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Prefeitura fará leilão dia 23 de setembro
Os lances virtuais para arrematar bens da Prefeitura de Cássia que
vão a leilão já podem ser dados pela
internet no site www.brfleiloes.com.
br. Serão levados a leilão 25 itens nos
quais terão imóveis, veículos, máquinas e bens inservíveis. O leilão presencial será no dia 23 de setembro, na
Casa da Cultura, na Rua Aviadores
Azevedo Borges, 121, às 13h.
O leilão será realizado em Sessão
Pública através do Leiloeiro Oficial
BRENO CESÁR OLIVEIRA FARIAS, sob Matricula na Jucemg (Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais) nº 1126, conforme Processo
Licitatório PRC 170/2020 Pregão
Presencial de nº 018/2020.
Os itens que irão a leilão estão

disponíveis para inspeção visual pelos interessados, nos dias 16 a 22 de
setembro, no Pátio da Prefeitura, localizado na Rua Argentina, 150 – Jardim Alvorada, das 8h às 11 horas.
Para a retirada do edital, oferecimento dos lances antecipados ou visualização de fotos dos bens e melhores informações basta acessar www.
brfleiloes.com.br ou contatar o leiloeiro nos telefones (31) 3564-1314 ou
ainda através do e-mail breno.cesar@
brfleiloes.com.br
O município não terá nenhum custo para realizar o leilão e angariar fundos. Um percentual do que for vendido ficará com o leiloeiro. O edital
também está disponível no site oficial
do município: www.cassia.mg.gov.br .
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08 de Setembro - Dia Mundial da Alfabetização
ENTRE AS PRINCIPAIS METAS
Meta 1 - Educação Infantil

Universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste PNE.

FONTE: Dados disponibilizados pelo PNE no site do Ministério da Educação

Índice população de 0 a 3 anos que frequenta escola e creche

FONTE: Dados disponibilizados pelo PNE no site do Ministério da Educação

No último dia 08 de setembro (terça-feira) foi celebrado em todo mundo o
“Dia Mundial da Alfabetização”. Criado
em 1967 pela Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco). A data
tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial.
Se pensar em alfabetização é se pensar
na base da educação, que por sua vez é
um direito humano fundamentado pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e mesmo se constituindo enquanto um direito inalienável, para
muitas pessoas o acesso ao ensino básico
de qualidade ainda é uma realidade distante seja por desigualdades sociais, por
preconceitos diversos, por disparidades
de gênero ou tabus culturais.
Em reunião realizada no ano de 2015
na sede da Organização das Nações Uni-

das em Nova Iorque, chefes de Estados
componentes da ONU definiram 17
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) a ser cumprida até o ano
de 2030, dentre os objetivos traçados, o
ODS de número 4 é “Educação de qualidade” e tem como objetivo assegurar o
direito à educação de forma inclusiva,
para todos os gêneros e todas as idades,
promovendo um ambiente escolar saudável e que vá além do letramento, tratando o ensino como método de formação cidadã.
Aprovado pela Lei nº 13.005, de 25
de junho de 2014, o Plano Nacional de
Educação (PNE), constitui um marco
fundamental para as políticas públicas
educacionais brasileiras. O documento elaborado traça 20 metas para serem
atingidas até o ano de 2024 e colocou o
Brasil em sintonia com a ODS de número 4 estipulada pela ONU “Educação de
Qualidade”.

Meta 2 – Ensino Fundamental

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de
6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de
vigência deste PNE.
Percentual de pessoas de 06 a 14 anos que frequentam ou já concluíram o ensino
fundamental.

FONTE: Dados disponibilizados pelo PNE no site do Ministério da Educação

Meta 3 – Ensino Médio

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por
cento).
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu
a educação básica.

