interior do Estado.
A Praça Barão de Cambuí se transforma
num sambódromo e recebe, por noite,
cerca de 15 mil pessoas.
No passado, blocos competiam entre
si por premiações, no entanto, a partir da
década de 1980 os carnavalescos foram
perdendo o desejo por competição. Também no fim dessa década, a população se
concentrava em clubes como o famoso
Clube Cassiense onde eram realizados
bailes. Atualmente os desfiles acontecem com o princípio básico de divertir os
foliões que por eles desfilam. Ocorrem
shows todas as noites dos eventos que
é fechado e seguro.
Quem visita Cássia pode nadar em
águas transparentes no Rio Grande, tomar uma cerveja gelada nos barzinhos ao
redor da praça Barão de Cambuí, assistir
às corridas hípicas, passar belas tardes
no Porto Praia Vermelha, comer gostosos
queijos, quitandas e descobrir o porquê
das festas e do carnaval cassienses serem
tão reconhecidos. Os turistas fazem bons
amigos e sempre criam fortes e sinceras
raízes.

e regionais e é sempre um dos favoritos.
No final de 2013 foi criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, com
a finalidade de formular e implementar
ações destinadas ao fortalecimento das
atividades esportivas em Cássia. Segundo dados da administração municipal, o
município conta hoje com quatro campos
de futebol, três centros esportivos, uma
praça esportiva, um campo de malha,
três ginásios municipais, uma pista de
skate e esportes alternativos, além de
campeonatos de futebol, ciclismo e corridas de motocross.
Mãos que trabalham e transformam!
Sensibilidade, talento e dedicação. Os
artesãos de Cássia produzem objetos utilitários e de decoração com tal perfeição
que a arte e a realidade se misturam. A
agilidade nas mãos unida à criatividade
dos cassienses deixa qualquer pessoa de
boca aberta, sem exagero. Artesãos que
vivem da magia de transformar simples
argila em objetos de decoração e harmonia. No torno, a experiência e habilidade
em trabalhar com os pés e as mãos ao
mesmo tempo, fazem a diferença. Em
alguns minutos a argila ganha forma e
vida, transformando-se em vasos, filtros
e moringas. Mãos especiais que criam
esperança, admiração e brilho no olhar.
Formas e tramas

Esporte

A paixão pelo hipismo é característica
marcante do povo cassiense. As tradicionais corridas hípicas que atraem pessoas
de todas as faixas etárias que passam os
domingos acompanhando todos os detalhes da prova. A torcida é contagiante:
vibra com cada ponto conquistado, reclama e chora a cada ponto perdido. Fundado em 1975, o Clube Hípico de Cássia está
sempre disputando campeonatos locais

Criada em 2003, a Associação dos
Artesãos e Artistas Plásticos de Cássia
e a Associação dos Artesãos de Cássia
(CassiArtmãos), criada em 2009, ambas
têm como objetivo resgatar as tradições
e promover a inclusão social. São pessoas
que manifestam a sua sensibilidade nas
mais diversas formas e com os mais diferentes materiais. Buscando resgatar a
cultura e a identidade local, os artesãos
cassienses em parceria com o Sebrae e
com o Senar vem desenvolvendo o artesanato temático da cidade. A Música,
a Religiosidade e as Olarias servem de
inspiração para a produção de uma infinidade de produtos que formam uma
combinação harmônica e mágica.
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COM O EXEMPLO DE SANTA RITA APRENDEMOS COM AS ADVERSIDADES DA VIDA
O que esperávamos superar em pouco tempo, tristemente se estendeu por
mais de um ano e, mais uma vez, com o
coração marcado pela ausência de cada
um dos devotos de Santa Rita, celebramos o dia de nossa padroeira, de modo
restrito, mas não menos fervorosos na
fé, amparados pela graça e pela misericórdia do Senhor. É certo que viver
tempos como este nos fará mais fortes
e convictos de depositar nossa confiança
somente n’Aquele que nos deu a vida.
Novamente, as casas foram convocadas
a se tornaram verdadeiros santuários-lar, lugar do amor, da compaixão e da
ternura.
Durante o novenário preparatório
para o Dia de Santa Rita fomos inseridos nos ensinamentos do Papa Francisco
sobre a grande necessidade e urgência
da construção de uma fraternidade universal em tempos marcados por forte
indiferentismo e falta de empatia, provenientes da Carta Encíclica “Fratelli
Tutti” (Todos irmãos). Inspirados neste
documento tão importante e atual da
Igreja definimos “Com Santa Rita, em
Cristo, construir a fraternidade”, o tema
da nossa festa. Durante os nove dias,
diariamente aconteceram quatro celebrações eucarísticas a fim de favorecer
a participação de um maior número de
devotos.
Sabemos quão querida padroeira
Deus nos concedeu e, também, o lugar
especial que ela ocupa no coração de milhares e milhares de devotos espalhados
mundo a fora. Indubitavelmente, todos
desejariam externar seu amor e devoção
visitando o nosso belo e acolhedor santuário nos dias próximos ao dela. Por outro lado, temos consciência da realidade
árida que estamos vivendo, onde muitas
vidas foram tiradas de nosso meio de
forma cruel e impiedosa, por um inimigo
invisível. Dessa forma, cumprindo nosso
papel de colocar a vida sempre acima de

