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Convida você folião
para que participe
do carnaval luizense
com alegria e
respeito zelando
pela cidade,econo-
mizando água,
energia e colabo-
rando com a
l impeza .           
Ótimo carnaval....!
Rua Coronel
Domingues de
Castro, 121 – centro

Cantinho dos Amigos
Restaurante e Pizzaria

A Prefeitura de São Bento
do Sapucaí, sob a
iniciativa da Diretoria de
E v e n t o s / S e c r e t a r i a
de Turismo realizou,
 no dia 12 de  fevereiro, o
Grito de Carnaval
2011.A festividade,
 que aconteceu
n a

Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, contou
com a participação do
Bloco Zé Pereira e da
bateria da escola de
samba “Mocidade
Independente”; além da
tradicional coroação da
rainha, rainha mirim e
princesa mirim do

carnaval “Tem Folia na
Montanha 2011”.O evento
foi embalado pela
animada Lira Musical
Sambentista que
tocou o melhor das
marchinhas de carnaval
alegrando a todos os
munícipes e visitantes
que estavam presentes.

Prefeitura de São Bento
do Sapucaí realiza

“Grito de Carnaval 2011”

O Carnaval deste ano virá
com força total!
Programe-se para curtir
os 4 dias de festividade
carnavalesca luizense.São
Luiz do Paraitinga
já respira ares de folia e a
alegria contagiante do
período, está nos rostos
de todos.O planejamento
do carnaval está dentro
dos prazos e das
condições de realização -
este ano a festa será em
outro local para preservar
o patrimônio do centro
histórico. As previsões de
chuva estão de acordo

com o esperado para o
período, sendo que a
Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil informa
não existirem previsões
que possam prejudicar o
andamento do ‘Carnaval
da Reconstrução’.O
trânsito na cidade
receberá o mesmo
número de vagas dos anos
anteriores: igualmente,
haverá taxa de Zona Azul
para estacionamento nas
vias públicas, além das
vagas em
e s t a c i o n a m e n t o s
particulares.Venha mais

cedo e aproveite a
programação completa do
carnaval, que terá início
todos os dias às 10 horas,
com atividades para o
público infantil. A última
apresentação do dia está
prevista para
começar às 0h. Venha
aproveitar o que
São Luiz do Paraitinga
tem de melhor no
carnaval: a alegria do
povo, a cultura local, os
atrativos naturais e a
vibração das
marchinhas.Esperamos
por você!

Carnaval 2011 em São
Luiz do Paraitinga

Nos dias 26 e 27 de
fevereiro, o Centro
Esportivo Ubaldo
Gonçalves (Cemug), em
Caraguá, será palco do
Festival de Verão Natural
Submission Fight Jiu
Jitsu. O evento é
organizado pela
Federação Estadual da
modalidade e tem o apoio
do Governo Municipal,
por meio da secretaria de
Esportes. A expectativa da
organização é que cerca
de 500 atletas participem

do evento. O festival é a
primeira competição
oficial de jiu jitsu da
federação em 2011 e é
válido como seletiva para
o campeonato paulista.
O campeonato abrange as
categorias juvenil,
adulto e máster
(masculino e feminino),
nos níveis estreante,
especial, avançado e
profissional (absoluto).
Os quatro primeiros
colocados de cada
categoria recebem

medalhas. O campeão e o
vice da profissional
recebem R$ 800 e R$
200, respectivamente.A
entrada é franca, mas a
organização pede para que
o público colabore com 1
kg de alimento não
perecível, ou uma unidade
de material de limpeza ou
higiene pessoal, roupas e
sapatos em bom estado ou
colchões e cobertores,
que serão doados para as
vítimas das enchentes no
Estado do Rio de Janeiro.