FONTE: Dados disponibilizados pelo PNE no site do Ministério da Educação

Das Responsabilidades educacionais

De acordo com os artigos 23 e 211 da Constituição Federal, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios têm de se organizar em regime de colaboração para
a oferta da Educação.
Entre as obrigações estabelecidas para a União estão o financiamento das instituições de ensino públicas federais e a redistribuição de recursos para garantir oportunidades educacionais com um padrão mínimo de qualidade para todos.
Os estados e o Distrito Federal devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e no Médio. Já os municípios, no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

EXPEDIENTE
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Prefeitura Municipal de Cássia
Fone (35) 3541-5700

CÁSSIA | MINAS GERAIS | 11 DE SETEMBRO DE 2020

3

Setembro Amarelo: Mês de Prevenção ao Suicídio
Informando para Prevenir

O Setembro Amarelo é uma campanha criada pela Associação Brasileira
de Psiquiatria (ABP) em parceria com o
Conselho Federal de Medicina (CFM)
no ano de 2014 e desde então acontece
durante todo o ano, em especial durante
o mês de Setembro em que ficou conhecida como Setembro Amarelo, sendo o
dia 10 de setembro conhecido oficialmente como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
A campanha tem por objetivo alertar
toda a população para a prevenção ao
suicídio, que é uma das principais causas
de morte no Brasil e no mundo, sendo
que só no Brasil morrem cerca de 12 mil
pessoas acometidas pelo suicídio todos
os anos e mais de 1 milhão em todo o
mundo.
Portanto, precisamos ter conhecimento dos fatores de risco e sinais de
alerta para podermos mudar essa triste
realidade, buscando a prevenção, uma
vez que vem crescendo cada vez mais o
número de suicídio principalmente entre
os jovens.
Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
estão relacionados a transtornos men-

tais, sendo em primeiro lugar a depressão, seguida do transtorno bipolar e em
terceiro lugar o abuso de substâncias químicas (álcool e outras drogas).
Outro fator de risco é o histórico pessoal de cada indivíduo, ou seja: a pessoa
que já tentou suicídio uma vez, tem 5 a 6
vezes mais chances de tentar novamente.
Pessoas com ideação suicida são pessoas que tem comentários desesperançosos do tipo: eu não presto para nada,
eu desejaria não ter nascido, eu preferia
estar morto e queria dormir para sempre,
são sinais de alerta, aos quais essas pessoas necessitam estar sempre vigiadas, e
orientadas a buscar ajuda profissional.
Fatores estressores recentes: perda de
um ente querido, fim de relacionamento,
perda de emprego, podem desencadear
pensamentos suicidas.
Meios acessíveis para suicidar: armas
de fogo, lugares altos, acesso a grande
quantidade de medicação, podem ser fatores que aumentam a chance de que o
suicídio seja efetivado.
Impulsividade: pessoas impulsivas
têm maior chance de tentar o suicídio.

Por mais planejado que o suicídio seja
ele sempre é motivado por eventos negativos, sendo mais comum em jovens
e em casos de abusos de álcool e outras
drogas.
Eventos traumáticos da infância ou
adolescência: maus tratos, abuso físico,
sexual ou psicológico, falta de apoio social, contribuem para maior chance de
suicídio.
Surgimento de doenças: portadores de doenças crônicas e em especial o
surgimento de neoplasias, são fatores de
risco para o suicídio, devendo aumentar
nesses casos o cuidado em saúde mental.
Uma vez que passamos a entender
a gravidade e o alto índice de suicídio
no Brasil e no mundo, precisamos agir,
não basta apenas falar. Se você que estiver lendo este texto se identificar ou
conhecer alguém com algum dos fatores
de riscos citados, ou perceba que não se
sente bem, procure ajuda, oriente tam-

bém quem precisa a procurar ajuda profissional.
O cuidado em saúde mental é tão importante quanto o cuidado físico.
Salvar vidas é nossa responsabilidade
também!
Se informe! Se ajude!
Oriente! Ajude quem precisa!
A campanha Setembro Amarelo salva vidas!
Você não está sozinho!
Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa, e peça ajuda!
Falar é a melhor solução!
Fabrícia Rodrigues Malaquia
Psicóloga formada pela
Universidade de Franca
- Especialista em Dependência
Química
- Psicóloga NASF