No final da tarde do dia 22, uma gigantesca carreata foi formada, cortejando a imagem da Santa dos impossíveis
pelas ruas de nossa cidade. Como é lindo
e emocionante testemunhar o carinho,
a devoção e a fé do nosso povo externado em gestos, posturas e ações mesmo
com a presença inesperada da chuva. Se
os devotos não puderam ir ao Santuário
visitá-la, ela foi ao encontro de cada um
ao passar pelas ruas.

qualquer coisa e contribuir firmemente
pela não propagação desse terrível vírus
e agravamento da pandemia, decidimos
fechar o Santuário nos dias 22 e 23 para
a visitação pública.

Como forma de amenizar a tristeza e
acalentar o coração dos inúmeros devotos, a imagem principal de Santa Rita foi
colocada do lado externo do Santuário
linda e dignamente ornamentada com
rosas para que, ao passar de carro diante
dela, o devoto pudesse olhar fixamente
em seu olhar tão terno e confiar-lhe as

mais verdadeiras súplicas, certos de que
aquelas mãos maternais as conduziriam
a Deus.
Com as celebrações desse ano de
2021 ficamos a um ano da grande inauguração do novo Santuário que a ela será
dedicado. Temos a inspiração da fé e a
esperança cristã que este lugar sagrado
será para os fiéis católicos, especialmente os devotos de Santa Rita, um local
abençoado e de muitas graças. Ali, no
próximo ano, poderemos apresentar
nossos louvores e orações de gratidão
por termos vencido essa guerra insistente que travamos contra um inimigo tão
letal. Tenho confiança e esperança que
o Senhor prepara para nós um tempo de
paz, saúde e bonança, após as tempestades que enfrentamos nos dias de hoje.
Como forma de motivação e esperança um símbolo muito especial foi
instalado em nossa cidade, um relógio
regressivo colocado na Praça Barão de
Cambuí que marca os dias que faltam
para a inauguração do novo Santuário de
Santa Rita, nos dias 20,21 e 22 de maio
do próximo ano, onde teremos a oportunidade de novamente celebrar nossa festa em homenagem à Santa Rita,
como aprendemos, há muitos anos, de
forma vibrante, devota e calorosa.

Santa Rita, em meio às mais duras
provações e arbitrariedades da vida,
sempre se fez forte por intermédio da
graça de Deus. Que a seu exemplo, possamos nos tornar mais fortes e mais convictos de nossa fé, confrontados por essa
realidade tão incerta e sombria advinda da pandemia mundial. Acreditemos
que dias melhores florescerão e que a
construção desse Novo Santuário em
nossa amada Cássia seja o anunciar de
novos tempos. Que esse presente de
valor inestimável que receberemos no
próximo ano irradie a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e propague cada vez
mais a devoção à Santa Rita de Cássia,
além de desenvolvimento para toda a
nossa cidade e região em várias áreas.
Sonhemos e trabalhemos juntos para
que o quanto antes levantemos a bandeira da vitória. A exemplo de nossa tão
amada intercessora, aprendamos com as
adversidades da vida. Tudo passa, exceto
o amor de Deus!
Júlio César Agripino é o pároco da
Paróquia de Santa Rita de Cássia

