O JORNAL DOS CASSIENSES

Desde 1915

www.cassia.mg.gov.br

CÁSSIA | MINAS GERAIS - ANO 105 - 20 DE NOVEMBRO de 2020 - EDIÇÃO Nº 4.743 - | REGISTRADO NO DNI

População de Cássia elege governantes
No último domingo, 15 de novembro, os cassienses foram às urnas
para exercerem seu direito ao voto e
escolherem seus representantes para
o quadriênio 2021-2024. A eleição
que transcorreu das 7h00 às 17h00 se
deu de maneira tranquila, seguindo os
protocolos de saúde sancionados pelo
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e
demais orientações para o bom andamento do processo.
De acordo com dados oficiais disponibilizados pela Justiça Eleitoral,
10.335 dos 14.118 cassienses aptos a
votarem compareceram ao longo do
dia nas 38 seções existentes no município para votação, o quociente percentual de presença bateu a casa dos
73,20%.
Dos 10.335 votos validados para
o executivo, 9.706 (93,91%) foram
em votos a candidatos concorrentes,
444 (4,30%) nulos e 185 (1,79%) em

tos (2,61%) e Cezar Vilela e Guinho
– 144 votos (1,48%).
Já para o poder Legislativo, do universo de 10.335 votos, 9.710 foram
em votos para candidatos concorrentes (93,95%), 378 nulos (3,66%), 247
brancos (2,39%).

branco.
Após apuração das urnas em sua
integralidade, Rêmulo Carvalho (Reminho) e Ricardo Graia foram eleitos prefeito e vice-prefeito respectivamente, totalizando 4.846 votos
(49,93%), seguidos da chapa Fernan-

dinho e Negrinho com 2.609 votos
(26,88%), Juninho Ferro Velho e Jumar somando 1231 votos (12,68%),
Professor Roberto Lemos e Paulinho
Ticunga com 321 votos (3,11%), Kito
Arantes e Jaime Rufino – 302 votos
(3,11%), Pedrinho e Pedro – 253 vo-

Os vereadores eleitos foram:
Flávio Rossato – 599 votos
Priminho – 427 votos
Professor Jonas Cunha – 420 votos
Robinho Noivas – 394 votos
Henriquinho Alonso – 343 votos
Dinaldo Machado – 315 votos
Flavinho Banana – 309 votos
Tião Lennon – 297 votos
Cida – 259 votos
O mandato dos atuais governantes
eleitos para o quadriênio 2017-2020
segue em vigor até o dia 31 de dezembro.

Atenção Senhores Pais ou Responsáveis

Seguindo a Resolução SEE n° 4.435/2020, que estabelece normas para realização e encaminhamento para o SUCEM (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrículas) no ano letivo 2021, tornamos público.
Está chegando o dia do Cadastramento Escolar
Para os alunos que irão ingressar no 1° ano do Ensino Fundamental e 6° ano do Ensino Fundamental.
Atenção, o cadastro escolar é a garantia da vaga para seu filho.
Período: 16/11 a 11/12.
Abaixo o site para os pais e responsáveis realizarem os cadastramentos de seus filhos.
www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br
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20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra
O dia 20 de novembro é sobre reflexão, respeito, resistência e busca
a preservação das memórias e da diversidade cultural dos povos negros.
Até hoje, os negros e negras ainda
sofrem com a pouca representatividade, o racismo e o preconceito
muitas vezes são velados e disfarçados de opinião. Para fomentar estas
questões na sociedade se criou o Dia
Nacional da Consciência Negra,
além de se prestar uma homenagem
ao quilombola Zumbi dos Palmares,
símbolo da resistência dos escravos,
morto no dia 20 de novembro de
1695.

Você sabe qual é a importância da cultura afro-brasileira para a história do nosso
país?
Música: além do reggae, samba,
rap, hip hop, funk e o pagode, outros ritmos também possuem raízes
no povo negro, bem como o maracatu, congada, cavalhada e o moçambique. Sem contar a diversidade de
instrumentos musicais como o afoxé, agogô e berimbau.
Culinária: deliciosos pratos conhecidos e apreciados pelos brasileiros possuem raízes africanas - vatapá,
acarajé, bobó, caldos, cozido, galinha de cabidela, angu, cuscuz salgado, moqueca e a famosa feijoada.
Além dos doces, canjica, mungunzá,
quindim, pamonha, angu doce, doce
de coco, doce de abóbora, paçoca,
quindim de mandioca, tapioca, bolo
de milho, bolinho de tapioca entre
outros. Destacamos também os in-

