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CÁSSIA RECEBE 100 CESTAS BÁSICAS DA DEFESA CIVIL DE MINAS
O Gabinete Militar do Governador,
por meio da Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil (Cedec), distribuiu 90 mil
cestas básicas a todos os 853 municípios
de Minas Gerais. Cada município foi contemplado com, no mínimo, 100 unidades.
Cássia recebeu 100 cestas.
As cestas foram doadas ao Governo
de Minas, por meio do GMG/Cedec, pela
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias, com o intuito de apoiar o
Estado no enfrentamento à covid-19. A
interlocução entre o órgão e a igreja foi
promovida pelas secretarias de Estado de
Governo (Segov) e de Desenvolvimento
Social (Sedese).
“Agradecemos a doação da Igreja, que
confiou ao Governo de Minas e a nós, do
Gabinete Militar do Governador, a distribuição dessas cestas que tanto vão ajudar
o povo mineiro. Com ações transversais,
principalmente para atender a questões
humanitárias, faremos essa ajuda chegar
a quem realmente precisa”, afirmou o
chefe do Gabinete Militar do Governador
e coordenador estadual de Defesa Civil, o

coronel PM Osvaldo de Souza Marques.
Ele também destacou a participação da Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG) e das Regionais da Defesa Civil (Redec), importantes agentes para a
formação de redes de apoio da Cedec
no estado. Esses órgãos também promovem a constante interlocução com
as defesas civis municipais. “Com esse

auxílio vamos conseguir ajudar o estado
inteiro, de ponta a ponta”, frisou.
O contato com os municípios, para a
distribuição das cestas, começou nesta
terça-feira, 10. Os agentes das Regionais
da Defesa Civil presentes nos municípios
de Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia,
Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga,

Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí,
Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas vão acionar os coordenadores municipais de Defesa Civil (Comdecs) para
agendar a retirada dos kits.
A partir da entrega das cestas básicas,
cada município deve identificar o público
prioritário para o recebimento. Posteriormente, a cidade prestará contas ao Estado sobre a distribuição dos donativos.
Em caso de dúvidas, os municípios
podem entrar em contato com a Defesa Civil Estadual, por meio do endereço:
defesacivil@defesacivil.mg.gov.br.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Cássia,
Olga Bastos, os municípios da região foram contemplados. “Já estamos realizando a nossa distribuição. Acredito que os
demais municípios também já estejam
realizando a distribuição”, explicou.
O município de Passos também recebeu 100 cestas básicas e ainda não
buscou em Poços de Caldas. Segundo a
assessoria de comunicação da prefeitura,
a administração ainda fará a busca.

CONSELHO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL DE CÁSSIA MANTÉM A
ORIGINALIDADE DAS TELHAS FRANCESAS DA CASA DA CULTURA
O Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico e Cultura de Cássia, coordenado
por Dannilo Rodrigues, se reuniu para
tratar de assuntos pertinentes sobre
o acervo tombado do jornal local
“A Vanguarda”, bem como sobre a
preservação e a reforma total do telhado
da Casa da Cultura Dr. Raul de Azevedo
Barros.
Por unanimidade foi determinada a
manutenção da originalidade das telhas
francesas. A reunião aconteceu no dia 16
de Julho, na sede da Prefeitura Municipal
de Cássia e contou com as presenças
dos membros do Conselho Municipal
do Patrimônio Histórico e Cultural de
Cássia: Luiza Parreira Izidoro, Ezequias

Sousa Rodrigues, Marcos Veiga , Messias
Donizete Falleiros. Iônio Lívio Salgado,
Mariângela Barros e Danillo Rodrigues
Silveira, que é presidente e coordenador
da Seção Municipal de Cultura (online);
Rogério Barros, Jornalista, Mariângela
Batista, Coordenadora da Sala Mineira do
Empreendedor e Coordenadora do jornal
"A Vanguarda", Gustavo Cáris, Secretário
Municipal de Comunicação; membros
da Agência Mineira de Entretenimento
(AME CULTURA); Cristiane Maria
Magalhães, diretora técnica e doutora
em História pela Unicamp, Luís Phillipe
Grande Sarto, Arquiteto Urbanista, bem
como o Consultor Platinny Dias de Paiva
que participou de forma on-line.

A SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PROMOVE OFICINA ON-LINE
A Sala Mineira do Empreendedor
em parceria com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promoveu no último dia 29 de Julho
a oficina on-line e gratuita ‘Como Ser
MEI na Prática’. Vinte e seis cassienses
participaram da oficina que foi conduzida
pela analista técnica do Sebrae, Franciele
Ferreira da Rocha.
O treinamento foi destinado aos em-

preendedores que desejam se formalizar
como Microempreendedor Individual
(MEI) e aos Microempreendedores já
formalizados que possuem dúvidas sobre esta categoria de empresa.
A oficina Como Ser MEI na Prática’
apresentou esclarecimentos aos potenciais empresários, com idéia de negócio ou com experiência de trabalhar por
conta própria, as principais obrigações e

benefícios de se tornar MEI e o que esta
categoria contribui para a organização
e sucesso do negócio.
Os participantes também tiveram a
oportunidade de compreender a importância do preenchimento dos formulários, relatórios e declarações exigidas
pelo MEI.
A palestrante falou também sobre
o papel do Sebrae no que se refere ao

MEI, quem pode ser MEI, atividades
permitidas, benefícios da formalização,
direitos e obrigações, Motivos que levam ao desenquadramento, processo de
registro do MEI, encerramento e baixa
da empresa e procedimentos obrigatórios. Para finalizar foram trabalhadas as
competências para a gestão de uma empresa, como planejamento e controles
administrativos.
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CASSIARTMÃOS REALIZA PLANEJAMENTO PARA AÇÕES PÓS PANDEMIA
Membros da Associação dos Arte-
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sãos CassiArtmãos se reúnem com o

e produtos de grande destaque para o

coordenador da Seção de Cultura e

município, que pretende ser referência

patrimônio Histórico, Dannilo Rodri-

no segmento de artesanato. Atualmen-

gues, com vistas a fazer uma parceira

tesão 41 associados que dedicamcom

para a realização de várias ações para

carinho a esta arte e comercializam os

alavancar o segmento.

seus produtos em Cássia e região.

O objetivo é a realização devários

Estiveram reunidos na sede da As-

projetos como feiras itinerantes, fes-

sociação CassiaArtmãos o coordenador

tival do artesanato e feiras em ponto

da Seção de Cultura e Patrimônio Histó-

de cultura nos bairros e etc.

rico Dannilo Rodrigues, o vereador Ro-

O planejamento será colocado em

bson Costa, a presidente da associação

ação pós-pandemia, com o intuito de

Simone Campos Silva e representantes

dar mais visibilidade aos artesãos cas-

do artesanato cassiense.

MUNICÍPIO OFERECE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO SETOR DE TURISMO
A Secretaria Municipal de Turismo
e Lazer, em parceria como o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac), com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Associação Comercial Industrial, Agropecuária
e Serviços de Cássia (Acic) e da Câmara
de Cássia, promoveu de 10 de maio a 7
de julho de 2021 o curso de Camareira
em Meio de Hospedagem.
No último dia 28 de julho, o secretário deTurismo, Diego Borges Dias
juntamente com os 26 cassienses que
concluíram o curso foram recebidos no
gabinete do prefeito Rêmulo Carvalho
Pinto, o Reminho.
O curso foi na modalidade on-line,
que teve a duração de 2 meses e faz

parte do plano de prioridades da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, que
tem como objetivo preparar a população para o mercado de trabalho desse

segmento que já vem movimentando
a cidade com a inauguração do Novo
Santuário de Santa Rita de Cássia.
O profissional formado em Camarei-

ra em Meios de Hospedagem executa
suas atividades nos meios de hospedagem dos mais diversos tipos de hotéis,
pousadas, flats, resorts, albergues, motéis, navios, campings e das variadas
categorias.
Já foram oferecidos mais de 40 cursos de capacitação profissional na área
de Turismo nestes primeiros 7 meses da
atual administração. Todos os cursos
ofertados foram totalmente gratuitos
para a população e sem ônus aos cofres
públicos, obtidos através de parcerias
com as consagradas instituições como
Senac, Ministério do Turismo, Secretaria Estadual de Cultura, Turismo e
Instituto Federal IEF Sul de Minas.