CAMPANHA DO CCI DE CÁSSIA É TRANSMITIDA EM LIVE DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS
Um vídeo preparado pela secretaria de
Desenvolvimento Social e Habilitação do
Município de Cássia para a Campanha de
Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa
– Junho Violeta -, do Centro de Convivência do Idoso foi transmitida durante a live
‘Junho Violeta: Fortalecendo as redes de
proteção de direitos’, nesta terça-feira, 15.
O evento foi promovido pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH) e contou com a participação do
secretário nacional de Promoção e Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Antônio Costa.
De acordo com a secretária Municipal
de Desenvolvimento Social e Habilitação
do Município de Cássia, Olga Bastos, o vídeo traz um depoimento da idosa Esmelinda da Silva Garcia, a Lina, que aos 70
anos ainda é servidora no município. “Foi
um trabalho feito pelo CCI, produzido com
apoio da equipe CCI e pela Comunicação
da prefeitura. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e
Centro de Referência de Assistência Social

(Cras) foram apoiadores. Temos atendimento de 150 idosos nos nossos projetos e
estamos elaborando um diagnóstico para
ampliar os serviços para mais pessoas da
terceira idade”, afirmou Olga.

No depoimento, Esmelinda conta que
é servidora municipal, que é uma mulher
vaidosa aos 70 anos e pede que as pessoas
tratem bem os familiares mais velhos. “Sou
bem tratada, minha família gosta muito

de mim, mas sei que tem muitos idosos
que sofrem violência. Quero pedir que não
façam isso, o idoso merece carinho, então,
cuide bem de seus pais. Não joguem seus
pais no asilo, eles se sentem mal. A pessoa
mal tratada muitas vezes não tem como se
livrar disso”, disse a idosa no vídeo.
O vídeo também foi divulgado nas redes
sociais da prefeitura em homenagem ao
Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa — celebrado nesta terça-feira, 15 com o intuito de
mostrar o foco nas políticas públicas de
proteção ao segmento.
Com relação à live do ministério, é uma
atividade que integra a “Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra
a Pessoa Idosa: Fortalecendo as redes de
proteção de direitos”, lançada pela pasta
em ocasião do Junho Violeta. Os interessados podem assistir pelas redes sociais do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em Youtube https://www.
youtube.com/mdhbrasil ou pelo Facebook
https://www.facebook.com/mdhbrasil.
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O CENTENÁRIO JORNAL A VANGUARDA É PARTE INTEGRANTE DA HISTÓRIA DE CÁSSIA
No último dia 26 de maio o jornal
impresso A Vanguarda completou 106
anos de existência. Inaugurado em
1915 o jornal A Vanguarda teve como
primeiros proprietários o jornalista
Antônio Celestino e o advogado
Mário Ferreira de Azevedo, e contou
inicialmente como gerente com
Antônio Cintra. A primeira redação era
localizada na Rua Wenceslau Braz, nº
197, atual Rua Paulo Gama.

Também participaram da história
do semanário Sebastião Cândido
de Oliveira, gerente e depois sócio
proprietário de 1923 a 1934; Nenê (do
Gabriel de Assis); João Caetano da
Fonseca Primo, o João da Izilda; João
Cunha, redator de 1934 até 1937; Fábio
Mello Pinto.
São 106 anos de circulação
ininterrupta, confirmando assim a
posição de um dos semanários mais
antigos do Sudoeste de Minas Gerais.
O jornal, desde a sua fundação
passou por várias transformações ao
longo de sua história, principalmente
no formato. Inicialmente circulava
com quatro páginas em formato
“britânico Inglês” (semelhante ao
formato standard) e passou a tablóide

na década de 1990.
Até 2001 o maquinário (impressora,
picotadeira, guilhotina e tipos) eram
os mesmos desde a sua fundação.
Atualmente desativados, em função
da facilidade de utilização de recursos
mais modernos, através da computação
gráfica, bem como pelos recursos da
internet, encurtando distâncias e
agilizando a divulgação dos fatos.
Par te do maquinár io, quatr o

máquinas de origem alemã, encontrase exposto na parte exterior da Casa
da Cultura. Com placas do Patrimônio
Histórico da Prefeitura Municipal de
Cássia, as máquinas devidamente
resguardadas são as seguintes:
guilhotina Krause Bromberg, Hacker
& Cia Engenheiros - São Paulo;
máquina de impressos menores
(usadas para imprimir por muitos
anos os formulários de uso comum