Jiu Jitsu agita o fim de
semana em Caraguá
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No calendário das
festividades de Momo estão
incluídas desde a escolha do
Rei e Rainha do carnaval,
desfile oficial das escolas de
samba, concurso de
marchinhas, matinês, blocos
e rebanhões que acontecem
em vários bairros.  Pensando
na consolidação de um
modelo de carnaval de
sucesso, implantado na
administração do prefeito
Roberto Peixoto, vem sendo
mantida a qualidade na
programação, procurando
valorizar o talento do povo,
com atividades onde todos
possam participar.  O
carnaval 2011 de Taubaté
tem sua abertura oficial na
sexta-feira, dia 05 de março,
quando o prefeito Roberto
Peixoto realiza a entrega
simbólica da chave da cidade
ao Rei Momo e a Rainha do
carnaval, na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano.Confira a
p r o g r a m a ç ã o
completa:18/02 - 19h00 - 
Bloco da Saúde – AMI -
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano / Avenida
Itália02/03 – Banda do Bom
Conselho – Av. Alegria do
Povo Taubateano03, 04 /03
- 19h00 -5º Concurso de
Marchinhas - Palco de

Eventos de Quiririm05/03 -
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano20h30 - Abertura
Oficial          21h00 – Projeto
AMETRA carnaval –23h20
-  Escola de Samba Grupo de
Acesso05/03 – Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano20h30 – Abertura
oficial21h00 – Desfile
Projeto AMETRA
Carnaval23h20 – GRCES
Acadêmicos do
Bonfim00h00 – GRCES
Gaviões da Fiel Taubateana
do Areão01h20 – GCES
Acadêmicos da Santa Fé06/
03 - Av. da Alegria do Povo
Taubateano15h00 – Matinê –
21h00 - G.R.C.E.S. Império
e Boêmios do Morro  22h20
- G.R.E.S. Boêmios da Estiva
 23h40 -  E.C. XV de
Novembro e Acadêmicos do
Chafariz01h00 - G.R.E.S.
Império Central da Mocidade
Alegre02h20 - G.R.E.S.
Unidos do Parque
Aeroporto07/03 – Av. da
Alegria do Povo
Taubateano15h00 –
apuração (local a
definir)21h00 - G. R. Bloco
dos Farrapos22h15 - G.R.C.
Bloco Carnavalesco Dragões
Alvi-Azul23h30 - Associação
Desportiva Classista Ford
Taubaté01h00 - Grupo
Afoxé02h00 – Apresentação

Bloco Juca Teles08/03 – Av.
Alegria do Povo
Taubateano15h00 –
Matinê21h00 - Projeto
AMETRA Carnaval22h20 -
Campeã do Grupo de
Acesso23h40 - Campeã do
Grupo de EspecialEventos
Carnavalescos Oficiais
Palco de Eventos de
Quiririm03/03 - 20h00 - 5º
Concurso de Marchinhas04/
03 - 19h30 - 5º Concurso de
Marchinhas22h00 -
Chegada do Bloco OPS
Cachorrões05/03 - 20h00 -
Carnaval de
Marchinhas20h00 -
Chegada do Bloco do
Zequita21h00 - Chegada do
Bloco do Piriquito06/03 -
15h00 – Matinê20h00 -
Carnaval de
Marchinhas20h00 -
Chegada do Bloco do
CDC07/03 - 15h00 –
Matinê20h00 - Carnaval de
Marchinhas20h00 -
Chegada do Bloco da
Chiquinha08/03 - 15h00 –
Matinê20h00 - Carnaval de
Marchinhas – 20h00 -
Chegada do Bloco da
P i t a E v e n t o s
Carnavalescos –
Rebanhão de Carnaval 05/
03 a  08/03 – Rebanhão -
Vila Aparecida, Estiva,
Quiririm e Belém.

Prefeitura de Taubaté
divulga programação do

carnaval 2011

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
com uma programação
de Carnaval para agradar
todos os públicos. O tema
deste ano é Pinda Folia e
todos os eventos oficiais
são gratuitos. Pré-
Carnaval - A tradicional
festa de Pré-Carnaval
será realizada no
domingo, dia 27 de
fevereiro, na Praça de
Eventos de Moreira
César, a partir das 19
horas, com animação da
Banda Frente de Varanda.
CarnaRock - Voltado para
o público que curte rock,
o CarnaRock pela
primeira vez, na sexta-
feira, dia 4 de março, na
Avenida do Samba, a
partir das 20 horas. A
atração da noite será a
Banda Panela. Corrida e
Desfile das Dondoncas -
A corrida e o desfile das
Dondocas acontecem no
sábado de Carnaval, dia 5
de março. A Corrida será
às 9 horas, com largada
da rua Capitão Manoel
Monteiro C. Miné e o
tradicional bloco das
Dondocas desfila a partir
das 10 horas nas ruas do
centro da cidade. Tanto
no bloco quanto na
corrida, a brincadeira é
os homens irem vestidos
de mulher.  Juca Teles e