PREFEITURA REALIZA DRIVE THRU DE ELETROELETRÔNICOS, PILHAS, BATERIAS ELÂMPADAS
Numa iniciativa da Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente,
em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável
de São Sebastião de Paraíso (Cidassp), o
município vem realizando, pelo menos
uma vez ao mês, o Drive Thru de eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas,
pneus e óleo usado.
A finalidade é realizar o descarte correto, aumentando a vida útil do aterro e
destinando corretamente estes materiais
que tanto poluem o meio ambiente.
Após o lançamento da Coleta Seletiva a Prefeitura Municipal de Cássia, por
meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente, implantou Pontos
de Coleta de Eletroeletrônicos, pilhas,
baterias, lâmpadas com problemas ou
inutilizadas, bem como pontos para entrega de medicamentos vencidos e também óleos já utilizados que precisam de
descarte.
Os pontos públicos de recepção destes materiais ficam nos seguintes locais:
Centro de Referência da Assistência So-

cial (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Convivência do Idoso (CCI), Posto
de Saúde, Programa Saúde da Família
(PSF’s) Peixoto, Canta Galo e Santa Rita,
bem como na sede da Prefeitura.
Uma vez por semana o colaborador
Alexandre Lacerda, responsável por essa
tarefa faz a coleta desses materiais, que
são acondicionados adequadamente
para descarte.
Foram contabilizados um montante
de 600 kg de lixo eletrônico, que foram
recolhidos nos pontos de coleta.
Todo esse programa faz parte da ampliação da Coleta Seletiva, que em 2020
ampliou o recolhimento que passou de
um dia na semana para dois dias, sendo
realizada às terças e quintas-feiras.
Segundo a Secretária Municipal de
Obras e Meio Ambiente, Luiza Parreira
Izidoro foi um resultado muito positivo
o que demonstra que a população tem
correspondido aos apelos e campanhas,
contribuindo assim para a preservação
do meio ambiente.
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CÁSSIA FOI CONTEMPLADA COM PROGRAMA ESPECIAL SENAR
AT&G- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL/APICULTURA
O Sindicato dos Produtores Rurais de
Cássia está promovendo gratuitamente
o Programa Especial “AT&G”- Assistência Técnica Gerencial/Apicultura. Trata-se do primeiro programa voltado para
o segmento realizado pela regional do
Sistema Faemg/Semar/Inaes em Passos.
A iniciativa tem como finalidade elevar a produtividade e melhorar a gestão
dos produtores de mel. O programa atende a necessidade de assistência técnica
e de gerenciamento aos produtores em
uma atividade com representatividade
econômica e produtiva cada vez maior
em nosso Estado.Trata-se de umaconsultoria gratuita nas propriedades por
2 anos, realizada por um técnico especialista da área.
Um grupo de 30 apicultores são os
novos integrantes do programa, pois
atenderam a algumas exigências, como
a quantidade mínima de caixas/melgueiras, ter disponibilidade para receber e
acompanhar a visita do técnico uma
vez por mês, por 4 horas efetivas, ter
relativa produtividade e experiência na
atividade.
O atendimento do técnico durante as
4 horas inclui o trabalho na parte técnica
e de gestão. Nesta visita ele vai ao apiá-

Venilton Bispo, o técnico do AT&G e o
apilcutor Fernando Henrique Kraut

rio com o produtor e faz as orientações
apropriadas, conforme a situação encontrada, bem como faz uma coleta das
informações sobre as receitas e despesas
da atividade. Para finalizar a visita, o técnico faz no mínimo uma recomendação
técnica e uma recomendação gerencial
com base no fluxo de caixa e inventário
de recursos investidos na atividade.
Essa é uma nova forma de auxiliar o
produtor rural, em relação a suas tomadas de decisões planejadas, entendendo
a realidade de mercado, gerenciamento
e custo de produção, tornando o apicultor um empreendedor que vê sua propriedade como empresa.
O técnico contratado é o Engenheiro
agrônomo Venilton Bispo De Oliveira,

que desde abril vem visitando as propriedades para levantar o perfil do apicultor e
informar todos os detalhes do programa.
Segundo o presidente do Sindicato
dos Podutores Rurais de Cássia, Domingos Inácio Salgado, a apicultura terá que
tecnificar de forma produtiva e gerencial. Como Cássia está para implantar
o turismo religioso, com a inauguração
do novo santuário, previsto para maio
de 2022, nesta atividade a nossa cidade
terá mais um elo com a atividade rural
tecnificada, que bem gerenciada poderá
oferecer um produto de qualidade aos
visitantes. Além de organizar a cadeia
produtiva do mel, o programa tem outras propostas para o desenvolvimento
regional.
Organizados pelo AT&G os produ-

