
 
EM FEVEREIRO, TEM CARNAVAL! 

 

(foto: letreiro colorido escrito a palavra Carnaval, ao fundo um pandeiro com confetes coloridos) 

A HISTÓRIA DO CARNAVAL 

O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda na Antiguidade com intuito de celebrar os 
deuses pagãos e a natureza. Foi reconhecida pela igreja e incluída no calendário cristão depois 
de muitos séculos, ainda hoje é comemorada no mundo inteiro. Possui características diferentes 
em cada país que o festeja. 

O carnaval comemorado no Brasil sofreu influência de uma festa de rua, de origem portuguesa, o 
entrudo, que consistia em jogar farinha, ovo e tinta nas pessoas. Porém, a comemoração também 
passou por mudanças por causa do folclore indígena e a cultura africana, trazida pelos escravos. 
Todos esses fatores culturais construíram um carnaval distinto em cada parte do Brasil. O Rio de 
Janeiro é famoso pelos desfiles das escolas de samba, na Bahia os trios elétricos atraem milhões 
de foliões todos os anos e em outros estados, como Pernambuco e Minas Gerais, o carnaval de 
rua é o mais popular. 

Existem outras formas tradicionais de passar o carnaval, que é a última festa antes da quaresma. 
No século XIII, os nobres franceses começaram a promover grandes festas onde era obrigatório o 
uso de máscaras e roupas luxuosas - os bailes - e provavelmente foi assim que surgiram as 
primeiras festas à fantasia. Essas festas logo ficaram populares entre as altas classes em toda 
Europa e se espalharam por todo o mundo, sendo comuns atualmente. 



 

 

(foto: quatro máscaras de carnaval decoradas nas cores dourada, branco, rosa e verde uma ao lado 

da outra) 

HISTÓRIA DO CARNAVAL NO BRASIL 

O carnaval chegou ao Brasil à partir do século XIII, quando os portugueses trouxeram a 
brincadeira do entrudo, típica da região de Açores e Cabo Verde, que consistia em um jogo em 
que as pessoas sujavam umas às outras com tintas, farinha, ovos e também atiravam água. 

No século XIX foram promovidos os bailes parisienses, nos quais os convidados deveriam usar 
máscaras. Cresceu o interesse por esse tipo de festa porque o entrudo causava muita confusão 
por ser uma prática que apelava para violência. Nos bailes, que aconteciam em local fechado, o 
público era composto por convidados que se dispunham a fantasiar-se e ouvir música. Uma figura 
importante desse período é Chiquinha Gonzaga que compôs músicas de carnaval e pertencia a 
esse grupo de classe burguesa frequentadora dos bailes. 

No Rio de Janeiro, século XX, surgiram as primeiras escola de samba. No final da década de 
1920, os desfiles agradaram muito a população e tornou-se uma forma popular de comemoração 
do carnaval ainda muito forte, tanto no Rio, quanto em São Paulo. No Nordeste do país o jeito 
mais popular de passar o carnaval é ir para as ruas, mantendo um pouco da tradição trazida 
pelos portugueses. Na Bahia, mais especificamente manteve-se o costume do carnaval de rua, 
mas fortaleceu-se os trios elétricos depois da década de 1980. 



 

 
(foto: foliões fantasiados dançando e pulando na rua, confetes coloridos no ar) 

 

COMO É CALCULADO O DIA DO CARNAVAL? 

Esse cálculo foi estipulado para que não houvesse coincidência com o dia da Páscoa Católica e 
para que essa ela não ocorresse no mesmo dia da Páscoa Judaica. Assim, ela começa com o 
equinócio de primavera, no hemisfério norte, a partir dele é preciso saber em qual dia será a 
primeira lua cheia, pois a páscoa é comemorada exatamente no domingo depois dessa lua. Ou 
seja, sabe-se que a terça-feira de carnaval é aquela que antecede a Páscoa em 47 dias. No 
Brasil, a data é comemorada no outono, então começa a contar a partir do dia 21 de março, dia 
do equinócio no hemisfério sul. 

INFORMAÇÃO: FEBRE AMARELA 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por vírus transmitido por 
mosquitos. Geralmente quem contrai o vírus não chega a apresentarsintomas ou os mesmos são 
muito fracos. As principaismanifestações da doença: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, 
dor muscular, náuseas e vômitos. 

A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado 
a vacina é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte 
de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano.Pessoas e macacos não transmitem a doença 
diretamente. 

Como a transmissão da febre amarela só é possível através da picada de mosquitos, a prevenção 
da doença deve ser feita evitando sua disseminação. 



 
PREVENÇÃO: 

•Evitar acúmulo de água parada; 

•Uso de repelentes; 

•Mosquiteiros. 

VACINAÇÃO: 

•Moradores / viajantes de áreas endêmicas. 

 

(foto: mulher com semblante de dor, com uma das mãos na cabeça e a outra na barriga. Imagem 
destacada: olho e pele amarelados e mosquito sobre a pele) 

 

PARTICIPAÇÃO ASAC 

 Envio de Relatório de Atividades da ASAC em 2016 para a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo para atualização do título de Utilidade Pública Estadual.  

Envio de documentação para regularização junto ao CREFITO (Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional) 

Dia 15/02 a equipe da ASAC e CRV participaram de uma reunião com os integrantes do 
Instituto Magnus para esclarecimento de dúvidas e conhecimento do cão-guia. 

Dia 11/02 teve início o Curso de Orientação e Mobilidade com a participação dos funcionários 
da ASAC e CRV.  



 
Dia 13/02  visita ao Centro Paraolímpico em São Paulo para posse do novo Conselho 

Consultivo da ONCB (Organização Nacional de Cegos do Brasil).  

Dia 22/02 realizamos evento na ASAC com corte de cabelo para os assistidos e seus 
familiares com o Instituto Pró Hair.  

Dia 24/02 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da ASAC com a reunião dos membros 
diretores para eleição e posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (Biênio 
2017/2019) e aprovação do balanço patrimonial, financeiro anual de 2016 e do relatório de 
atividades da ASAC em 2016.  

Venda dos convites para a 2º Costelada Beneficente em prol da ASAC. 
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