Setembro Verde: Mês de conscientização sobre a doação de orgãos
Conscientizar a população sobre a
doação de órgãos é fundamental para
aumentar o número de doadores. A
campanha setembro verde tem um papel decisivo para trazer o tema para
discussão e fornecer informações adequadas para a população.
Como ser doador
O ideal é manifestar a vontade de
doar e informá-la à família. Não adianta deixar o desejo expresso por escrito
nem um registro – mesmo gravado em
vídeo ou declarado em uma rede social, por exemplo. A decisão final é dos
familiares: são eles que definirão se e
quais órgãos e tecidos serão doados.
Quando a doação é possível
Não é qualquer tipo de morte que
viabiliza a doação. Para que os órgãos
possam ser transplantados, é preciso
que sejam retirados enquanto o coração ainda bate artificialmente , o que
só é possível em casos de morte encefálica, quando todas as funções do

cérebro param de maneira completa e
irreversível.
Quem pode e quem não pode doar
Há critérios de seleção destinados a
impedir que órgãos pouco saudáveis sejam utilizados em transplantes. A idade não costuma ser um deles: crianças e
idosos podem ser doadores, assim como
qualquer pessoa que tenha tido a morte encefálica confirmada. Mas a causa
da morte e o tipo sanguíneo do doador,
entre outros fatores, ajudam a definir
quais partes de um corpo poderão ajudar outras pessoas. No Brasil, só há restrição absoluta à doação de órgãos por
parte de pessoas com aids, com doenças
infecciosas ativas e com câncer.
Órgãos que podem ser doados
Coração, Pulmão , Fígado , Rim,
Pâncreas , Intestino
Tecidos que podem ser doados
Córneas , Ossos, Pele , Válvulas
Cardíacas
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Reunião do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

No dia 4 de setembro (sexta-feira), foi realizada na Casa da Cultura a
6° reunião do Conselho Municipal de
Assistência Social com a participação
de todos os 12 conselheiros titulares
além de alguns suplentes e também
usuários da Assistência Social do município. Dentre os temas: foi apresentado mais uma entidade para fazer parte
do CMAS, a entidade ICC, Instituto

Caminho Certo, que presta grande trabalho social em nosso município com
mais de 400 crianças, jovens e adolescentes e são inseridos em diversas
atividades esportivas todas gratuitas.
Trataram também da transferência dos
recursos da portaria federal 369 que
ajudará na manutenção de custeio das
entidades conveniadas e também para
compra de EPIs para todos seus funcio-

nários; foi também debatido a portaria
Federal 378 que permite a transferência
de recursos para proteção social especial
de alta complexidade para o Lar Jesus
Maria José com recursos para manutenção da entidade; foi discutido e solicitado um Plano de Ação para proteção
social básica e proteção social especial
no intuito de se prevenir a disseminação do Coronavírus para as pessoas

com maior vulnerabilidade social; foi
entregue a todos os presentes uma cartilha detalhando qual é a importância
do Conselho Municipal e também de
todos os seus Conselheiros; foi discutida também a alteração na lei de benefícios eventuais datada de 2011, que se
encontra desfasada em relação aos dias
atuais e será encaminhada novo texto
ao Executivo.

Cássia recolhe caminhão cheio de
pneus inutilizáveis
Uma parceria entre Defesa Civil e Vigilância Epidemiológica de Cássia resultou no recolhimento de um caminhão de
pneus inutilizáveis, pneus estes que estavam em desuso e causando o acúmulo de
água, ambiente propício para o mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da dengue,
febre Chikungunya e da Zika vírus. A
ação faz parte do projeto para eliminar
os focos do mosquito na cidade.
Os pneus recolhidos tiveram como
destino a forma ambientalmente correta do descarte, conforme a Resolução

258/1999 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Os locais que
aconteceram o recolhimento dos pneus
foram empresas já cadastradas e que têm
pontos de acúmulo de água. Segundo o
coordenador da Defesa Civil em Cássia
e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Cássia, o trabalho de recolhimento de pneus em desuso por toda
a cidade será realizado periodicamente
e solicitam à população que verifiquem
possíveis locais de acúmulo de água em
suas residências.

LEILÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMÓVEIS

Compre veículos em boas condições e funcionando, e imóveis em condomínios residenciais.
Carros, motocicletas, tratores, plantadeiras, terrenos urbanos e mais.
Leilão Presencial e Online
Dia 23/09, às 13h.
Endereço: Salão Nobre da Casa da Cultura - Rua Aviadores Azevedo
Borges, nº 121, Centro - Cássia/MG.
Para mais informações acesse www.brfleiloes.com.br ou envie mensagem para (31) 99326-7660.