tores poderão ter um bom resultado
financeiro com a atividade e uma segunda fonte de renda, pois paralelamente
á extração do mel temos interesse na
polinização de culturas agrícolas, processo vital para as plantas, pois garante a
produtividade, perpetuação de espécies
e frutos mais resistentes. Desta forma
atingiremos a expectativa de desenvolvimento da nossa região com o apoio
do Senar.
Para o presidente da Associação dos
Apicultores de Cássia e participante do
programa, Fernando Henrique Kraut,
que já está na atividade há cerca de 12
anos, a expectativa é de aumentar a
sua produtividade que varia em torno
de 1500 kg/ano, bem como melhorar a
genética e a gestão da atividade.

EMATER DIVULGA O 18º CONCURSO DE
QUALIDADE DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS
A Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater-MG) abriu

por análises físicas e sensoriais feitas
por uma comissão julgadora formada

inscrições para o 18º Concurso de
Qualidade dos Cafés de Minas Gerais
de 2021. Os produtores interessados
devem preencher a ficha de inscrição e
entregar as amostras concorrentes nos
escritórios locais da Emater até o dia 10
de setembro.
A participação é gratuita e podem
concorrer produtores dos municípios
mineiros, com amostras de café arábica,
tipo 2 para melhor, colhidas neste
ano. A solenidade de encerramento
da premiação será em dezembro. O
regulamento do concurso está disponível
no site www.emater.mg.gov.br.
O Concurso de Qualidade dos Cafés de
Minas Gerais é promovido pelo Governo
de Minas Gerais, por meio da Emater-MG
e Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais (Seapa),
em parceria com a Universidade Federal

por, no mínimo, dez classificadores e
degustadores de café. A produção dos
cafés participantes também passará por
uma avaliação socioambiental.
A comissão julgadora fará a
classificação das melhores amostras das
duas categorias, em cada região cafeeira
de Minas Gerais: Cerrado, Sul de Minas,
Matas de Minas e Chapada de Minas.
No encerramento, serão anunciados
os três primeiros colocados de cada
região produtora em cada categoria e o
grande campeão estadual (a maior nota
do concurso). Também será destacada
a cafeicultura que obtiver a melhor
pontuação entre os finalistas.
A unidade da Emater em Cássia fica
na Avenida Santa Rita, 69, no Centro, e
fica aberta das 8h às 17h. Os interessados
podem entrar em contato também pelo
telefone: (35) 3541-1547.

de Lavras (Ufla), o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão (Faepe).
Cada cafeicultor poderá participar
do concurso em apenas uma das duas
categorias: Natural e Cereja Descascado,
Despolpado ou Desmucilado. Na
categoria Café Natural, o café recémcolhido é levado para secar. Já na categoria
Café Cereja Descascado, Despolpado ou
Desmucilado, após a lavagem, há uma
separação dos frutos verdes e secos dos

frutos maduros. Depois, eles passam
por um descascador para só depois
seguirem para secagem. No caso dos
cafés despolpados e desmucilados, há
ainda uma fase onde o produto passa por
um tanque de fermentação.
A lavoura de origem da amostra
deverá ser georreferenciada e ter
a cultivar identificada. As amostras
devem representar fielmente o lote. A
expectativa é que sejam inscritas cerca
de 1,5 mil amostras.
Os cafés concorrentes passarão

TELEFONES ÚTEIS DA ADMINISTAÇÃO
Setor de Compras
(35) 3541-5712

Setor de Controle Interno
(35) 3541-5718

Setor de Engenharia
(35) 3541-5715

Setor de Gabinete
(35) 3541-5731

Setor de Projetos
(35) 3541-5713

Setor Jurídico
(35) 3541-5722

Setor de Comunicação
(35) 3541-5707

Setor de CPD
(35) 3541-5721

Setor de Fazenda
(35) 3541-5716

Setor de Licitação
(35) 3541-5709 / 5710

Setor de Tesouraria
(35) 3541-5736

Secretária do Prefeito
(35) 3541-5732

Setor de Contabilidade
(35) 3541-5717

Setor de Departamento Pessoal
(35) 3541-5719 / 5724

Setor de Frotas
(35) 3541-5708

Setor de Obras
(35) 3541-5723

Setor de Tributos
(35) 3541-5727

Prefeitura
(35) 3541-5700
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COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZA MUTIRÃO
DE LIMPEZA E RETIRA 54 CAMINHÕES DE MATERIAIS
A Secretaria Municipal de Saúde, por
meio do Setor de Vigilância e Saúde,
numa ação ao combate ao mosquito da
dengue realizou um mutirão de limpeza
em todos os bairros da cidade. Foram
dezesseis dias de trabalho em que foram retirados 54 caminhões de materiais,
entulhose vários resíduos facilitadores
ao acúmulo de água- abrigo preferido
do Aedes aegypti , nome científico do