Estrambelhados - O
tradicional bloco de São
Luiz do Paraitinga, que foi
grande sucesso no ano
passado, Juca Teles e a
Banda Estrambelhados
retorna a
Pindamonhangaba no dia 5
de março, para desfile nas
ruas do centro, em direção
à Avenida do Samba. A
concentração será a partir
das 16 horas, na praça do
Quartel, e a chegada será
na Avenida do Samba. Para
participar é só chegar e
seguir o bloco. Desfiles
de Agremiações - A
abertura dos desfiles das
agremiações será no
sábado, dia 5 de março, a
partir das 19 horas. No
primeiro dia, desfilam os
blocos carnavalescos. No
domingo, dia 6 de março,
será a vez dos
blocos de enredo e
carnavalescos. Na
segunda-feira, 7 de março,
desfilam as escolas de
samba e os blocos
carnavalescos. Sempre a
p a r t i r
das 19 horas, na Avenida do
Samba. Os ingressos para
as arquibancadas
 serão trocados por um
quilo de alimento
 não-perecível, em postos
móveis, espalhados pela
c i d a d e . A g r e m i a ç õ e s
participantes – Escolas de

samba: Mocidade do
Campo Alegre e Tradição
Fiel. Blocos de Enredo:
AA Ferroviária; Não
Empurra, que eu já vou; e
Xirê Alamaju. Blocos
C a r n a v a l e s c o s :
Acadêmicos do Cururu;
Amigos do Bar do Taliban;
Amigos do Barata;
Amigos do Chacrinha;
Amigos do Doutor; As
Muquiranas; Bar do
Baiano; Chique Chitas;
Espaço Vida Saudável;
H´lera Bloco; Império da
Banana Ouro; Império do
Gato Preto; Los Beudos
do Samba; Mamão;
Mineirinho; Nego Loko;
Os Neros; Pirador e
Unidos do Jardinzão Vs
Copacabana .Mat inês
Populares - As matinês
populares serão
realizadas na Avenida do
Samba, no domingo, dia 6
de março e na terça-feira,
dia 8 de março,
sempre das 15h às 18h. A
animação fica por conta da
Banda Frente de Varanda.
Baile Popular -
Encerrando a
programação do
Carnaval 2011 Pinda
Folia, será realizado um
baile popular na terça-
feira, dia 8 de março, na
Avenida do Samba, das
20h às 23h, com a Banda
Frente de Varanda.

Prefeitura de Pinda
divulga programação do

Carnaval 2011
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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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Miscelânea
Curiosidades

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl
Elsener abriu a sua fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes
Victorinox foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891.
Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e batizou o
seu produto homenageando os seus pais, Victor e Victoria. Para ampliar
o negócio e atrair utilizadores mais refinados, Elsener aperfeiçoou o
canivete e, assim, surgiram os modelos com ferramentas, abre latas,
chave de fendas, punção e saca-rolhas, serrote, alicate, abre garrafas,
palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma
pequena bússola. O produto popularizou-se depois da Segunda Guerra
Mundial, com as unidades militares americanas. Hoje, a linha para
oficiais tem 100 diferentes combinações.

Humor

Ao chegar perto da jaula do leão, uma loira viu uma placa:
“Cuidado com o leão”.
Mais tarde, outra jaula, outra placa:
“Cuidado com o tigre”.
Mais adiante:
“Cuidado com o urso”.
Depois chega a uma jaula que está vazia e lê:
“Cuidado: Tinta fresca”.
Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é você saber que
você está aí e bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia
de presente para viver. Por isso, comemore este novo dia. Agradeça.
A partir de agora você retoma o contato com a magia de fazer parte da
raça humana. Viva este evento como algo fantástico. Afinal, você
também é um milagre da natureza. Cada manhã traz a oportunidade de
sintonia com o universo através de múltiplos canais de percepção.
Enquanto você ainda está no silêncio, na intimidade dos seus
pensamentos, nos devaneios do espírito da rotina de mais um despertar,
a vida se revela. Emocione-se com os fenômenos da natureza, a chuva,
o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros raios do sol que estão
começando a colorir o céu. E principalmente, emocione-se porque
você faz parte deste espetáculo. Esperamos demais para fazer o que
precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem
nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida fosse
curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer as palavras de
perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem
ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer
consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora
diminua a alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para
ser pais de nossos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo
em que eles são pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir
embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos
e amigos, quem sabe quão logo será tarde demais?  Esperamos demais
para enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos
lábios, para executar as tarefas que estão esperando para serem
cumpridas, para demonstrar o amor, que talvez não seja mais necessário
amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel
para desempenharmos no palco. Deus também está esperando,
esperando nós pararmos de esperar. Esperando nós começarmos a
fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram
dados.

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente
são imediatos, é comum sermos tomado por dúvidas e por incertezas.
A rotina, o trabalho e os projetos, de repente, parecem absolutamente
sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar alguma chance de sucesso.
Assim só é possível pensar em começar um novo e repetindo os
mesmos roteiros de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação
profunda de inutilidade. Pode ser que ela seja um aviso para se corrigir
a rota, mas também pode ser apenas um desânimo passageiro. Observe
com paciência e reveja seus conceitos.

Pensamentos
Em todas as separações alguém sai machucado.
Olho grande seca até coco na chuva.
Amizade é um amor que nunca termina.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Se casamento fosse bom o homem não casaria de preto.

O prazo para cadastramento
de pescadores que quiserem
utilizar o Mercado de Peixes
para comercializar seus
pescados durante o período de
2011 está acabando. Até o
momento, apenas 25 pessoas
se inscreveram. Os
interessados têm até o dia 28
de fevereiro para comparecer
ao próprio local, com a
documentação necessária.
Após esta data, quem não
tiver se cadastrado e pago a
taxa anual não poderá utilizar
o local para a venda de seus
produtos. Pescadores
artesanais que utilizam canoas
são isentos da taxa.

Funcionários da Secretaria de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento estão
realizando plantões de
segunda a sexta-feira, das 9h
às 14h. Os interessados
devem ser pescadores
atuantes no município e
possuir, no máximo, duas
embarcações. Os
documentos necessários para
o cadastramento são: cópia da
Carteira de Pescador MPA;
cópia do RG, CPF, Atestado
de Saúde Ocupacional, foto
3x4 e comprovante de
residência do pescador; além
do comprovante de
pagamento referente ao ano

de 2011 e alvará de
funcionamento. Caso haja
ajudantes, é preciso levar os
seguintes documentos: foto
3x4, cópia de RG e CPF,
atestado de saúde e
comprovante de residência.
Também é preciso levar os
documentos das
embarcações: número do
Registro Geral da Pesca ou
canoas e título das
embarcações.O Mercado de
Peixes fica na Ilha dos
Pescadores, na região central
de Ubatuba. Procurar por
Jefferson Castilho, Mariana
Coutinho ou Elizangela Rocha
para fazer o cadastro.

Cadastramento de pescadores para o uso
do Mercado de Peixes vai até dia 28
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No dia 5 de fevereiro em
São Luiz do paraitinga
aconteceu a festa de
aniversário do Fundador
do futebol em São Luiz
do Paraintinga, senhor
Anésio Rodrigues da Silva
conhecido como Rei
Canário completou
noventa anos.Rei Canário
é muito querido pela
população Luizense, ele
se reuniu com um amigo
de infância na festa o
senhor Adalirio José
Galhardo ambos
cresceram juntos.A festa
aconteceu no sitío São
Paulo, no Bairro do Mato
Dentro em São Luiz, onde
os convidados comeram e
beberam a vontade ao
som de música ao
vivo.ENTREVISTA DA
FILHA DO REI
CANÁRIO (Tereza
Rodrigues da Silva)”Meu
pai é uma pessoa
maravilhosa com essa
idade nunca reclamou de
doença alguma fico muito
feliz pela saúde ele, ele é
um esportista nato da
cidade com essa idade,
louca pelo esporte de São
Luiz, ele comprou até um
terreno para fazer um
campo de futebol, eu não

