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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada
que interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é
que existem as crendices populares. Acompanhe algumas das
simpatias mais usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso
corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro
da testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode
até ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente
você fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam
insistentes. É evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa
frustrada de solucionar o problema.

Humor
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.
 novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base
que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora
mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-
lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado.
Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
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Os preparativos para o
carnaval de passarela de
2011 já estão em ritmo
acelerado. A Fundação
Municipal de Cultura (Func),
por meio da Coordenação de
Eventos Comunitários,
cumpriu uma agenda de
reuniões com todos os
segmentos envolvidos na folia
de Momo e concluiu as
pendências legais quanto ao
regulamento e ordem dos
desfiles. Os encontros, que
contaram com a presença das
entidades representativas e
responsáveis pelos grupos de
cada segmento, aconteceram
nos meses de outubro e
novembro do ano passado e
foram realizados na Casa do
Bloco Tradicional. Por meio
de sorteio, foi definida a
ordem dos desfiles dos
blocos tradicionais dos
grupos A e B, turmas de
samba, tribos de índios,
blocos afros e das escolas de
samba para o carnaval de
2011. Turmas de samba e
tribos de índios A abertura
oficial do carnaval na
passarela do samba deverá
acontecer no dia 03 de
março (quinta-feira), com o
desfile das turmas de samba
Ritmistas de São José,
Ritmistas da Madre Deus,
Fuzileiros da Fuzarca e
Vinagreira do Samba. Logo
em seguida, desfilarão os
blocos tradicionais (hour
concour) da Apae e
Boêmios do Ritmo. E,
encerrando os desfiles, as
tribos de índios Tapiaca Uhu,
Tupinambá (Iguaíba),
Tupiniquins, Kamayurá,
Sioux, Carajás, Curumim, Os
Tupinambás, Upaon Açu,
Guajajaras, Itapoã e Guarani.
Blocos tradicionais Do
sorteio para definir a ordem
de desfile dos blocos
tradicionais, só não
participaram os blocos que
subiram para o grupo A
(Dragões da Liberdade e
Pierrot) e os três que
desceram para o grupo B (La
Boêmios de Fátima,
Inacreditáveis e Os
Guerreiros do Ritmo). O
desfile dos 24 blocos do
grupo B acontecerá no dia 04
de março (sexta-feira) e será
aberto pelo novato
Especialistas do Ritmo. Logo
em seguida, desfilam:
Príncipe da Meia Noite, Os
Gaviões do Ritmo, La
Boêmios de Fátima, Os
Inacreditáveis, Os Guerreiros
do Ritmo, Os Malabaristas,
Geração do Ritmo, Os
Curumins, Bola de Prata, Os
Vigaristas do Ritmo,
Companhia do Ritmo,
Tradicionais do Ritmo, Os
Gladiadores, Os
Perfeccionistas, Os
Fenomenais, Falcão de Prata,
Os Tropicais do Ritmo,
Alegria do Ritmo, Os
Apaixonados, Renovação
do Ritmo, Os Lobos, Os
Vingadores e Fênix. Já o
desfile dos blocos

tradicionais do grupo A, que
compreende 22 blocos, ficará
assim: Dragões da
Liberdade, Pierrot, Os
Trapalhões, Príncipe de
Roma, Os Fanáticos,
Originais do Ritmo, Os
Indomáveis, Os Feras, Os
Foliões, Os Versáteis, Os
Magnatas, Os Vampiros,
Vinagreira Show, Os
Vigaristas, Kambalacho do
Ritmo, Mensageiros da Paz,
Os Tremendões, Reis da
Liberdade, Os Brasinhas, Os
Guardiões, Arlequim de
Ouro e Os Diplomáticos.
Escolas de samba e blocos
afros A ordem do desfile
para as escolas de samba foi
definida em assembléia geral
da União das Escolas de
Samba do Maranhão
(Uesma) e obedeceu à
ordem de classificação de
2010. Assim, as escolas
classificadas na ordem ímpar
desfilarão no domingo (06 de
março), na seguinte
sequência: Mocidade da
Cohab, Túnel do Sacavém,
Unidos de Ribamar, Turma
de Mangueira, Turma do
Quinto e Favela do Samba.
Já as colocadas na ordem par
irão desfilar na segunda-feira
gorda de carnaval (07 de
março) e iniciará com
Terrestre do Samba, seguida
pela Império Serrano,
Marambaia, Unidos de
Fátima e Flor do Samba. Os
blocos afros desfilarão,
divididos em dois grupos,
antes das escolas de samba,
no domingo, dia 06, com
Aruanda, Garotinhos Beleza,
Omnirá e Juremê, e na
segunda-feira, quando será a
vez de Abibimã, Didara,
Oficina Affro, Netos de
Nanã, Akomabu e Abiyêyê
Maylô. Blocos Organizados
Na segunda-feira (08 de
março), desfilam os blocos
organizados. A Func ainda
aguarda a ordem de desfile,
que foi definida através de
sorteio realizado em
assembléia com as entidades
representativas e os grupos.
Horário dos desfiles De
acordo com a Promotoria de
Justiça especializada na
proteção ao meio ambiente,
urbanismo e patrimônio
cultural, baseada na lei
delegada nº 200, de 24 de
setembro de 2009, em seu
artigo 177, o uso de som
mecânico é limitado até às 3
horas da manhã. Desta forma,
os desfiles na passarela do
samba deverão obedecer ao
tempo limite para as
apresentações dos blocos e
escolas de samba. “Com
toda a ordem de desfile da
passarela do samba definida,
estamos comprometidos
agora com a produção dos
bailes que abrem oficialmente
a temporada carnavalesca na
cidade e onde será eleita a
Corte Momesca para o
carnaval 2011”, anunciou o
coordenador de Eventos da
Func, Fernando Oliveira.