O caso da mula-sem-cabeça
Lá pelas bandas da Serra Preta havia uma cisma de assombração que era afamada por
toda a região, sobretudo, na época da Quaresma (Ô tempo danado, sô!). Ninguém se
arriscava a passar por aquela encruzilhada, onde a estrada estreita fazia uma praça - dava
de se alargar - talvez para facilitar a parada daqueles que por ali passavam a cavalo e se
confundiam por onde seguir nos caminhos do entroncamento. Até diziam que, por ser
um lugar mal assombrado, ao chegar ali a confusão era certa, principalmente à noite (...e
o medo também).
Por aqueles lados, o que não faltava era uma boa história sobre aquela passagem. Mas
a que vou contar agora, eu juro que foi verdade porque ouvi da minha mãe, que ouviu da
sua avó, que contou com detalhes de se arrepiarem.
Era no tempo da quaresma (como tinha que ser...) e João Francisco, Teobaldo, Joaquim e Ozório, dois irmãos da minha bisavó e dois amigos deles, resolveram ficar na cidadezinha de Delfinópolis-MG (na época, Espírito Santo da Forquilha), até ao anoitecer,
aproveitando a prosa no bar do Juca, pois a lua era cheia e a estrada estaria iluminada.
Um pouco alegre depois de alguns goles a mais, subiram em seus cavalos trotadores e
seguiram a viagem, uma légua e meia até as primeiras fazendas. Mais ou menos na metade do caminho, iriam passar pela tal encruzilhada, era inevitável. Não havia nem uma
trilha para desviarem.
A conversa animada, entre piadas e gargalhadas, foi interrompida bruscamente ao
avistarem um clarão no alto do morro, iluminando ainda mais a areia branca da estrada.
Era a mula-sem-cabeça, não tinham dúvida. Ela vinha para a encruzilhada encontrar
uma outra que estava arrastando as patas pelos lados de lá.
Não havia tempo para mais nada, a não ser fazer o que aprenderam com os seus antepassados. Desceram dos cavalos, saíram da estrada e Teobaldo desenhou com um pedaço
de galho de árvore seca uma estrela enorme, chamada cinco salomão, porque tinha cinco
pontas iguais. Dentro dela, colocaram os cavalos e deitaram debruço. Ozório recomenda
a todos para esconderem as unhas, os dentes e fecharem os olhos, pois a mula não podia
“ver” essas partes do corpo de nenhum deles (nunca entendi este detalhe, pois a minha
fértil imaginação de criança, desde a primeira vez que ouvi esse caso, não pode localizar
os olhos desta assombração). Fazendo isso, eles estavam salvos. Foi uma correria danada
para darem conta de se ajeitar antes dela passar. E ao ouvirem as patas da “bicha” tinindo
nas pedras da estrada, e o poeirão se levantando, sentiram-se aliviados.
Eles não foram notados porque ela estava furiosa para encontrar sua rival. O encontro das duas foi uma briga só, não dava para olharem para trás. O fogaréu que se avistava
de longe já era conhecido por qualquer caboclo da roça.
Passados o medo e o susto, puderam pegar os seus cavalos e sair da estrela. Sem voz e
com os olhos arregalados, chegaram em suas fazendas com as calças borradas.
No outro dia, os aventureiros tinham mais uma história da mula-sem-cabeça, da
encruzilhada da Serra Preta, para contar, sem se esquecerem os minuciosos detalhes que
o acontecido merecia.
Ainda hoje as novas gerações da minha família escutam os mais “reais” casos de assombração (que eu faço questão de contar) e, à meia-noite de lua cheia, na sexta-feira
da paixão, não se arriscam a sair na porta de casa ou olhar da janela para a rua, pois é
certo que podem ver uma mula-sem-cabeça descendo a Av. Amazonas ou o carroção de
rodas quadradas subindo a Rua Dep. Delson Scarano, rumo ao cemitério da nossa pacata
cidade do interior das Gerais.
Dôra Borges
(Do livro de contos Da Janela, 2018)