gredientes que não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da
chegada dos negros, como o leite de
coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o
amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê.
Religiões: participante do processo de resistência e do papel histórico, as religiões de matriz africana são diversas. As mais conhecidas
são: o Candomblé, crença que nasceu na Bahia e tem sido sinônimo
de tradições religiosas afro-brasileiras em geral e a Umbanda, que une
práticas de várias religiões, inclusive
a Católica. Ela se originou no Rio de
Janeiro, no início do século 20.
Artes marciais: a capoeira é um
exemplo típico. Expressão cultural
que mistura esporte, luta, dança,
cultura popular, música e brincadeira. A capoeira foi originada no século XVII, desenvolvendo-se como
uma estratégia dos povos africanos
escravizados para cultivarem a sociabilidade e lidarem com a violência do período escravista e hoje é reconhecida com Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.
Língua: a maior parte das palavras que enriqueceram o vocabulário brasileiro vem do quimbundo,
língua do povo banto. Na época da
escravidão, o quimbundo era a língua mais falada nas regiões Norte e
Sul do país.

É preciso superar o racismo estrutural

O racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações,
falas e pensamentos que já fazem
parte da vida cotidiana do povo brasileiro, e que promovem, direta ou
indiretamente, a segregação ou o
preconceito racial. Um processo que
atinge tão duramente e diariamente
a população negra.
De acordo com Djamila Ribeiro,
professora, filósofa, ativista do movimento negro e autora , em entrevista ao editorial “A Tribuna”, o racismo não é uma questão individual
e sim estrutural, presente na sociedade e que se faz necessário uma ampla discussão para compreendermos
as origens sociais das desigualdades
que fazem que o país viva essa realidade.
“A gente não pode se esquecer
que foram quase quatro séculos de
escravidão, e quando a gente diz
isso, estamos falando de quase quatro séculos de pessoas negras sendo

tratadas como mercadorias, mulheres negras sem o direito de maternar seus filhos, crianças negras sem
direito à infância. A gente está falando de mais de quatro séculos de
pessoas negras produzindo as riquezas desse país sem ter acesso a elas.”
Conforme o Atlas da Violência de 2019, elaborado pelo IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) no Brasil, pessoas negras
são mortas com mais frequência que
pessoas não negras: os negros representam 75% das vítimas de homicídio.

Racismo um
problema de todos

“A gente está lutando por vida e liberdade, não há nada que imponha limites a esse tipo de luta. Por ser uma
luta por sobrevivência, a sensação de
impotência é inviável.”
- Thula Pires

Edital Lei Aldir Blanc
MISERÁVEIS

Certas pessoas vivem para exibir as suas ostentações. Roupas
de grife, lugares maravilhosos, comidas e bebidas caras, balneários
luxuosos, casas de veraneio, corpos sarados e semi-nus, embarcações luxuosas, viagens fantásticas, etc... No fundo, escondem até a
real origem de suas fotos e mostruários. Com isso, caso não saibam,
mostram a todos apenas o vazio que se encontram de espírito. Uma
fórmula que buscam para compensar a sua mísera, insatisfatória e
repugnante existência.
Ricardo Bastos

EXPEDIENTE

Registrado no DNI

Direção e Jornalista Responsável:
Luciene Garcia - MTB/MG 419
Diagramação: Lucas Pampanini
Impressão: Digital
Prefeitura Municipal de Cássia
Fone (35) 3541-5700

Atenção! Está oficialmente aberto o edital da Lei Aldir Blanc para a formulação
de proposta de projetos para o recebimento do auxilio emergencial cultural. O auxílio
atenderá profissionais das seguintes áreas: Artes Cênicas; Artes Visuais; Audiovisual;
Cultura Digital; Circo; Cultura Popular; Dança; Fotografia; Gastronomia e Cultura
Alimentar; Literatura; Música; Patrimônio Cultural; Produção e Áreas Técnicas.
Acesse o site da Prefeitura Municipal de Cássia na Aba “Licitações” e participe.
https://www.cassia.mg.gov.br/portal/editais/0/1/816
O edital iniciou no dia 12 de novembro e estará disponível até o dia 02 de dezembro para inscrições de projetos.
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Castramóvel fica em Cássia até o fim do mês
O Castramóvel, serviço volante que
oferece castração de cães e gatos, está
em Cássia desde o início do mês e ficará
até o final de novembro. O Castramóvel pertence à AMEG (Associação dos
Municípios do Médio Rio Grande) e,
como Cássia é conveniada, tem direito a
usar o Castramóvel ao limite de 60 castrações por mês. Até o momento foram
castrados seis animais por dia. O número
já está completo, porém, pode aumentar
se houver uma nova remessa de medicamentos. O cidadão que se interessar pelo
serviço prestado deve entrar em contato
para fazer o cadastro reserva junto ao telefone 3541-1646.
O equipamento funciona de forma
voluntária e conta com o auxílio das
veterinárias: Ana Clara, Samantha,
Gabriela e Renata, além dos estagiários
estudantes de Medicina Veterinária: Vitória, Daniela, José Reinaldo, Gustavo e