Bailes Os bailes da Corte,
dos Artistas e do Erê,
realizados pela Func,
deverão acontecer,
respectivamente, nos dias 4,
5 e 6 de fevereiro, no Circo
Cultural Nelson Brito. As
inscrições para o concurso
que elegerá a Corte
Momesca ficarão abertas até
o dia 21 de janeiro. Os
interessados deverão
comparecer à Coordenação
de Eventos Comunitários da
Func, na sede do órgão, em
frente à Fonte do Ribeirão,
de segunda à quinta, das 14h
às 18h, e na sexta das 8h às
12h, munidos de
documentação completa
(RG, CPF, comprovante de
residência e número de
inscrição no INSS ou PIS/
PASEP) e fotografia de
corpo inteiro. O Rei Momo
e a Rainha eleitos receberão
como prêmio a importância
de R$ 3.000,00 (três mil
reais) e mais o título, a coroa,
a fantasia e o cetro. As
Princesas receberão como
prêmio a importância de R$
2.000,00 (dois mil reais) e
mais os títulos, as faixas e as
tiaras de princesas. Parceiros
Como vem acontecendo nos
dois anos de gestão do
prefeito João Castelo, a Func
reúne-se com os parceiros
institucionais que somam
esforços para a realização da
grande festa na passarela do
samba. Este ano, o encontro
foi agendado para o dia 25
de janeiro (terça-feira), às 16
horas, na sala de reuniões da
Casa do Bloco Tradicional.
“A Fundação é organizadora
do evento, mas sem as
competências de cada órgão
seria impossível a realização
do carnaval. Na reunião,
serão tratados os acertos e
detalhes quanto ao aparato
logístico para garantir
diversão e segurança aos
foliões durante os três bailes
no Circo Cultural Nelson
Brito, e os dias de desfiles na
passarela do samba”,
destacou o presidente da
Func, Euclides Moreira
Neto. Foram convidadas
para o encontro do dia 25,
as secretarias municipais de
Turismo (Semtur), de Saúde
(Semus), de Comunicação
(Secom), de Obras e
Serviços Públicos (Semosp),
de Urbanismo e Habitação
(Semurh), de Trânsito e
Transporte (SMTT), da
Criança e Assistência Social,
(Semcas,) de Segurança
Alimentar (Semsa), de
Segurança (Semusc),
Instituto Municipal de
Paisagem Urbana (Impur),
além de representante da 1ª
Vara da Infância e Juventude,
Centrais Elétricas do
Maranhão (Cemar), Corpo
de Bombeiros, Polícia Militar,
Serviço de Emergência
(Samu), Corpo de
Bombeiro, Delegacia de
Costumes e Conselho
Regional de Engenharia
(Crea).