DELEGADO DA 13ª JUNTA MILITAR
DE POUSO ALEGRE VISITA CÁSSIA

mosquito ou pernilongo que transmite
a dengue.
Esta medida tem como objetivo o
combate à doença, bem como evitar a
proliferação de animais peçonhentos.
A conscientização e colaboração da
população são fundamentais para que
o mosquito não se reproduza e a limpezanas residências também é uma ferramenta de combate.

EQUIPE CASSIENSE DE POWERLIFTING É DESTAQUE
NACIONAL E TRAZ TÍTULO BRASILEIRO PARA CÁSSIA
Aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de Julho
de 2021, mais uma etapa do Campeonato
brasileiro de Powerlifting promovido pela
GPC-Global Powerlifting Comittee Brasil,
na cidade de São Vicente/SP.
Cássia foi representada por três atletas: Tiago Nemuel Ferraz Gerard - categoria open até 90kg; Dione César Teodoro - categoria open até 110 kg e Jezer
Gomes Gonçalves - categoria open até
125 kg .
Tiago Nemuel Ferraz Gerard foi campeão na sua categoria e o atleta Jezer

A Sala Mineira do Empreendedor, coordenada por Mariângela Batista, que
conta com o apoio da estagiária Izabelly

que funciona nas dependências da Sala
Mineira do Empreendedor, bem como
trazer novas e importantes informações

Silva Lisboa, recebeu a visita do delegado Tenente Evandro da Silva Dias, juntamente com o soldado Gabriel Messias
Mendes da Silva, da 13ª Junta de Serviço
Militar de Pouso Alegre.
O objetivo da visita foi conhecer a
nova equipe da Junta Militar de Cássia,

de trabalho referentes ao alistamento
militar.
O atendimento é feito de forma presencial das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Informações podem ser obtidas
pelos telefones (35) 35411568 ou (35)
99901-4547.

Vale lembrar que a higiene neste momento é fator preponderante, pois temos
que continuar tomando o máximo de
cuidado e nos prevenirmos no combate
à covid-19, sem nos esquecermos que a
dengue é também é umas das doenças
que matam.
Portanto devemos nos fiscalizar quanto a limpeza dosterrenos baldios e nas
residências.

Gomes Ferraz foi vice-campeão.
Já o atleta Dione César Teodoro sagrou-se campeão da etapa de São Vicente o que lhe rendeu o Título brasileiro da
modalidade.
Segundo o coordenador da seção de
Esportes da prefeitura de Cássia, Thiago
Lemos de Oliveira está uma conquista
importante. “É algo para ficar registrado
na história do esporte cassiense. Parabéns à equipe cassiense de Powerlifting
que nos dá este imenso orgulho”, comentou.

EDUCADOR FISICO DÁ DICAS DE ATIVIDADES
FISICAS PARA ALIVIAR STRESS
A Prefeitura Municipal através da Seção de Esportes e a Secretaria Municipal
de Saúde, em parceria com o educador
físico Bruno Batista Rosa traz a comunidade dicas de atividades físicas para
serem realizadas em casa. Lembrando
que a atividade física é de extrema importância para a melhora do bem estar físico
e mental, pois nessa época de pandemia
alivia o stress, a ansiedade e a insônia,
sintomas frequentemente presentes em
decorrência do isolamento social. Vale
ressaltar que a atividade física proporciona muitos benefícios ao corpo como
aumento de flexibilidade, alívio de tensão
muscular, aumenta a consciência corporal, melhora a postura, previne tendinite
e muitos outros.
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EXPEDIENTE

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Adriana de Oliveira Dias - MTB 025230
DIREÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
Secretaria de Comunicação
IMPRESSÃO:
Gráfica do Serginho

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