Mariângela Batista - Da Redação

EMPREENDEDORES CASSIENSES VISITAM O
NOVO SANTUÁRIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

A Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Cássia
(Acic) promoveu no dia 5 de maio uma
visita às obras do novo Santuário de Santa
Rita.
O grupo formado por associados, funcionários e diretores da Acic, membros do
Conselho Municipal de Turismo (Comtur),
da Sala Mineira do Empreendedor e o Vice-prefeito foi muito bem recebido pelo
empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho, também por sua esposa Marília e toda
equipe envolvida nos trabalhos.
Foi uma grande oportunidade para todos conhecerem de perto toda estrutura,
especialmente as 48 lojas disponíveis para

nos departamentos municipais) com
placa de Guarani Mirim, com uma
placa de fabricante Rua Carlos de
Campos, 598- São Paulo-Indústria
Brasileira; Perfuradeira Bromberg &
CMA Engenheiros; Impressora J. C.
Chelfer & Gresecke Leipzig Dr. Patente
Phoenix IV.
A Vanguarda, que é um dos maiores
patrimônios culturais de Cássia,
impressa na Gráfica do Serginho, em
2018 teve todo o seu acervo digitalizado
e atualmente devido à pandemia da
covid-19 está sendo publicada somente
na versão digital, de fácil acesso e
leitura no site da Prefeitura Municipal
de Cássia www.cassia.mg.gov.br.
A direção da Vanguarda agradece
a todos os diretores, redatores,
jornalistas, secretários e colaboradores
que também fazem parte desta
história. Não poderia deixar de fazer
um agradecimento muito especial aos
tipógrafos da época e ainda servidores
municipais, Valdiney David Rosa e
Carlos Alberto Alves, que por 20 anos
foram os responsáveis pela montagem
e impressão do jornal “A Vanguarda”.
Este tradicional semanário tem alto
valor histórico, pois tem registrado ao
longo dos tempos os acontecimentos
mais importantes de Cássia, cumprindo
também o papel de multiplicador de
utilidade pública.
A Vanguarda que está sob a direção
e desenvolvimento da Secretaria
Municipal de Comunicação parabeniza a
todos pela seriedade, profissionalismo
e dedicação ao longo desses 106 anos
de trabalho.

locação em um espaço pensado e idealizado visando o atendimento e lazer dos
futuros visitantes.
Na ocasião o engenheiro responsável
Gustavo Bormann explanou sobre todo o
processo, andamento e próximas etapas
da obra, o que surpreendeu a todos pelo
nível de detalhes.
O pároco Júlio César Agripino e o vigário paroquial Leandro José de Melo
também informaram sobre o andamento
dos trabalhos realizados pela comissão da
Paróquia de Santa Rita. O presidente do
Comtur, Rodrigo Valente e o secretário
municipal de Turismo, Diego Borges Dias
informaram também sobre as ações em
andamento dessa secretaria.
A visita foi muito importante, pois reforçou o espírito empreendedor e a crença no potencial da cidade como destino
turístico e acolhedor. Também despertou
o olhar dos empreendedores para novas
possibilidades, certos de que essa grandiosa obra trará diversas oportunidades de
negócios e desenvolvimento, descortinando um futuro próspero para o município.

CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO
INICIA AS ATIVIDADES EM CÁSSIA
O Centro de Apoio ao Cidadão (CAC)
iniciou as suas atividades em abril e
está funcionando dentro do prédio da
Câmara Municipal de Cássia, de segun-

físicas, Certidões Federais, Estaduais,
Municipais e Trabalhistas.
4- Consulta a Legislação: Municipal,
Estadual ou Federal.

da a sexta-feira, das 8h às 11h e das

5- Cadastro de pessoa física (CPF),

13h às 17h, na Praça JK, 108, no centro

Orientação do processo de inscrição,

de Cássia. No local estão sendo reuni-

emissão de segunda via do CPF bem

dos vários serviços, que anteriormente

como a impressão do documento.

eram realizados em diferentes setores
da cidade.
Confira a lista de serviços que serão
oferecidos gratuitamente à população:

6- Inscrição para o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEN) e em concursos públicos e cadastros em geral;
7-Elaboração de Currículos:

1-Emissão de guias de Imposto de

8- Uso de internet gratuito a popu-

Propriedade de Veículos Automotores

lação, disponibilizando no momento 5

(IPVA), seguro Danos Pessoais por Veí-

computadores com horários agenda-

culos Automotores Terrestres (DPVAT)

dos e tempo de uso por cada cidadão.

- Atendimento 100% gratuito às pesso-

Impressão moderada de trabalhos, se-

as que sofreram acidente de trânsito e

gunda via de boletos e contas.

querem requerer o seguro DPVAT.
2- Certidão de Antecedentes Criminais e Certidão Negativa;
3- Certidão para empresas e pessoas

A proposta é também de atendimento nas Câmaras Itinerantes, levando
todos estes serviços aos bairros onde
o projeto acontece.

A VANGUARDA
MUNICÍPIO ISENTA APOSENTADOS
E PENSIONISTAS DE IPTU
O município de Cássia concederá
isenção de IPTU aos aposentados e
pensionistas que se enquadrarem nas
leis 028/2006 e 1613/2015. Para tanto
deverão comprovar que possuem os
seguintes requisitos:
1- Que o aposentado ou seu cônjuge
ou parceiro (a) receba no máximo cada
um o benefício no valor equivalente a um
salário mínimo vigente na data do requerimento da isenção;
2- Que tenham na época do pagamento da 1ª parcela ou cota única idade igual
a 60 (sessenta) anos, salvo se aposentado
por invalidez;
3- Tenha como única fonte o benefício
previdenciário;
4- Possua um único imóvel residencial
no qual resida com dimensões máximas
de 100,00 m2 (cem metros quadrados)
para a residência e 300,00 m2 (trezentos
metros quadrados) para o terreno.
5- Aposentado ou pensionista acometido por neoplasia.

5

CÁSSIA | MINAS GERAIS | MAIO DE 2021

Mas atenção: A lei não concede isenção nos seguintes casos: 1- Se houver um
único imóvel residencial comportando
divisões autônomas em unidades residenciais, comerciais ou correlatas, passíveis de aproveitamento econômico;
2- Se o aposentado ou consorte (companheiro) residir com ente familiar que
tenha renda independente.
De acordo com as normas da vigilância sanitária no combate à pandemia
do novo coronavírus que transmite a
doença (covid-19), os aposentados e
pensionistas beneficiados com a Isenção de IPTU, não precisarão comparecer
no Setor de Tributos para requerer a sua
isenção 2021, pois os mesmos serão automaticamente isentos. Somente devem
procurar o setor de tributos àqueles que
forem requerer a isenção pela primeira
vez, desde que se enquadrem nas exigências das Leis 028/2006 e 1613/15, acima citadas. Na dúvida entre em contato
pelo telefone 3541-5727.

Ao meu amigo Doutor João Venâncio da Silva
Querido amigo.
Conheço-o há muitos anos, pois
participo da comunidade cassiense
desde 1982.
Em nosso tempo de convívio,
passei a admirá-lo profundamente, seja
como pessoa, seja como profissional.
Sou grato pelas tantas atividades
Foto: R Studio Fotografia

