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Quarta Fase
Vacina contra o Sarampo
Prorrogada até o dia 31 de agosto,
a Vacina contra o Sarampo em sua
quarta fase, tem como público alvo
adultos na faixa etária dos 20 aos 49
anos.
A campanha teve início no ano de
2019 após um surto do vírus no país,
realizou três fases anteriores, sendo
elas:
Primeira e Segunda etapa: crianças
de 6 meses a menores de 5 anos de
idade.
Terceira etapa: 5 a 19 anos
De acordo com o presidente da
SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações) Juarez Cunha, os jovens de
20 a 29 anos foram novamente englobados na ação devido ao alto número de infectados dessa faixa etária e
também por causa da baixa adesão na
campanha no ano anterior.
“Em 2019, nós tivemos quase 21
mil casos de sarampo, sendo que 31%
deles eram de indivíduos desse grupo
da população”, acrescenta o médico.

Sarampo no Brasil
Uma das principais causas de mortalidade infantil no passado, o sarampo foi sendo gradativamente controlado no Brasil graças às políticas de
vacinação conduzidas ao longo de
décadas, com destaque para o Plano
Nacional de Eliminação do Sarampo,
de 1992. Em 2016, o Brasil e as Américas foram reconhecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) como área livre do sarampo.
Infelizmente, devido à queda nas
coberturas vacinais, o contato de pessoas que contraíram a doença no exterior com brasileiros não vacinados
levou à ocorrência, a partir de 2018
de surtos sustentados de grandes proporções, especialmente no Amazonas, Roraima e São Paulo. Com isso,
o país deixou de atender aos requisitos necessários para manter o certificado de eliminação.
Desde então, estratégias públicas
de vacinação e vigilância vêm sendo
implementadas para tentar reverter o
quadro no país.

Já me vacinei quando criança ou nas
fases anteriores da campanha.
Preciso ir de novo?

Sim . Independente de quantas doses já tenha tomado, é importante
tomar outra, desde que não tenha sido nos últimos 30 dias. O objetivo é
eliminar a circulação do sarampo no Brasil, que está em surto ativo e tem
tido casos especialmente em pessoas entre 20 e 49 anos
Atenção
Todos indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade precisam ter duas
doses da vacina tríplice viral. Já os de 30 a 59 anos devem ter pelo menos
uma dose.
Em Cássia
No município você deve ir ao Centro Integrado de Saúde, localizado
na Rua Monsenhor Geraldo , nº 299, Centro, das 7 às 16 horas , até o dia
31 de agosto (segunda-feira).

Conselho de Pastores de Cássia tem
nova diretoria

Mediante o cumprimento do Estatuto Social do Conselho de Pastores de Cássia (Conpec), aconteceu no dia 22 de agosto a Assembleia Geral Ordinária com finalidade de Eleição da Nova Diretoria.
Compareceram 18 pastores representando suas respectivas igrejas. A eleição aconteceu na sede do
Conpec, na Rua Padre Donizetti Tavares de Lima, 255, no bairro São Gabriel.
Foi eleita a seguinte Mesa Diretora:
Presidente: Pr. Elias do Livramento Fonseca
Vice-presidente: Edmar Gomes Marim
1° secretário: Robert David de Andrade
2° secretário: Pr. Fabiano Pedrosa
1° tesoureiro: Pr. Davi Ribeiro
2° tesoureiro: Pr. Aparecido Clemente de Souza.
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Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural
realiza estudo na cidade
No último dia 20 de agosto (quinta-feira), representantes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico e
Cultural de Cássia (órgão independente
e que possui total autonomia), partiram
em comitiva pelo município com a finalidade de verificar algumas questões de
interesse público, na busca por preservar
nosso patrimônio cultural, memórias,
tradições, costumes e origens.
De acordo com a Constituição, se
entende por Patrimônio Cultural Brasileiro:
Art. 216. Constituem Patrimônio
Cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas
e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico.
Visitações
A comitiva que saiu às 9 h da Casa
da Cultura visitou em um primeiro momento a arte sacra popularmente nomeada “Santinha”, localizada na Praça
Pedrão Cassiense. Houve a verificação
do estado de preservação da mesma, da
iluminação do local e levantou-se a possibilidade de se fazer um jardim no entorno do monumento visando valorizar
ainda mais o local.
Em seguida foi feito um estudo na
Rua Padre Donizetti Tavares de Lima,
que recebe o nome do beato cassiense
nascido em 1882 e que viveu os primei-
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ros anos de sua vida em nossa cidade.
Os membros do conselho munidos de
documentações e arquivos sobre o período fizeram uma vistoria na região, colheram depoimentos de moradores locais e
fotografaram a área. A iniciativa visa
colher materiais e fontes para retomar a
história e a memória do beato. Potencializando ainda mais o turismo religioso em Cássia.
Bens tombados em Cássia
Até o momento Cássia possui sete
bens tombados, sendo quatro materiais
e três imateriais.
Materiais
- Rádio Cultura: Praça Daniel nº 56,