tenho o que reclamar dele
e nem meus irmãos e
irmãs e olha que somos
em bastantes pessoas. Eu
que tenho mais contato
com ele vejo o quanto ele
é bom, a única vez que
senti uma pequena
mudança em meu pai foi
quando naquele trizte
ocorrido no final do ano
retrasado que nossa
cidade sofreu muito com
as fortes chuvas, mas
agora as coisas
melhoraram e tudo esta
passando. “ BIOGRAFIA
DO REI
C A N Á R I O A n é s i o
Rodrigues da Silva,
nascido em 05 de
fevereiro de 1921, na
fazenda Rio Claro,
Distrito e Catuçaba,
município de São Luiz do
Paraitinga, esportista
nato, e na febre do futebol
em 1939, fundou aos 18
anos de idade o “Rio
Claro Futebol Clube”.Em
1940 veio morar na
cidade de São Luiz do
Paraitinga após ter
alugado o campo da Ponte
Preta, Anésio fundou o “
Palmeirinha Futebol
Clube” com sede nas
dependências do Hotel

Central, time que viveu
glórias durante sete
anos.Em 1945 se casou
com olímpia dos Santos e
teve 15 filhos. O casal
canarinho montou um
time completo com 80
pessoas: 15 filhos, 31
netos, 17 bisnetos, 10
genros e 5 noras.
Seguindo sua sina
desportiva Anésio
comprou um terreno do
Beco Frade e o
transformou em campo,
criando assim o “ São
Luiz F.C.” que pela sua
camisa amarela foi
apelidado carinhosamente
“Time de
Canarinho”.Pelas glórias
do Canarinho, pela paixão
e dedicação ao futebol de
São Luiz do Paraitinga, o
povo Luizense corou
“Seo” Anésio como o Rei
Canário.E para mais uma
homenagem ao Rei
Canário, a cidade berço de
Oswaldo cruz, palco de
festejos populares,
familiares e amigos,
criaram no carnaval de
2009 o “Bloco do Rei
Canário colocando o
“Seo” Anésio para brincar
e saudar seu povo durante
os festejos de Momo.

Festa para o aniversário
de 90 anos do fundador
do Futebol de São Luiz

do Paraitinga
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Com a inplatação do
programa federal de
aquisição de produtos da
agricultura familiar para
atender a merenda
escolar, o conselho de
Alimentação de
Natividade da Serra
aprovou a a inclusão da
polpa do palmito juçara no
cardápio das escolas
m u n i c i p a i s . N e s t e
programa federal os
municípios são obrigados
a adquirir o produto do
produtor familiar e além
de Natividade da Serra,
São Luiz do Paraitinga e
Catuçaba já adotaram este
programa.Esta semana a
nutricionista Cristiane
Vieira da Silva visitou as
escolas municipais dos
Bairros da Vargem
Grande e das Palmeiras
onde os alunos já estão
consumindo o
produto.Segundo a
nutricionista Cristiane, a

polpa da juçara foi
introduzida na merenda
escolar devido a lei da
Agricultura Familiar. A
polpa é comprada
diretamente dos
agricultores familiares
do Bairro da Vargem
Grande.Na merenda as
preparações feitas com
a polpa do palmito que
depois são consumidos
com sucos, bolos e
saladas. A juçara é um
fruto bastante
energético, de exelente
valor nutricional (100 g
da polpa da juçara é igual
a cerca de 60 kcal).
Além de ser rica em
cálcio, potássio e
fósforo e possuir
antocianinas, pigmentos
que combatem o
e n v e l h e c i m e n t o
precoce.E com o uso da
polpa como suco
substituímos o uso de
sucos artigiciais que

são tão prejudiciais à saúde.
As crianças adoram as
preparações com a polpa, a
aceitação é de 100%. Além
disso elas conhecem todo
o processo que envolve a
extração do fruto sem
desmatar a mata, pois a
colheita acontece no
próprio bairro da Vargem
Grande juntamente com os
produtores rurais e isso
tem ajudado as crianças a se
alimentarem de maneira
saudável e também a
conhecer mais sobre a
preservação ambiental.Até
o momento, a polpa da
juçara vem sendo usada na
merenda escolar dos
bairros da Vargem Grande e
Palmeiras, mas para este
ano a intenção é de incluir
na merenda de todas as
escolas municipias de
Natividade, afirma a
nutricionista Cristiane
Viera da Silva responsável
pela merenda municipal.