Gabriela.
O projeto é uma parceria entre Associação Protetora Bicho Feliz, Canil Municipal, AMEG e Prefeitura de Cássia,
por intermédio da Vigilância Epidemiológica e do SIM (Serviço de Inspeção
Municipal).
Qualquer pessoa pode se beneficiar,
desde que o felino ou canino não seja
velho, não tenha problema de saúde,
não esteja no cio ou seja braquicefálico
(focinho curto). Antes do procedimento
todos passam por exames clínicos, porém
o animal, após a castração, deve tomar
antibiótico e outros medicamentos comprados pelo proprietário, além de ter que
levar um colar elisabetano, que evita a
lambedura do pelo animal no local da
cirurgia.
O prefeito Kito Arantes visitou o
Castramóvel e os procedimentos que estão sendo realizados.

Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa
Começou no dia 1º de novembro
de 2020 a segunda etapa anual contra a febre aftosa em todo o território
mineiro. Deverão ser vacinados bovinos e bubalinos com idade de zero
a 24 meses. O IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), vinculado à
Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa),
é responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da campanha junto aos
produtores rurais. Nesta etapa, a expectativa é que sejam imunizados cerca de 10 milhões de animais em todo
o Estado com o objetivo de preservar
a sanidade dos rebanhos e manter o
compromisso com o agronegócio de
Minas. A campanha vai até 30 de novembro. Para mais segurança e comodidade em razão do enfrentamento da
Covid-19, o produtor pode comprovar a vacinação dos animais usando
o formato eletrônico de declaração
disponível em www.ima.mg.gov.br
ou, caso tenha cadastro, acessando o
Portal de Serviços do Produtor.
Uma outra opção será o envio da
declaração para o e-mail da unidade
do IMA responsável pela jurisdição

do município. O e-mail de cada unidade está disponível em www.ima.
mg.gov.br. Nos municípios onde as
unidades estiverem abertas, as declarações podem ser realizadas de forma
presencial.
O prazo para comprovar a vacinação termina em 10 de dezembro. Para
facilitara localização da propriedade,
o IMA recomenda o envio do Cadastramento Ambiental Rural (CAR)
no momento da declaração.
Saúde do rebanho
O IMA ressalta a importância da
vacinação para manter s saúde do
rebanho e o reconhecimento internacional de zona livre com vacinação, obtido pelo Estado junto à OIE
(Organização Mundial de Saúde Animal), que favorece o agronegócio e
o acesso a mercados internacionais,
contribuindo de forma significativa
para o PIB (Produto Interno Bruto)
mineiro.
A vacina de 2 ml deve ser adquirida em estabelecimento da iniciativa
privada credenciado para a revenda.
Além disso, a vacina deve ser con-

servada em temperatura entre 2 e 8
graus centígrados, do momento da
compra até a vacinação dos animais.
Recomenda-se, também, programar a
aplicação para os horários mais frescos do dia.
A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso e que pode
trazer grandes prejuízos econômicos
para os produtores, pois afeta o comércio internacional.
A doença é transmitida pela saliva, aftas, leite, sêmen, urina e fezes de
animais doentes. A transmissão pode
ser feita, também, pela água, ar, objetos e ambientes contaminados. Uma
vez doente, o animal pode apresentar
febre, aftas na boca, lesões nas tetas e
entre as unhas.
Caso seja verificado animais com
estes sintomas, o produtor rural deve
imediatamente comunicar a unidade
do IMA mais próxima de sua região.
Fiscalização
O IMA monitora, diariamente, a
campanha em todo o estado. Os novos procedimentos digitais servem de
suporte para a gestão com a prática

de fiscalização remota, que foi regulamentada pela portaria nº 1977, de 4
de maio de 2020. Ela se dá principalmente pela análise de documentos e
dados dos sistemas oficiais e sua confirmação com as normas sanitárias.
Evite multas
O produtor que não vacinar os
animais estará sujeito a multa de 25
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, o
equivalente a R$92,79 por cabeça.
A declaração de vacinação também
é obrigatória e o produtor que não o
fizer até 10 de dezembro poderá receber multa de 5 UFEMG ‘S (Unidade
Fiscal de Referência), o equivalente a
R$ 18,55 por cabeça.
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Rotary realiza campanha “CORONA ZERO”
cionários e internos, 140 pessoas, sendo 80 na cidade de Cássia, 31 pessoas
em Capetinga e 29 em Delfinópolis.
O Rotary realizou a testagem em massa em parceria com os Lares São Vicente de Paulo das cidades anteriormente citadas.
As amostras foram enviadas para
São Paulo e os resultados logo estarão
disponíveis aos responsáveis.