Centro.
- Casa da Cultura: Rua Aviadores
Azevedo Borges n º 121
- Santuário de Santa Rita de Cássia:
Praça Barão de Cambuí
- Acervo do jornal “A Vanguarda”
Imateriais
- Coral dos Pequenos Cantores de
Cássia
- Roda de Capoeira e/ou Ofício de
Mestre da Capoeira
-Violas de Minas
Nas palavras do presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, tem-se a percepção que o
tombamento é a única ferramenta para

a proteção do interesse público na questão patrimonial, quando na verdade há
diversos dispositivos, entre eles o inventário , que basicamente é uma forma de
se catalogar o patrimônio do município.
O presidente complementa que no imaginário popular se pensa que quando um
bem é inventariado ou tombado haverá
algum tipo de prejuízo ao proprietário,
que o estado irá exercer um direto e reclamar a posse da propriedade, quando
na verdade é apenas uma ferramenta de
preservação de um bem para as futuras
gerações.
Em Cássia, dentre os principais bens
inventariados, se encontram: Centro
Musical Heitor Combat, Cadeia Velha,
Antigo Fórum Dr. Francisco de Barros.
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Celso de Oliveira: talento puro
Na data em que se comemora o Dia
do Artista Cassiense, 27 de agosto, A
Vanguarda homenageia todos os artistas cassienses na pessoa de Celso de
Oliveira, 58 anos, que conheceu a arte
bem cedo: com a mãe, que lhe ensinava
a fazer rabiscos quando menino. O primeiro estímulo veio aí. “De um simples
desenho que minha mãe fazia eu tomei
gosto”, conta.
Depois, ele foi para a Escola Estadual Melo Viana onde nutria paixão pela
disciplina de arte. Seu primeiro trabalho
enquanto artista foi escultura em barro,
depois aprendeu com Hygino Salerno a
arte da marcenaria e passou a produzir
os próprios cavaletes. E assim foi: Celso
pintava seus trabalhos e os vendia para
admiradores. Ele conta que depois entrou uma pessoa importante em sua carreira: o Tusa, que propôs a ele colocar em
prática o que ele sabia na teoria, emprestando-lhe livros uma vez por semana. Ele
levava para casa e passava a pintar.
Celso não se lembra quantos quadros
pintou na vida. “Eu não pude cursar uma
universidade, aprendi na prática e nem
sei quantas telas eu pintei”, diz. Conta
ainda que deu aula na Casa da Cultura e
expôs seus quadros também.
“Passava horas em casa pintando quadros e recebendo os fluidos positivos. Ficava sem comer, sem beber nada, sempre
produzindo, tanto que tive problemas

estomacais curados pelo Dr Auxíbio.
Eu era solteiro e o diagnóstico foi que
eu deixava a inspiração tomar conta de
mim parado horas e horas em frente a
um quadro”, mas conta que ao final do
dia sentia uma satisfação enorme por ver
mais uma produção sua.
Celso queixa-se da atual tecnologia,
que, segundo ele, produz um distanciamento. “Antes as pessoas produziam as
próprias vassouras, hoje compra-se vassoura pronta”, compara do alto de sua
sabedoria.
O artista cassiense tem quadros em
todos os lugares, mas com ele mesmo nenhum. Hoje em dia não pinta mais, mas
faz de sua casa uma inspiração. Já casado
e com filhos, Celso passa os dias cuidando
da casa onde mora com a família. “Cuido
da casa, que é uma referência em Cássia.
Muita gente vem conhecer “, relata satisfeito. A casa é simples, localizada em
uma das saídas de Cássia para a zona rural. Com seu chapéu já poído pelo tempo
e um carisma todo especial, Celso reviu
três obras que estão na Casa da Cultura
durante a entrevista. Escolheu uma dalas para posar para a foto que ilustra esta
matéria: a tela com a qual ganhou uma
exposição em São Paulo.
Celso de Oliveira: um dos orgulhos de
Cássia e genuíno representante do Artista Cassiense.