Bailes e desfiles na
passarela do samba já têm

data marcada para o
carnaval 2011 em São Luís

O Litoral Paulista recebeu
a edição 2011 do Fast
Triathlon Masculino. As
equipes do Brasil, Itália,
França, África do Sul e
Canadá disputaram três
baterias compostas cada
um por 250 m de natação,
3,6 km de ciclismo e 1,2
km de corrida. O time
canarinho composto por
Fábio Carvalho, Mauro
Cavanha e Diogo Sclebin
faturou o lugar mais alto
no pódio com 116 pontos.
Essa foi a quarta vitória
consecutiva do Brasil. O
melhor atleta da
competição foi o sul-
africano Claude Eksteen e
o melhor brasileiro foi
Mauro Cavanha, que
conquistou a vaga do Fast
Triathlon depois da vitória
no Fast Experience, única
seletiva da prova. “Foi a
minha primeira
experiência numa prova
rápida. Por isso me

preparei bem nos últimos
meses com foco total
nessa competição.
Priorizei as transições e
o intervalo entre cada
bateria, porque sabia que
precisava usar esse
espaço para me
recuperar”, conta. Outro
estreante foi o triathleta
brasileiro Diogo Sclebin.
Ele substitui o brasileiro
Paulo Myashiro que não
participou por problemas
de saúde. “Essa é uma
prova muito intensa. Não
dá tempo de pensar. Mas,
achei interessante porque
aqui você também se
preocupa com seus
companheiros de equipe”,
declara. Já Fábio
Carvalho, o triathleta
mais experiente da
equipe, que também
venceu a prova nas últimas
três edições, revelou que
mesmo sem ter a equipe
100% entrosada gostou

do resultado. A segunda
colocação da prova ficou
com a Itália no total de
105 pontos seguida pela
França, 68 pontos. Atletas
da África do Sul e Canadá
tiveram resultados abaixo
do esperado devido ao
clima quente. A prova
atingiu todas as
expectativas. “A Gayotto
Marketing Esportivo fica
feliz em ser a
organizadora de mais um
Fast Triathlon e poder
contribuir para
disseminar essa
modalidade tão
emocionante”, finaliza
Eduardo Gayotto, diretor.
A próxima etapa do Fast
Triathlon acontece no dia
27 de fevereiro com a
competição feminina.
Resultados Brasil – 116
pontos Itália – 105 pontos
França – 68 pontos África
do Sul – 60 pontos Canadá
– 32 pontos

Brasil conquista sétima
vitória do Fast Triathlon

O programa Educação
pala Paz nas Escolas foi
implantado como
experiência piloto na rede
municipal de ensino de
São Luís pela Secretaria
Municipal de Educação
(Semed) e posto em
prática na Unidade de
Ensino Básico (UEB)
Darcy Ribeiro. Segundo a
secretária municipal de
Educação, Sueli Tonial, o
projeto será estendido a
toda a rede para os alunos
dos primeiros anos
escolares. “O objetivo é
fazer um trabalho
preventivo para reduzir as
dores psicológicas”,
disse o fundador e
orientador do Educação
para a Paz nas Escolas,
professor João Roberto
Araújo. O programa é uma
proposta pioneira e está
presente em 16 capitais,
atendendo mais de 100
mil alunos, e se propõe a
educar as emoções em
crianças a partir dos três

anos de idade, partindo de
três focos que resumem a
ética maior que deve
sustentar os conteúdos do
currículo de cultura e de
paz e não-violência:
respeito pelo outro com
todas as suas diferenças;
solidariedade com o
outro na satisfação de
necessidades de
sobrevivência e
transcendência; e
cooperação com o outro
na preservação do
patrimônio natural e
cultural comum. O
Educação para a Paz nas
Escolas está sustentado
em três grandes eixos: o
aperfeiçoamento da
repressão legítima, o
aperfeiçoamento das
políticas sociais e
educação para a paz. Os
educadores municipais
receberão, através de
seminários, a capacitação
que os tornará aptos a
trabalharem a pedagogia
da convivência de que

trata o programa. O
programa oferece
material didático com
livros digitais. A duração
dos seminários de
sensibilização é de oito a
quatro horas, conforme a
disponibilidade da escola.
Em visita ocorrida nesta
segunda-feira (17) na
Semed, os professores
João Roberto Araújo e
Cynthia Junqueira
ouviram os relatos bem-
sucedidos da experiência
piloto de implantação do
programa UEB Darcy
Ribeiro. Também
estiveram presentes à
visita a secretaria-adjunta
interina de Ensino,
Elizabete Maia, o
psicólogo da rede
municipal, Luís Meireles,
e as estagiárias Tainara
Coelho e Wilkellane
Sampaio. Para saber mais
sobre o programa
Educação para a Paz
a c e s s e
www.ligapelapaz.com.br.