Desde o início da pandemia o Rotary Internacional não tem medido
esforços para contribuir com as comunidades onde estão inseridos. Além da
doação de equipamentos de proteção
individual, doação de respiradores a
hospitais, distribuição máscaras, produtos de higiene pessoal e alimentos
para pessoas em vulnerabilidade social, o Rotary adotou o cuidado com
as pessoas da terceira idade no combate ao Coronavírus com a campanha

“CORONA ZERO”. A iniciativa visa
atender as casas de abrigos para idosos
em todo país e é um desdobramento
da campanha “Hepatite Zero” que há
anos vem lutando com a hepatite em
todo país.
Junto ao Distrito 4540, o Rotary
Club de Cássia abraçou a causa e iniciou o programa em Cássia, Capetinga e Delfinópolis, com a realização de
testes no dia 10 de novembro.
Ao todo foram testados, entre fun-

Aplicativo Saúde Digital MG – Covid-19
disponibiliza novas funções aos usuários

O aplicativo Saúde Digital MG Covid-19, disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais à população, oferece desde o último dia 6 de novembro
duas novas funcionalidades. Pessoas cadastradas
poderão se consultar com psicólogos da equipe do
App, sem passar pela consulta médica. Outra facilidade oferecida é o Bot, simulador de ação humana
padronizada, que vai monitorar as pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou positivados de
covid-19.
A plataforma de telemedicina, cuja licença foi
doada temporariamente ao Estado pela empresa Techtools, atende a população, gratuitamente,
desde maio. Até agora, aproximadamente 60 mil
downloads foram feitos, mais de 25 mil pessoas se
cadastraram, e quase 3 mil consultaram por vídeo.
Para o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, a experiência com
a telemedicina é de grande valor. “O aplicativo
é umas das muitas ferramentas que utilizamos no
enfrentamento da pandemia de Covid-19. Sua eficiência garante que muitas pessoas, especialmente
do grupo de risco, não precisem sair de casa, o que
diminui filas, aglomerações e desafoga o sistema de
saúde”, explica.
O atendimento com psicólogos pelo aplicati-

vo era, até então, direcionado por
médicos e enfermeiros. A partir
de agora, o usuário poderá agendar consulta diretamente com o
profissional, o que facilitará muito
para o paciente. “A ação é bem-vinda para a equipe da psicologia
por agregar valor ao atendimento.
E sendo uma demanda da própria
pessoa, conseguimos ter mais efetividade no atendimento, ajudando
na melhoria emocional dos pacientes”, reforça a coordenadora dos
psicólogos voluntários que atendem pelo aplicativo, Nazareth Ribeiro.
O Bot, outro novo recurso da
plataforma, atua em conjunto com
o Painel de Monitoramento de
Contatos de Casos Suspeitos e Confirmados de Covid-19, ferramenta desenvolvida pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que
visa a interrupção da cadeia de transmissão da doença, reduzindo o contágio e o número de casos de
covid-19 no estado.
Por meio de uma planilha preenchida pela Atenção Primária à Saúde de cada município, todas as
pessoas que tiveram contato com outras, com suspeita ou positivadas para a covid-19 são identificadas e monitoradas pelo aplicativo, sob a coordenação da equipe de saúde, durante 14 dias ou até que
o contato manifeste sintomas.
O aplicativo
O Saúde Digital MG -Covid-19 pode ser baixado em dispositivos Android e IOS. Feito o download, o usuário faz o próprio cadastro e de outras
pessoas, favorecendo àqueles que não dispõem da
tecnologia. De forma intuitiva, o cidadão responde
às perguntas, em uma autoavaliação, que o direciona para uma consulta médica ou para outros encaminhamentos. Cada pessoa pode e deve se autoavaliar sempre que tiver dúvidas sobre sua condição
de saúde.
Fonte: SES - MG

Atendimento da
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Habitação
A Secretaria de Desenvolvimento Social, atendendo aos critérios para prevenção da COVID-19, comunica que permanece com os atendimentos nas unidades
do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência em Assistência Social) mediante
agendamento. A medida se estendeu a fim
de evitar aglomerações e a proliferação do
vírus.
O horário de atendimento ao público é
das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Para agendar atendimento no CREAS
ligue (35)3541-2882 ou agende pelo
WhatsApp (35) 99766-9431.
Para agendar atendimento no CRAS
ligue (35) 3541-5102 ou agende pelo
WhatsApp (35) 99832-4227.

Extrato de Edital para Aquisição de
gêneros alimentícios – PNAE

A CAIXA ESCOLAR SÃO GABRIEL
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de
Novembro de 2020, às 09:00 horas, processo licitatório nº 04/2020 na modalidade
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia
do edital completo através do e-mail: escola.136948@educacao.mg.gov.br até o dia
25/11/2020 às 17 horas.