que o senhor desenvolveu em benefício

da sociedade cassiense e de cada um em particular, tais como funcionário do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), presidente do Clube Cassiense,
idealizador e fundador, junto ao sargento Aílton Donizete Borges, da Associação
dos Amigos Menores de Cássia (AMICA) – a importantíssima guarda mirim de Cássia
–, presidente da Associação Comercial de Cássia, advogado e amigo.
Lembro-me, por exemplo, de que fomos juntos a Belo Horizonte mais de
uma vez, em secretarias de Estado, na tentativa de aumentarmos o efetivo policial,
de seu auxílio na instalação da Segunda Vara da Comarca e na criação das condições
necessárias à obtenção do prédio novo do Fórum.
O senhor sempre foi um excelente colega, alegre, educado, ético, disponível,
atencioso, prestativo, equilibrado, ponderado, esforçando-se por atender aos
interesses sociais e de sua classe profissional, sendo um dos responsáveis pela
instalação da Subseção cassiense da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual foi,
inclusive, o primeiro presidente e ocupante, seguidamente, de diversos cargos.
Há quem diga que o senhor faleceu.
Não acredito nisso, pois uma pessoa só falece quando ninguém se lembra
dela ou ninguém mais a estima, o que não será o seu caso.
Creio, como Guimarães Rosa, que “as pessoas não morrem: ficam encantadas”.
O senhor faz parte inseparável da história cassiense e da história pessoal
de tantos de nós.
Foi muito bom conhecê-lo.
Foi muito bom caminharmos lado a lado durante esses anos.
Sempre será muito bom ser seu amigo e ter a sua amizade, guardado que o
senhor se encontra num lugar especial de meu coração. Afinal, como diz o cancioneiro
popular no verso tão batido, mas sempre novo,
Amigo é coisa para se guardar
Debaixo de sete chaves
Dentro do coração
Muitas vezes nos encontramos casualmente nas ruas da cidade.
Para diminuir a sensação de perda, valho-me de um recurso especial: toco
a vida na esperança de que, a qualquer momento, como ao dobrar uma esquina,
reencontrarei os amigos queridos, como o senhor, a Dona Corina, a Abadia, a

2º TORNEIO VIRTUAL DE XADREZ
REUNIU 28 COMPETIDORES
A Seção Municipal de Esportes, coordenada por Thiago Lemos de Oliveira realizou
de 12 a 22 de maio o 2º Torneio Virtual de
Xadrez. Vinte e oito competidores se inscreveram, sendo 24 do sexo masculino e
4 do sexo feminino.
As inscrições e as partidas foram realizadas no modo virtual, cumprindo assim
as normas estabelecidas pela Secretaria
de Saúde. Foram criados quatro grupos,
com sete jogadores cada. O campeão de
cada grupo disputou a etapa semifinal. Os
atletas apresentaram excelente desempenho com partidas memoráveis. Os semifinalistas foram: Leandro Carvalho Oliveira
contra Pedro Henrique de Assis Chaves e
Filipi Henrique Brandão David contra Lucas Santos Silva. Passaram para a final os
atletas Leandro Carvalho Oliveira e Filipi
Henrique Brandão David.
O atleta Leandro Carvalho Oliveira,
sagrou-se campeão invicto do 2º Torneio
Virtual de Xadrez de Cássia.
Em 2° lugar ficou Filipi Henrique Brandão David, o 3° lugar foi para Pedro Hen-

rique de Assis Chaves e o 4° lugar foi uma
conquista de Lucas Santos Silva.
Em decorrência da pandemia, o coordenador da seção de Esportes informou
que em momento oportuno será agendada
a cerimônia de apresentação dos atletas
e entrega de certificados e medalhas na
Rádio Cultura FM de Cássia.
O Torneio de 2021 foi um grande sucesso, triplicando o número de participantes
em relação à última edição.

Deusdeme, o João Lucas, o doutor Bigu, a Roney, o professor Tesson...
A amizade sincera – uma das expressões do amor verdadeiro – não tem
prazo de validade, não é um beco sem saída: é como um pomar que cresce, frutifica
e se fortalece pela eternidade.
Vamos nos encontrar por aí. Afinal, “o mundo é mágico”, como garante
Guimarães Rosa.
Nunca se esqueça de minha amizade, de minha admiração e de minha
gratidão, que é a “memória do coração”.
Receba sempre o meu abraço.
Armando Fernandes Filho

A VANGUARDA

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.