Programa de prevenção
à violência é implantado

no ensino público de
 São Luís

No próximo sábado a
população de Taubaté terá a
oportunidade de conhecer o
show apresentado pelo Coral
Municipal Em Canto, da
cidade de São Domingos do
Sul (RS), que estará se
apresentando no Mercado
Della Colônia Agrícola di
Quiririm. Formado por
descendentes de italianos e
com repertorio composto
principalmente por música
folclórica italiana e gaúcha, o
Coral já marcou presença em
festivais no Brasil e exterior.
São cerca de 25 coralistas

sob a regência do Sr. Douglas
Zabott. Estarão
acompanhando o coral a
primeira dama da cidade de
São Domingos do Sul, Srª.
Maria da Glória, a Secretaria
de Saúde, Srª. Rosane
Lorenzetti e o Secretário da
Educação e Cultura, Srº Elirio
Solimã. O prefeito de
Taubaté, engº Roberto
Peixoto e a primeira dama,
profª. Lú Peixoto estarão
presentes ao evento que, de
acordo com o prefeito, será
um encontro único entre duas
cidades marcadas pela

imigração italiana, distantes
geograficamente, mas unidas
pela mesma cultura e
tradição. Alem de apreciar a
beleza da apresentação, o
público poderá saborear as
delícias da comida típica
italiana servida pelas Cantinas
do Mercato. A apresentação
do Coral Municipal Em
Canto acontecerá no dia 22
de janeiro (sábado), a partir
das 21 horas, no Mercato
Della Colônia Agrícola di
Quiririm, localizado Rod.
Floriano Rodrigues Pinheiro,
km 4,5 no Trevo de Quiririm.

Mercato de Quiririm
recebe atração com
músicas folclóricas
italianas e gaúchas A Câmara de Taubaté vai

intensificar os trabalhos
do fórum permanente de
segurança, criado em
2010, fruto de uma
audiência pública para
discussão de medidas de
combate à violência,
promovida em maio. A
atuação mais veemente
do grupo foi proposta em
reunião realizada no dia
18 na sede da OAB
(Ordem dos Advogados
do Brasil), com a
participação de
vereadores. A reunião teve
como objetivo fazer um
diagnóstico da
criminalidade para a
proposição de medidas.
Foi motivada pela onda de
homicídios que acometeu
a cidade, que resultaram
na morte de um
adolescente de 14 anos
em frente ao Shopping
Taubaté dia 8 e de quatro
homens, entre 19 e 35
anos, dia 15. “A união das
forças da sociedade é
muito importante agora, e

é o momento de partirmos
para a fase de ação. A
Câmara, como vem
fazendo desde o ano
passado, está disposta a
atuar, propondo leis que
forem necessárias e
cobrando, do Executivo,
ações”, afirmou o
presidente da Casa
Jeferson Campos (PV). O
vereador Alexandre
Villela (PMDB),
integrante da Comissão
de Segurança da Câmara,
classificou como
“crítico” o momento por
que passa a questão da
violência em Taubaté e
alertou para a
necessidade de “medidas
rígidas” para conter a
criminalidade. Luizinho
da Farmácia (PR)
ressaltou a importância do
envolvimento do governo
do Estado no
desenvolvimento de
ações. “Precisamos reunir
cabeças pensantes da
sociedade, criar medidas
e apresentar para o

governador, pedindo o
apoio”, disse o vereador.
Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB), também
integrante da Comissão
de Segurança, destacou a
necessidade da
participação do Executivo
na discussão e elaboração
de medidas e criticou a
falta de políticas públicas
para o combate à
violência. O presidente da
OAB, Aluísio de Fátima
Nobre de Jesus, lembrou
que a mobilização pela
segurança foi iniciada
pela Câmara em 2010,
com a criação da
Comissão de Segurança
que realizou audiências
públicas para discussão do
tema e envolveu diversos
setores da sociedade. Ele
defendeu a intensificação
do fórum permanente. “É
importante que tenhamos
o peso do fórum para
cobrarmos medidas,
porque senão seremos
vozes solitárias nessa
batalha.”

Câmara de Taubaté vai
intensificar ação do

Fórum Permanente de
Segurança

Testes particulares terão a
presença de engenheiros da
Callaway Competition,
empresa responsável pela
preparação do modelo que
será utilizado por Claudio
Dahruj e Pedro Queirolo em
2011 Não falta muito para
que se possa ouvir pela
primeira vez o ronco do
motor do Corvette Z06R.
Duas unidades do carro estão
confirmadas para a nova
temporada do Itaipava GT
Brasil e a primeira delas
chegou neste fim de semana
ao País. O modelo que será
pilotado por Claudio Dahruj
já está sendo preparado pela
equipe e entrará na pista pela
primeira vez para o chamado
shakedown na próxima
quarta-feira (19), no
Autódromo de Interlagos -
José Carlos Pace, em São
Paulo (SP). Será o primeiro
de dois dias de testes
particulares com o Corvette
Z06R. O outro carro chega
na primeira quinzena de
fevereiro e será pilotado por
Pedro Queirolo. Os dois
firmaram acordo de
exclusividade e serão os
únicos com modelos novos
da marca em 2011, parceria
que permitirá um contato
muito mais próximo com a
empresa responsável pela
preparação do carro, a
Callaway Competition. O
trabalho começa com a