Conselho de
Alimentação de

Natividade inclui polpa
do Palmito Juçara na

merenda escolar

04 a 08 de março de 2011
PROGRAMAÇÃO 04 de
março – Sexta-feira
20:00h –Bloco Dirige
que Eu bebo – Bateria nota
10 ( Integrantes da
Bateria da Mangueira -
RJ) 23:30h– Bloco
Dragões do Morro Local:
Concentração na Praça
Cel. João Olímpio
seguindo para a Praça
Matriz 05 de março –
Sábado16:00h – Banda
Furiosa – Apresenta “ Boi
Amoroso” Local: Praça
da Matriz 20:00h –Bloco
Apitasso e Bloco
Diretoria - Bateria nota
10 ( Integrantes da
Bateria da Mangueira -
RJ) 23:30h – Bloco
Dragões do Morro
01:30h - Bloco Pé de
Cana Local:
Concentração na Praça
Cel. João Olímpio
seguindo para a Praça
Matriz 06 de março –

Domingo 15:00h – Banda
Furiosa – Apresenta “ Boi
Amoroso” 16:00 –
Concurso de Fantasia
Infantil e Apresentação de
Dança do Grupo “Jovens
que brilham” Local: Praça
da Matriz 17:00h – Bloco
Pé de Cana 20:00h –
Bloco “É o tar negócio” e
Bloco Sem Limite -
Bateria Nota 10 (
integrantes da Bateria da
Mangueira - RJ) 23:30h-
Bloco Dragões do Morro
Local: Concentração na
Praça Cel. João Olímpio
seguindo para a Praça
Matriz 07 de março –
Segunda-feira16:00h –
Banda Furiosa –
Apresenta “ Boi
Amoroso” Local: Praça
da Matriz 19:00h –
Bateria Mirim Dragões
do Morro 20:00h –Bloco
das Piranhas - Bateria
Nota 10 ( Integrantes da
Bateria da Mangueira RJ)

21:00h – Concurso da
“Piranha Sexy Cunha
2011” 23:30h- Bloco Pé
de Cana Local:
Concentração na Praça
Cel. João Olímpio
seguindo para a Praça
Matriz 08 de março–
Terça-feira 15:00h –
Banda Furiosa –
Apresenta “ Boi
Amoroso” Local: Praça
da Matriz 17:30h – Bloco
Pé de Cana 19:00h –
Bateria Mirim Dragões
do Morro 20:00h – Bloco
“Vem quem quer” -
Bateria Nota 10 (
Integrante da Bateria da
Mangueira - RJ) 23:30h-
Bloco Dragões do
 Morro Local:
Concentração na Praça
Cel. João Olímpio
seguindo para a Praça
M a t r i z R e a l i z a ç ã o :
Prefeitura Municipal de
Cunha  Secretaria de
Turismo e Cultura

CARNAVAL 2011  em
Cunha

A cidae de Cunha, com
seus mais de 20 ateliês de
cerâmica, oferece aos
visitantes um programa
diferente. É a abertura de
fornadas, promovidas
pelos ateliês em datas
previamente agendadas.
Neste dia, as pessoas são
convidadas a assistir o
momento em que o forno
Noborigama, cuja
temperatura atinge 1400
graus Celsius, é aberto e
todos podem ver a
retirada das peças e
sempre é uma expectativa
e tanto para os visitantes
e também para o
ceramista, afinal os
efeitos dos componentes
são sempre imprevisíveis.
Ao contrário do que
acontece nos fornos
industriais, em que há
uniformidade, na
cerâmica de alta
temperatura, queimada à
lenha em Forno
Noborigama, se
sobressaem os aspectos
artísticos e espontâneos
da obra. Cada detalhe
influencia no resultado
final, o posicionamento
das peças no forno, o
ritmo e o tempo de
queima; a espessura da
lenha; a quantidade de
brasa, a abundância de ar
disponível para a
combustão da lenha entre
outros. Os fatores
aleatórios combinados
determinam as reações