Fragmentos da dor

Nem sempre nossa inquietação é fundamentada.
A gravidade às vezes está na nossa ansiedade.
Recheamos o pensamento com negatividade,
Fanta de esperança, pressa e dedução
Desnecessárias.
Quando já abatidos e quase consumidos, vem
Uma luz, um socorro, uma esperança.
Tudo fica cristalino, o cinza desaparece, o sol volta a brilhar.
Depois, pensamos:
Nossa, não era nada daquilo...
Rosalba Garcia Bruiquese
@rosalbaescritora
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Retorno gradual dos cultos religiosos
- Depois de 5 meses celebrando as missas diariamente de forma online, devido a
triste realidade da pandemia mundial do
coronavírus que nos obrigou, em vista do
cuidado com a vida, ao isolamento social,
retomamos, no último dia 22, as missas
presenciais. Sambemos que o contexto
atual ainda é marcado por incertezas, inseguranças e medos, porém, dar-se alguns
passos no caminho da retomada de nossas
atividades paroquiais, faz-se necessário.
Quis a providência divina que o retorno gradual das missas presenciais se
desse em um dia muito significativo para
aqueles que trazem no coração a fé e a
devoção à Santa Rita de Cássia e em um
final de semana muito importante onde
celebramos com toda a Igreja a vocação
leiga, forças vivas de nossas comunidades,
convocados pelo batismo a serem “sal da
terra e luz no mundo”. Participaram dessa
primeira missa, celebração marcada pela
alegria, fé, devoção e muita emoção, os
coordenadores das pastorais e movimentos de nossa paróquia.
A vocação sacerdotal nasce da oração da comunidade. O padre e, portanto,
um homem saído do povo e que vive em
função desse mesmo povo no serviço, no
amor e na comunhão. Como foi difícil
presidir a Eucaristia, esse grande encontro de irmãos ao redor da Palavra e do

Pão partilhado, olhando para bancos vazios! Com certeza, retornar com as missas
presenciais, mesmo que com um número
restrito de pessoas, é um refrigério para o
coração de um verdadeiro pastor.
Em vista de continuarmos contribuindo no combate à essa pandemia, cuidamos
para que sejam seguidas rigorosamente
todas as normas estabelecidas no decreto municipal. Inicialmente, participam
das celebrações no máximo 40 pessoas, as
quais devem se inscrever no escritório paroquial; é obrigatório o uso de máscara e
respeitar o distanciamento social; aferição
da temperatura e higienização das mãos
antes e ao sair do Santuário; é expressamente proibido ceder lugar a outra pessoa
não inscrita; receber a comunhão apenas
nas mãos; não tocar nas imagens; evitar
qualquer tipo de contato físico.
Para os próximos dias, os horários das
celebrações foram definidos da seguinte
forma: sábados, às 19h; domingos as 9h,
11h e 19h; segundas-feiras, as 18h; quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, as
19h.
Continuemos rogando a Deus, nosso
pai misericordioso, pelo fim desse grande
mal instaurado em nosso meio e, ao mesmo tempo, firmemos a esperança de que
os homens saibam interpretar os sinais dos
tempos, ressignificar suas vidas, extraírem

COLUNA DO DR. RAUL

Aconteceu mesmo
(nº10) - 01/01/86

Foi justamente, no palco da vida, onde não
há necessidade de ensaios e roteiros, onde encontramos todas as explosões de sentimentos,
desde o ódio e a violência, até a ternura, a bondade e o amor, foi lá que fiquei motivado para
este meu artigo.
No cenário de nossa cidade, onde o bucolismo
das pequenas comunidades, com a tranquilidade
do convívio simples e protegidos pelos afetos e
amizades, a gente tem mais tempo para reflexões,
meditações e de sermos mais saudosistas.
Lembramos, pesarosos, quando as intenções
são mal compreendidas, quando o bem é pago
pelo mal, lembramos das injustiças e crueldades.
E, ficamos exultantes, com alegria íntima,
na constatação de valores, sentimentos nobres
e procedimentos dignos, encontrados na estrada
da vida.
E, num longinqüo caminhar, encontrei um
peregrino, que de longas paragens, aqui deixou
raízes, deixou amigos, deixou saudades. Um peregrino, justamente o paradigma de todas as qualidades enuneradas.
Valor no desempenho da profissão, valor na
sua conduta. Nobreza em todos os seus atos e dig-