presença de engenheiros
estrangeiros nas atividades
desta semana em Interlagos.
“Será a primeira vez que o
carro será colocado na pista,
já que com o inverno ele não
pôde ser testado na Europa.
Daí a importância de
contarmos com o suporte dos
engenheiros da Callaway
Competition. Depois do
shakedown, vamos começar
o trabalho de
desenvolvimento, mas por
enquanto a ideia é saber se
está tudo ok com o carro”,
afirma o chefe de equipe,
Carlos Chiarelli.
Tecnicamente falando, é
claro, já que em termos de
desempenho não há mais
nenhuma dúvida em relação
ao Corvette Z06R. O carro
é o atual campeão da GT3
Europeia. “É um modelo que
vem se comportando muito
bem lá fora, um projeto já
bastante desenvolvido e um
carro muito robusto,
resistente, que traz
confiabilidade”, acrescenta
Carlos Chiarelli. O Corvette
Z06R é equipado com motor
V8 e potência estimada em
560 cavalos. “É um carro que
ainda não estava no Brasil,
mas pelos resultados da
Europa dá para ver que é
muito rápido, que vai se
comportar bem aqui”, revela
Pedro Queirolo. Na
temporada passada, ele

utilizou o Dodge Viper
Competition Coupe. Claudio
Dahruj estava com o
Lamborghini Gallardo
LP560. “Em termos de
pilotagem, acho que deve ser
até parecido com o carro que
eu corria, apesar de ser mais
curto. Vamos continuar
competitivos, com a
diferença de que agora
teremos um pouco mais de
confiabilidade, não apenas
por se tratar de um carro
novo mas também por contar
com o apoio total da
montadora”, comenta Pedro
Queirolo. Os testes desta
semana serão igualmente
importantes para ele, já que
as informações colhidas no
carro de Claudio Dahruj
serão úteis futuramente e
facilitarão o trabalho quando
chegar a unidade reservada
a Pedro Queirolo. Essas
primeiras voltas do modelo
serão acompanhadas de
perto também pela Pirelli,
que neste ano terá
exclusividade no
fornecimento de pneus no
Itaipava GT Brasil. Será a
primeira vez que a empresa
equipará o Corvette
Z06R. A temporada do
Itaipava GT Brasil
terá dez etapas e tem início
marcado para abril, lá
mesmo no Autódromo de
Interlagos - José Carlos
Pace.

Corvette Z06R
chega ao Brasil

A população de
Pindamonhangaba poderá
acompanhar o tradicional
grupo de marchinhas Juca
Teles de graça durante o
desfile do bloco. Não será
necessária utilização de
camisetas ou abadás. O
prefeito João Ribeiro espera
que todos munícipes
participem das festividades
carnavalescas, “A intenção
da Prefeitura é oferecer
diversão saudável à
população gratuitamente.
Estão todos convidados a
participar”. A Diretora de
Cultura Nilza Mayer acredita
que o grande sucesso da

atração no carnaval do ano
passado seja o ponto ideal.
Pindamonhangaba caminha
para encontrar a vertente
indispensável para o carnaval
interiorano. É a festa feita,
não apenas para o povo; mas
pelo povo. E, principalmente,
com a participação ativa de
todos. “Depois do grande
sucesso que foi ano passado,
ficaria difícil imaginar o
Carnaval sem a presença
ilustre desses blocos
contagiando a todos pelas
ruas em seu cortejo. Foi uma
inovação que deu certo. O
público aprovou e o
Carnaval voltou a ter aquela

característica quase que
esquecida das tradicionais
marchinhas. Ainda não temos
definido o trajeto a ser
percorrido, mas o ponto de
chegada será a Avenida do
Samba. Mais uma vez a
Prefeitura estará
proporcionando um
Carnaval com toda a
segurança e estrutura que a
população merece”. A
expectativa é que ao
embalado da marchinha e
percorrendo as principais
ruas de Pinda, o bloco
luziense arraste milhares de
pessoas como no carnaval
anterior.

Juca Teles abre o
carnaval de

Pindamonhangaba


