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O deputado estadual
Edmir Chedid (Partido
Democratas) repassou R$
100 mil para custeio da
Santa Casa de
Misericórdia do
município de São Luís do
Paraitinga (Região
Administrativa de São
José dos Campos). O
recurso financeiro,
liberado por meio da
Secretaria de Estado da
Saúde, atende a uma
solicitação do seu
assessor de São Luís do
Paraitinga, Alex Torres,
que foi apresentada pelo
parlamentar ao Governo
do Estado de São
Paulo.Com a destinação
do recurso financeiro, o
deputado estadual Edmir
Chedid incentiva a
unidade de saúde a
fortalecer e a ampliar o
atendimento prestado
para a população local e
para os pacientes dos
municípios de Lagoinha,
Natividade da Serra,
Redenção da Serra,
Taubaté e Ubatuba. “Além
disso, o hospital também

atende os feridos da Rod.
Oswaldo Cruz”, disse o
parlamentar.A Santa Casa
de Misericórdia foi
instituída há 136 anos,
possui 32 funcionários e
oferece atendimento
gratuito a 120 pacientes/
dia. Segundo o provedor
da unidade de saúde,
Alfredo Nocera Filho,
este número dobra em
fins de semana e em
feriados prolongados.
“Por esse motivo,
 nosso atendimento
mensal está oscilando
entre 3,2 mil e 3,8 mil
atendimentos gratuitos”,
explicou.Com a
assinatura de convênio a
unidade de saúde espera
cumprir os prazos de
pagamentos definidos até
o fim deste ano. “Edmir
Chedid foi sensível aos
nossos apelos e nos
encaminhou este recurso.
Normalmente, os
recursos são para obras,
mas o parlamentar
entendeu que nós
precisávamos deste
dinheiro para manter o

atendimento”, finalizou
Alfredo Nocera Filho.O
deputado estadual Edmir
Chedid se fundamentou
em dados estatísticos da
Fundação SEADE para
destinar o recurso
financeiro a São Luís do
Paraitinga, que integra o
Grupo IV do IPRS (Índice
Paulista de
Responsabilidade Social),
formado por municípios
que possuem baixos níveis
de riqueza e indicadores
insatisfatórios de
longevidade ou
escolaridade.A assinatura
de convênio entre o
Governo do Estado de
São Paulo e a Santa Casa
de Misericórdia do
município de São Luís do
Paraitinga ocorreu no
Palácio dos Bandeirantes
com a presença dos
secretários de Estado da
Casa Civil e do Turismo,
Sidney Beraldo e Márcio
França, do provedor da
unidade de saúde, Alfredo
Nocera Filho, e do seu
assessor de São Luís do
Paraitinga, Alex Torres.

Alex Torres consegue
verba para Santa Casa

Sexta-feira, 21h00 -
Bloco do Rei Canário
Local de Saída: Via de
Acesso João Roman
22h00 - Bloco do
Lençol Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 23h00 - Bloco
Misto Quente Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Bloco do Lobisomen
Local de Saída: Via de
Acesso João Roman
Sábado,10h00 - Bloco
Infantil - Tema “Lendas
Brasileiras” Local de
Saída: R. Coronel
Manoel Bento
(Mercado Municipal)
11h50 - Manifesto
“Grito pela
Reconstrução” Local:
CERESTA - Centro de
R e c o n s t r u ç ã o
Sustentável de São Luiz
do Paraitinga 12h00 -
Bloco Juca Teles Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 15h30 -
Banda Quar’ de Mata
Local: Pátio da
Rodoviária 18h00 -
Bloco da Saúde Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 19h30 -
Bloco Bicho de Pé
Local de Saída: Via de
Acesso João Roman
20h30 - Grupo Paranga
Local: Pátio da
Rodoviária 22h00 -
Bloco da Coruja Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Bloco do Etesão Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Banda Estrambelhados
Local: Pátio da
R o d o v i á r i a
Domingo, 10h00 -
Bloco Infantil - Tema
“Pipoquinha” Local de
Saída: R. Coronel
Manoel Bento
(Mercado Municipal)
12h00 - Bloco Maria
Gasolina Local de
Saída: Via de Acesso

João Roman 14h00 –
Bebebum Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 15h30 -
Concurso de Fantasia
Infantil Local: Coreto
Elpídio dos Santos
16h30 - Bloco da
Maricota Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 19h30 -
Bloco do Saci Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 20h30 -
Tânia Moradei e Banda
Local: Pátio da
Rodoviária 22h00 -
Bloco Pé na Cova Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Bloco do Balacobaco
Local de Saída: Via de
Acesso João Roman
00h00 – Banda
Loukomotiva Kabereka
Local: Pátio da
Rodoviária Segunda-
feira,10h00 - Bloco
Infantil - Tema
“Juquinha Teles” Local
de Saída: R. Coronel
Manoel Bento
(Mercado Municipal)
15h00 - Grupo
Desemboca Local:
Mercado Municipal
15h30 - Concurso Pai
do Troço de
Fantasia Local de
Saída: Via de
Acesso João
 Roman
16h30 - Bloco Pai do
Troço Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 18h30 - Bloco do
Caipira Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 21h00 - Bloco
Cruis Credo Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 22h30 -
Bloco do Caeté Local de
Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Bloco do Urubu Local
de Saída: Via de Acesso
João Roman 00h00 -
Banda Confrete Local:
Pátio da Rodoviária

Terça-feira, 10h00 -
Bloco Infantil - Tema
“Barbosinha” Local de
Saída: R. Coronel Manoel
Bento (Mercado
Municipal) 14h00 -
Espanta Vaca Local de
Saída: Via de Acesso João
Roman 15h30 - Bloco do
Barbosa Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 17h30 - Bloco da
Pipoca Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 19h30 - Bloco do
Casarão Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 22h00 - Bloco Pé
na Cova Local de Saída:
Via de Acesso João
Roman 00h00 - Bloco
Bico do Corvo Local de
Saída: Via de Acesso João
Roman 00h00 - Banda
Cincopado Local: Pátio
da Rodoviária
 FEVEREIRO( SEXTA) -
 Apresentação as 22:00 
no Terminal Rodoviario
de  Santo André  av.
Industrial  em frente a
Estação da CPTM  de
Prefeito Saladino as  
22:59 h em São Paulo
Metro São Tatuapé   ,
ônibus turismo completo
(ar condicionado, tv, som,
geladeira e toalete  (
empresa  tranportadora
Benfica)  com  guia
acompanhante e serviço
de bordo - Destino :  São
Luis do Paraitinga ( 170
km) de sp  ( SÁBADO) -
 Café da manha,   dia
livre  para curtir 
carnavald e rua  com as
machinhas  de
 São Luis de Paraitinga. (
D O M I N G O )  -
Café da manha,
e 12HS churrasco com 
200 latinhas de
 cerveja de recepção  para
vcs  na casa(
SEGUNDA) -Café da
manha, e dia livre. (
TERÇA) -    dia livre   e   
19 HS  retorno a São
Paulo

Previsão de
programação do

carnaval em São Luis

O Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Ancora da
Luz recebeu, no dia 19 de
janeiro, três novos carros
para impulsionar os
trabalhos na área da Saúde
na cidade. Os veículos
foram adquiridos por
meio do Recurso de
Atenção Básica à Saúde,
do Governo Federal.Dois
Renault Megane e um
Renault Kagoo acabam de
completar a frota da

Secretaria de Saúde de
Tremembé. De acordo
com a Secretaria, o
Renault Kagoo terá o
objetivo de garantir o
transporte materiais
biológicos, enquanto os
outros dois carros serão
destinados ao
atendimento dos usuários
do Centro de Saúde e
unidades das ESFs
(Estratégia de Saúde da
Família) quanto a

realização de visita
domiciliar pelos
trabalhadores da
área, realização de
curativos, consulta de
enfermagem, consultas
médicas, bem como a
locomoção dos
funcionários da área
saúde para reuniões,
c a p a c i t a ç õ e s ,
treinamentos e
conferências em prol da
saúde pública.