nidade em toda sua vida até o final de sua comovente jornada.
Mas, Dr Álvaro, você me enganou! Você
escondeu fatos de mim! Você representou para
mim! Na luta que tivemos nos seus derradeiros
dias, só foi árdua e difícil o nosso convívio pela
dificuldade que tinha em lhe dar perspectivas de
melhores dias e tudo encobrir sobre seu verdadeiro estado.
Foi difícil, muito difícil, mas estava certo ter
ganhado a batalha, que tinha conseguido o meu
desígnio, sua tranquilidade e sua serenidade me
convenceram.
Mas, no seu último dia, verifiquei, com desalento, que não havia conseguido enganá-lo.
Você é que me enganou, fazendo passar por crédulo, parecendo acreditar em mim. Foi para não
me deixar mais abalado, para evitar mais tristeza
e constrangimento no colega amigo.
Naquele dia, com o seu olhar de reconhecimento, de bondade e de amor, em que tudo era
ternura, naquele derradeiro dia, percebi mais
grandeza na sua alma e um coração ainda, imensamente, maior!
Raul Azevedo Barros

Comunicado CAPS

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)
informa que continua realizando atendimentos das
7h às 17h de acordo com as recomendações e protocolos da Secretaria Municipal de Saúde seguindo
as Normas da OMS (Organização Mundial da Saúde) e também a Nota Técnica 72/SES/SUBPAS,
o que demanda uma série de novas orientações.
Entre as meditas adotadas, destaca-se o atendimento individual dos pacientes (tendo em vista que a
pandemia inviabiliza as oficinas em grupo), visitas
domiciliares que ocorrem semanalmente, sendo
uma semana para entrega de medicação de controle especial e outra semana para entrega de Kits terapêuticos, para desenvolvimento cognitivo, motor e
artístico dos pacientes (os quais são acompanhados,
por um grupo de oficina virtual) e atividades que
são repassadas por meio das redes sociais.
Em caso de urgência e emergência como tentativa de suicídio, autoextermínio e medicação
disfuncional, se realiza uma avaliação psiquiátrica
e caso haja necessidade de internação é feito o en-

caminhamento. Em casos mais urgentes, há dois
leitos de retaguarda da psiquiatria no Hospital Instituto São Vicente de Paulo.
O município de Cássia é referenciado para o
Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira, na cidade de
São Sebastião do Paraíso, ou seja, existem poucos
hospitais para internação em casos de questões psiquiátricas. Muita das vezes o paciente recebe medicação no próprio hospital de Cássia para se estabilizar e não ser transferido para internação.
Estão sendo realizadas vídeo chamadas, os
pacientes contam com um grupo de WhatsApp
do CAPS, onde um ajuda o outro nas atividades.
Além de contarmos com uma equipe multiprofissional com psicólogo, assistente social, médico
psiquiatra, médico clínico, enfermeiro e técnico de
enfermagem.
Os profissionais do CAPS orientam a prática de
atividades físicas, evitar assistir notícias negativas,
tomar a medicação prescrita na hora certa e fazer
contatos virtuais.

algo positivo daquilo que aparentemente mostra-se apenas negativo, e voltar os
seus corações para o Senhor. O retorno
gradual das missas presenciais foi apenas
um passo, mas muito significativo para robustecer a aljava da nossa esperança.
- Padre Júlio César Agripino
- “Venho agradecer a Deus, e as autoridades do município ,por ter a oportunidade novamente de termos os cultos presenciais com 30 % dos membros presentes.

Sabemos o quanto é importe a igreja estar
aberta para atendermos as necessidades
espiritual e material de pessoas que necessitam tanto de uma palavra de animo
coragem ,e isto ela só se encontra na casa
de Deus. Quantas pessoas estão tendo suas
forças restauradas ao ouvir a palavra de
Deus. Um grande abraço a todos, que a
paz de Cristo esteja sobre todos”.
-Pr. Elias do Livramento Fonseca, Igreja Ev: Assembléia de Deus da Colheita:

