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É fPura alegria e desc
O CarnaCássia 2020 teve um saldo
positivo, sucesso de público e de crítica.
A festa organizada pela Prefeitura, por
intermédio da Secretaria Municipal de
Turismo, Lazer e por uma competente
Comissão de Festas, teve atrações
para todas as idades e gostos. Foi um
Carnaval marcado por encontro de
gerações, famílias, crianças, tudo
na paz e na tranquilidade. A Praça
Barão de Cambuí foi palco de
horas memoráveis com desfile
de blocos, bandas animando os
foliões até ás 3h da madrugada.
A Prefeitura contou com
o apoio da Polícia Militar,
que deu a sua contrapartida
com muita eficiência, e de
seguranças particulares, além
de ambulância com médico e
enfermeira na rota de fuga.
A apresentação manteve
a tradição com Antônio de
Souza. A festa aconteceu de 20
a 24 de fevereiro. Mas o précarnaval já deu mostras do que
seria a folia. O tradicional bloco
caricato “Frenéticas”, que abre a
folia há 15 anos, mostrou muita
criatividade, com homens
vestidos de mulheres. Animou a praça e fez
bonito.
A festa começou mesmo no dia 21
de fevereiro, uma sexta-feira, com o desfile
dos blocos CarnaMarchinha, Guetto e
Unidos da Vila. O CarnaMarchinha veio
com muita animação, com seus metais e
uma bateria afinada, com direito a pierrô e
colombina. O bloco executou marchinhas

do Samba. O
Adis Abafa, um
dos blocos mais
tradicionais
de
Cássia homenageou o
saudoso Eduardo Hákime
e ainda teve o bloco da família
Leão, que homenageou o grande maestro
Mozart Leão e seus irmãos Zacarias e Dida.
O Carnapirada deu um show de
cadência na bateria e levou um cordão de
pessoas pela rua afora. Arrancou aplausos
do público. O Pressão Arta deu um show
de irreverência e foi um bloco muito
divertido. O Spuma di Kana foi repleto
de foliões. Após a brilhante apresentação
dos blocos aconteceu o show com a banda
Tekilada, emplacando os sucessos musicais
até a madrugada.

que embalaram gerações e embalou os
passos dos cassienses e turistas Para
fechar o primeiro dia, o Unidos

Matinê

No domingo, 23 de
fevereiro, aconteceu
a matinê na Praça
Barão de Cambuí,
que ficou repleta
de
crianças,
com os seus pais
e
responsáveis
fantasiados também,
e dançaram ao sol
dos Deskolados e
puderam divertir-se
na cascata de espuma.

Terceiro
dias

da Vila veio no kit, com a porta-bandeira
Lucia, que completou 30 anos de passarela.
O samba no pé e a cadência foram
as marcas do bloco que fez homenagem a
Jacó dos Reis. Organizado por Paulinho
desde 1984, o Unidos da Vila tem como
atual presidente o jovem Ênio,
também
mestre de bateria. Vale destacar também a
estilista das fantasias, Neilma. Depois, a

Crianças brincam pra valer no CCI

A manhã de quinta-feira, 20 de fevereiro, foi de
muita alegria no salão do CCI (Centro de Convivência
do Idoso). A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Habitação proporcionou um carnaval para as crianças
com necessidades especiais atendidas pela FAMA
(Fundação Ana de Melo Azevedo), com muita diversão
,folia e amizade.Estado.
Ressaltamos não saber exatamente o aumento
real da pontuação, mas devido ao empenho de várias
pessoas e secretarias, o aumento virá em 2021.

banda Swing Mineiro deu um show de tirar
o fôlego.

Segundo dia

A segunda noite do CarnaCássia
2020 teve como atrações o desfile dos blocos
Carnapirada, Turistas Adis Abafa, Spuma
di Kana e Pressão Arta, que alegraram
e deram um show de cores na Passarela

Carnamarchinha anima baile de
Carnaval no CCI

A Prefeitura, por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação, promoveu na
noite de 19 de fevereiro, um evento carnavalesco do
CCI (Centro de Convivência do Idoso), que contou
com participação do grupo da Terceira Idade e do
bloco Carnarmarchinha .
Os presentes dançaram ao som das tradicionais
marchinhas de carnaval e ao final se deliciaram com
coquetel servido pela equipe do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social).
A coordenadora do CRAS, Valéria Lacerda,
agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
do trabalho em equipe que proporciona eventos como
este para a comunidade cassiense.

e

quarto

Houve rodízio entre
os blocos e no terceiro
dia (23/02), desfilaram com a mesma
alegria CarnaMarchinha, Unidos da Vila e
Guetto. Na segunda (24/02), foi a vez do
Caipirada, Adis Abafa e Spuma di Kana.

aval!
E viva o nosso Carn

Spuminha alegra noite de
pré-carnaval

Na abertura do pré-carnaval cassiense, organizado
pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de
Turismo, Lazer e Esporte, as crianças do Spuminha
deram um show de descontração e beleza para uma
Praça Barão de Cambui lotada, na noite de sábado ,14
de fevereiro.
Parentes e amigos foram prestigiar as crianças
fantasiadas e caíram no samba. Essa foi uma prévia do
Carnaval cassiense, cheio de diversão, alegria e beleza.
Nota 10.

Veja mais fotos do CarnaCássia 2020 na
página 4
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6ª Copa ACIC de Futsal une graça e bom futebol
Torcedores a apreciadores de um
bom futsal estão comparecendo em
peso aos jogos da 6ª Copa ACIC de
Futsal, promovida pela Prefeitura, por
intermédio da Secretaria Municipal de

Turismo, Lazer e Esportes, com apoio da
ACIC. Os jogos começaram no dia 3 de
março e as rodadas acontecem às terças e
quintas-feiras, no Ginásio Poliesportivo,
com entrada franca.

Na abertura houve o desfile
das delegações com os oito times
participantes: Barba de Sapo, Juventude,
Vila, Vila Juniores, Refugo, Clube
Cassiense, Os Mercenários e Fura Zói.

São 8 times participantes e suas musas

Larissa Puntel Barba de Sapo

Ana Beatriz Galvão
- Vila

A Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais, por intermédio do Centro
de Operações de Emergência em Saúde
(COES Minas Covid-19), RECOMENDA
para a população as seguintes medidas:
- Reduzir o contato social, evitando
locais fechados e com aglomeração de
pessoas,principalmente idosos, doentes
crônicos e imunossuprimidos;
- Evitar o contato físico como aperto de
mãos, abraços e beijos;
- Evitar, suspender ou adiar viagens
para locais com casos de COVID-19;
- Evitar o compartilhamento de objetos,
dormitórios, alimentos e bebidas;
- Afastar das atividades laborais pessoas
que estejam regressando do exterior por um
período de sete (7) dias, quando possível;
- Adotar medidas de higiene das mãos
e etiqueta respiratória (conjunto de

Rayane
- Vila Juniores

medidas que devem ser adotadas ao tossir
e espirrar);
- Ofertar álcool gel nos estabelecimentos
com circulação de pessoas, como
restaurantes, farmácias, etc;
- Realizar a limpeza e desinfecção de
objetos e superfícies que sejam tocados
com frequência, utilizando água e sabão
ou friccionar com álcool 70%;
- Manter os ambientes abertos e
arejados naturalmente;
- Manter uma distância social de no
mínimo 2 metros;
- Suspender ou adiar, quando possível,
eventos de massa ou atividades que tenham
público superior a 100 pessoas;
- Optar por eventos com transmissão
virtual ou em locais abertos;
- Em caso de sintomas, procurar
atendimento médico.
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05/03 – Francisco Américo da Silva – 82
anos
07/03 – Ana Avelar Celestino Araújo – 52
anos
09/03 – Gilson Donizete de Souza
Severino – 49 anos
10/03 – Neiva Maria Alvarenga – 82 anos
10/03 – Leontina Rodrigues da Costa – 90
anos
10/03 – Eli Carmozine – 70 anos

Beatriz vitoriano
- Fura Zói

Cada time apresentou a sua candidata
a Musa da Copa ACIC de Futsal
(conheça cada uma nesta página), que
será conhecida na final.

Júlia Dourado
- Mercenário

Ana Flávia Romulado
- Refugo

Isadora Salgado
- Clube Cassiense

Kerollyn Aparecida
- Juventude
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Começa mais uma turma do Programa Nacional
de Combate ao Tabagismo
Teve início no dia 12 de fevereiro,
mais uma turma do Programa Nacional de
Combate ao Tabagismo. Os participantes
serão acompanhados durante um ano por
médicos, que tratarão dependência da
nicotina com medicamentos. Eles serão
acompanhados pela psicóloga em grupos
terapêuticos a fim de tratar as emoções

para vencer a dependência do tabaco
e prevenir recaídas. Outro reforço é o
acompanhamento pela especialista em
medicina chinesa, que trabalhará com a
técnica auricuroterapia, proporcionando
mais alívio dos sintomas da abstinência
do tabaco e melhor enfrentamento da
dependência.

Março: um mês para pensar a natureza
Março é tempo de pensar a natureza.
No dia 21, comemora-se o Dia Mundial
das Florestas e, no dia 22, celebra-se o
Dia Mundial da Água. Além disso, no dia
8, comemora-se o Dia Internacional da
Mulher, data marcada como expressão de
uma série de lutas e conquistas de direitos,
sobretudo os trabalhistas. Mas muito ainda
precisa ser conquistado.
O terceiro mês do ano ainda possui
um dia dedicado à Constituição Federal,
a nossa Carta Magna. Isso porque em 25
de março de 1824 foi outorgada a primeira
Carta Constitucional do Brasil. Já no dia
15 é comemorado o Dia da Escola.
Por falar em sustentabilidade, Cássia
avançou muito no meio ambiente de 2017
pra cá. Através da Secretaria de Obras
e Infraestrutura, a atual gestão criou o
PreservAÇÃO (Programa Municipal de
Preservação do Meio Ambiente), com
conjunto com o CODEMA (Conselho
Municipal de Meio Ambiente). O
programa contemplou as seguintes
ações: arborização urbana (conservação
e plantio), coleta seletiva (ampliada em
janeiro de 2020 de um para dois dias da
semana) e reciclagem, revitalização de
praças, o Programa “Adote Uma Praça”,
conservação de águas urbanas e iniciativa
da Logística Reversa.
No lançamento da ampliação da
Coleta Seletiva foram doadas 24 m mudas
de árvores; 70 no canteiro da Av. Caetano
Castaldi; 3 árvores no canteiro do Bairro
São Francisco; 20 árvores da Av. Santa
Rita (Perto do Supermercado Cássia).
O CODEMA conseguiu 600 mudas de
árvores nativas do viveiro de uma usina
da região plantadas na APP do bairro São
Lucas.
Coleta Seletiva e Reciclagem
Um
dos
maiores
problemas
encontrados nas cidades é o lixo sólido.
A Administração 2017/2020 se preocupa
com a Coleta Seletiva de Lixo e, além
de aumentar para dois dias na semana a
coleta de recicláveis, resolveu aumentar
os pontos de coleta colocando contêineres
em alguns pontos, adquirir lixeiras para
todas as repartições públicas e praças,

e incentivar a compostagem dos lixos
orgânicos (cascas e bagaços de frutas,
verduras e legumes, restos de comida,
borra de café, chá, folhas secas, flores,
aparas de grama, mato, toalhas de papel
olhadas e engorduradas), diminuindo,
assim, a quantidade de lixos descartados.
Contêineres para ajudar na coleta do
lixo domiciliar
É importante que toda a população
e empresários se conscientizem da
necessidade de jogar lixo de sua casa
ou comércio dentro do contêineres. Os
caminhões de coleta continuam passando
nos dias e horários programados. Foram
instalados 7 contêineres: Praça Barão de
Cambuí, Praça Santo Antônio, Rodoviária
e Pronto Socorro Municipal.
Fomos contemplados (uma das 19 do
Estado) a receber apoio técnico do Estado
na ampliação da coleta seletiva, por meio de
parceria firmada entre a FEAM (Fundação
Estadual de Meio Ambiente). O termo de
adesão foi assinado em 27/03/2019.
Ano importante
O ano de 2019 foi importante, onde
demos andamento ao Projeto Coleta
Seletiva, realizando a comunicação e o
trabalho ambiental em todo o município,
como instalação de outdoors, entrega de
cartilhas de porta em porta e instalação
de novas lixeiras em prédios públicos
destinadas a materiais perigosos (pneus,
pilhas e baterias, eletroeletrônicos em
desuso, lâmpadas, remédios vencidos
e óleos vencidos nos seguintes locais:
Prefeitura, PSF Peixoto, PSF Cantagalo,
PSF Santa Rita, Posto de Saúde, CRAS e
CREAS.
Conservação de Águas Urbanas
Compromisso com a COPASA na
realização do Pro Manancial, com a
recuperação e proteção das microbacias
hidrográficas e as áreas de recarga dos
aquíferos, cercamento de córregos e APP’s
e limpeza de córregos. Nesse ano de 2020
iniciaremos a adequação das estradas
do Córrego do Onça, e o sistema de
agroflorestal agora em abril.
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Luiz Fernando Ferreira

Rural

Fique por dentro

AGROTÓXICOS

O que é AGROTÓXICO? Produto
químico usado no controle das pragas
e doenças que atacam a agricultura. É
VENENO e deve ser manuseado com muito
cuidado. Exemplos: acaricida, herbicida
(mata mato), inseticida (formicida),
fungicida e nematicida. O agrotóxico é
tóxico para o homem, os animais e o meio
ambiente e exige cuidados especiais na sua
comercialização e no seu uso. Por isso o
agricultor e o aplicador devem conhecer
as normais legais e de segurança porque o
seu descumprimento acarreta aplicação de
penalidades ao infrator.
O agrotóxico só pode ser comprado
mediante a apresentação, ao comerciante,
da RECEITA AGRONÔMICA emitida
por profissional legalmente habilitado,
contendo orientações relacionadas à
quantidade, época de aplicação, cultura
indicada, período de carência, tríplice
lavagem, destino das embalagens vazias
e proteção do trabalhador e do meio
ambiente.
Após a aquisição do agrotóxico, este
deve ser transportado para a propriedade
rural de forma bem segura para evitar que
a embalagem seja danificada. Nunca levar
junto: pessoas, animais, mercadorias e
alimentos. A nota fiscal deve acompanhar
a carga. Como agrotóxico é carga perigosa,
todos esses cuidados devem ser seguidos à
risca.
Ao chegar à propriedade deve-se
armazenar o agrotóxico sobre estrados ou
prateleiras, em local exclusivo, seguro,
seco, iluminado, ventilado, fechado e
identificado com uma placa contendo os
dizeres: “PRODUTO TÓXICO”.
A aplicação possui recomendações

importantes: ler as instruções da receita
agronômica e da bula do produto; regular
corretamente o equipamento de aplicação;
obedecer ao intervalo de segurança
(carência) e o período de reentrada de
pessoas e animais na área tratada; pulverizar
nas horas mais frescas do dia e sempre a
favor do vento; não fumar, beber ou comer
durante a aplicação; menores de 18 anos,
gestantes e idosos não podem manusear ou
aplicar agrotóxico e usar equipamento de
proteção individual (EPI) desde o preparo
da calda até o final da aplicação.
A classe toxicológica dos produtos
é: faixa vermelha – classe I / extremamente
tóxico; faixa amarela – classe II /
altamente tóxico; faixa azul – classe III
/ medianamente tóxico e faixa verde –
classe IV / pouco tóxico.
Acidente e intoxicação podem
acontecer. Nosso organismo pode absorver
o agrotóxico pela boa (ingestão), pele
(contato) ou respiração (inalação). Em
caso de acidente, lavar a parte do corpo
atingida com bastante água e sabão (olhos
somente com água ); afastar o acidentado
da fonte de contaminação (roupas e
local); providenciar, imediatamente,
atendimento médico, levando rótulo ou
bula do produto. Ocorrendo derramamento
do produto, jogar cal virgem no local e
aguardar 48 horas para recolher. Colocar
em saco plástico resistente, amarrar a
abertura e comunicar o IMA (Instituto
Mineiro de Agropecuária).
Francielle Augusta de Carvalho Andrade

Engenheira Agrônoma CREA MG
99336 D
Emater MG Cássia
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