químicas na cristalização
dos minerais
componentes do esmalte,
criando superfícies
vitrificadas de grande
resistência e beleza. A arte
encanta a civilização
desde sua invenção na
China antiga. O forno
Noborigama foi
introduzido no Japão,
fundiu-se na tradição
existente desde o
neolítico e contribuiu
para desenvolver a
cerâmica nipônica que
hoje conhecemos. O
forno em si é composto
por várias câmaras
interligadas, construídas
cada uma nos degraus de
uma escada, com uma
fornalha na parte inferior
onde o fogo é mantido na
maior parte da queima, as
câmaras com as
cerâmicas e uma chaminé
na parte superior para a
saída dos gases da
combustão da lenha. No
Brasil, a técnica veio com
a imigração e entre os
cerca de 20 Noborigamas
existentes no país, cinco
estão em plena atividade
em Cunha. Para a semana
do Carnaval, duas
aberturas de fornos já
estão previstas. No ateliê
Suenaga & Jardineiro
(www.ateliesj.com.br),
dos ceramistas Kimiko
Suenaga e Gilberto
Jardineiro, no sábado, 5
de março, às 10h, 12h,

14h e 16h e na Oficina de
Cerâmica Lei Galvão &
Augusto Campos
( w w w . o f i c i n a d e
ceramica.com) no dia 5
de março a partir das 11
horas. Outro programa
que atrai muitos visitantes
é a chamada queima de
raku. Trata-se de um outro
processo, as peças que já
sofreram a primeira
queima são esmaltadas,
colocadas em forno
especial para serem
aquecidas rapidamente
(de 45 a 60 minutos), até
cerca de 1000 graus,
retiradas ainda
incandescentes, jogadas
em serragem de madeira
e abafadas por alguns
minutos, sendo depois
esfriadas com jatos de
água. Isso tudo é
testemunhado pelos
visitantes dos ateliês que
ficam encantados. O
efeito visual desse
processo é inesquecível,
e os desenhos aleatórios
da fumaça sobre as peças
produzem resultados
lindíssimos e totalmente
imprevisíveis. As
próximas queimas de
Raku abertas ao público
acontecem no Anand
A t e l i e r
(www.anandatelier.com),
nos dias 5 e 6 de março, a
partir das 18h45, e no
Gaia Arte Cerâmica nos
dias 5 e 7 de março, a
partir das 18h30.

26/27/28 de Fevereiro de 2011

Cunha atrai turistas e apaixonados pela arte de
todo Brasil, a próxima abertura está prevista

para acontecer durante o Carnaval
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Personagens e
canções do Sítio do
Picapau Amarelo
compõem tradicional
carnaval de marchinhas no
município paulista. A
cidade de Monteiro
Lobato, interior de São
Paulo, promove entre os
dias 4 até 8 de março de
2011, o evento “Carnaval
nas Montanhas”. A
comemoração, famosa no
Vale do Paraíba e Serra da
Mantiqueira, apresenta
inúmeras novidades para o
público. Este ano, a festa
destaca os personagens
do Sítio do Picapau
Amarelo, representados
por bonecos gigantes e
pelas famosas
marchinhas.Tradição: O
carnaval em Monteiro
Lobato conta com a
participação dos bonecos
gigantes, popularmente
conhecidos como
Pereirões. Produzidos
com balaios de bambu e
fibras naturais, participam
da festa desde a década de
1960. Em 2011, a família
“Pereirão” ganhará novos
integrantes. Trata-se da
boneca “Emília” e do
“Lobatinho”, símbolo
cultural e turístico de
Monteiro Lobato. Os
personagens foram
confeccionados pela
comunidade e devem sair
às ruas durante as cinco
noites do evento, das 19h
às 22h. Em tamanho
gigante, os bonecos
integram a “Folia dos

Pereirões”, atração entre
adultos e crianças. Além
de Emília e Lobatinho, a
trupe ainda é composta
por Visconde de
Sabugosa, Maria Pereira,
Zé Pereira, entre muitos
outros. Música: As
marchinhas ficam por
conta do grupo “Trem da
Viração”. O conjunto
formado por: Déo Lopes,
Beto Quadros, Cauique
Bonsucesso, Márcio
Oliveira, André Braga e
Marcelo Moreira, fazem
um verdadeiro passeio
pelas tradicionais
marchinhas de carnaval.
Clássicos de Lamartine
Babo, Braguinha e Noel
Rosa, fazem parte do
roteiro dos músicos.
Algumas canções do
universo infantil também
entraram no repertório,
entre elas: “Sítio do
Picapau Amarelo”, do
cantor Gilberto e Gil,
“Emília – Boneca de
Pano” de Baby Consuelo
e “Saci Pererê”, do
compositor Moraes
Moreira. As melodias que
foram temas dos
personagens do Sítio
ganharam nova versão em
ritmo carnavalesco. O
grupo “Trem da Viração”
apresenta-se todas as
noites, das 22h às 02h, e
também durante as
matinês. Matinês: Nos
dias 6 e 8 (domingo e
terça-feira) das 16h00 às
19h00, acontecem as
matinês, com concursos

de fantasia mirins e
também a participação da
Banda Municipal de
Concerto de Monteiro
Lobato. A corporação
musical, formada por
jovens do município, que
une traços da cultura
regional com inserções
eruditas, preparam uma
variedade de canções que
prometem agradar o
público.O “Carnaval nas
Montanhas 2011” será
realizado na Praça
Comendador Freire, no
centro de Monteiro
Lobato. O evento é
promovido pela
Prefeitura Municipal e
pela Secretaria de Cultura
e Turismo. A participação
do público é gratuita.
Informações e
programação completa
podem ser obtidas pelo
telefone: (12) 3979-
1314 ou no site:
www.monteirolobato.sp.gov.br.
Serviço:Carnaval nas
Montanhas Dias 4, 5, 6,
7 e 8 de março de 2011.
Horário: Das 19h às 02h
Matinês: Dia 06 e 08 de
março de 2011. Horário:
Das 16h às 19h Local:
Praça Comendador
Freire– Centro
.Monteiro Lobato-SP
Entrada Franca
Realização: Prefeitura de
Monteiro Lobato-SP
Secretaria de Cultura e
Turismo Informações:
(12) 3979-1314
www.monteirolobato.
sp.gov.br

Carnaval 2011:
 Monteiro Lobato realiza

festa dedicada as
marchinhas e símbolos

do universo infantil Em uma reunião
realizada no dia 29 de
janeiro no Salão Nobre
da Prefeitura
Municipal de
Natividade da Serra,
onde compareceram
cerca de dez prefeitos e
secretários de esporte,
para discutirem sobre
a 1ª Copa Integração,
onde ficou
concretizado que todas
as dez cidades irão
participar, através de
um sorteio foi
confirmado que em
2012 a Copa Integração
será realizada na
cidade de Monteiro
Lobato. Cada equipe
tem o direito de
inscrever cerca de 25
atletas, outro assunto
muito discutido foi o
horário dos jogos,
provavelmente será às
16 horas.O Prefeito
Municipal declarou
aos dirigentes e aos
secretários que o time

campeão além de
receber um troféu e
medalhas, receberá
também um prêmio em
dinheiro equivalente a
mil reais e o vice
receberá R$ 500,00.O
Prefeito João Carvalho
decidiu que o início dos
jogos será após o
Carnaval, com um jogo
em casa e outro fora.No
momento foram
sorteadas as chaves e
dentro de dez dias a
tabela será
elaborada.Veja as chaves
a b a i x o : C H A V E
A Natividade da
Serra São Bento do
Sapucaí São Luís do
Paraitinga Redenção
da Serra Santo
Antonio do Pinhal
CHAVE B  Jambeiro
Monteiro Lobato
Paraibuna Lagoinha
Cunha A 1ª Copa
Integração contará com
jogos também juvenis
que acontecerá antes dos

times amadores,
segundo informações
do Secretário de
Esporte Gilberto
Fernandes.”Tive essa
iniciativa de realizar
esta Copa aqui em nossa
cidade, por estarmos
acostumados com a
Copa Zito. A Copa Zito
gera um alto custo aos
m u n i c í p i o s
principalmente a taxa
de inscrição.Aqui não
haverá taxa de
inscrição, apenas taxa
dos árbitros, os jogos da
segunda fase da Copa
Zito só acontecem na
cidade sede que é
Roseira, isso
gera um alto custo aos
clubes que viajam
todos os finais de
semana, aqui será
muito diferente
 pois será um jogo em
casa e outro fora.”
Afirma o Prefeito
Municipal João
Carvalho.

Secretaria de Esporte e
Prefeitura de Natividade

da Serra realiza a
1ª Copa Integração de

clubes amadores

26/27/28 de Fevereiro de 2011
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