Centro de Saúde de Tremembé
recebe novos carros

O tradicional Bloco Zé
Pereira, composto pelos
bonecões e pela Lira Musical
Sambesntista homenageou o
escultor dos pereirões, seu
José Vicente da Silva.O
funcionário público municipal,
artista plástico e artista

amador de teatro
confeccionou os bonecos Zé
e Maria Pereira em 1992 e,
em 1994, confeccionou o
“Pereirinha Filho” (chamado
pela criançada e Kiko), e em
1996 a “Mariazinha
Pereira”.Todos esses bonecos

atuais são feitos em blocos de
isopor de 50 centímetros de
espessura, por um metro de
cumprimento. A técnica de
esculpir isopor foi aprendida
também do amigo Bento
Cortêz e usada no seu último
trabalho apresentado.

Bloco Zé Pereira homenageia
escultor dos bonecões
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Localizado na avenida
Amador Bueno da Veiga,
700, o SEDES (Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social),
entregue pelo prefeito
Roberto Peixoto, no último
mês de agosto, se tornou
também um novo espaço de
lazer e de atividades físicas
da população taubateana,
que aprovou o
local.Diariamente e,
especialmente no período da
noite, o local recebe um
grande número de pessoas,
para caminhada, exercícios
na academia de ar livre já
instalada no local e uma série
de outras atividades visando
manter a boa forma dos

munícipes.O SEDES se
encontra instalado em uma
área de 130 mil metros
quadrados, sendo que o
novo e moderno espaço
conta com creche para 150
crianças, escola para 2000
alunos, 4 laboratórios,
biblioteca informatizada,
elevador, teatro para 1.200
pessoas, ginásio coberto,
campo de futebol, piscina,
quadra de tênis, 2 quadras
poliesportiva descobertas,
p l a y
ground, solarium, refeitório
com capacidade de 500
refeições/dia e uma ampla
área livre com quiosques,
lago, quadra de vôlei areia e
também uma área verde com

diversas espécies de
árvores.”É gratificante para o
prefeito que passa após o seu
expediente de trabalho no
SEDES e tem a felicidade de
ver uma grande concentração
de pessoas que buscam
melhorar a sua qualidade de
vida”, aborda o prefeito
Roberto Peixoto.O SEDES
– Sistema Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social, também
é sede de importantes
eventos da cidade,
feiras e leilões como ocorreu
recentemente da Receita
Federal, devido ao seu
espaço físico,
estacionamento e boa
localização.

SEDES um novo espaço de lazer

para a população de Taubaté

A Prefeitura de
Tremembé promove no
dia 30 de janeiro, a partir
das 09h, seu primeiro
Leilão Público de 2012.
O evento que acontece na
sede da Garagem
Municipal, localizada à
Avenida Audrá, 506,
Centro, tem o objetivo de
leiloar os bens inservíveis

da instituição (materiais
que já não tem utilidade
para os trabalhos da
Prefeitura). Veículos,
motores, impressoras,
computadores e sucata
ferrosa em geral são
alguns dos materiais que
serão leiloados. O evento
é aberto ao público. Para
participar do Leilão

Público é necessário
fazer um cadastro na
Coordenadoria Técnica de
Licitações da Prefeitura,
até às 9h do dia 30 de
janeiro. Para obter outras
informações,  para fazer o
download do edital do
primeiro Leilão Público
de 2012 acesse http://
www.tremembe.sp.gov.br/

Prefeitura de Tremembé
realiza leilão público
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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.

Miscelânea
Culinária

Cuscuz

Ingredientes:
4 colheres de sopa de óleo
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
1 pimentão verde em cubo
2 colheres de sopa de extrato de tomate
2 xícaras de chá de sobras de frango assado ou carne assada
desfiados
4 tomates em cubos
1 vidro de palmito picado
1 lata de ervilha escorrida
2 xícaras de chá de água
Sal, molho de pimenta e cheiro verde picado a gosto
1 xícara de chá de farinha de milho
3 colheres de sopa de farinha de mandioca
Óleo para untar
3 ovos cozidos e fatiados para decorar

Modo de preparar:
Aqueça uma panela grande com óleo, em fogo médio, e refogue a
cebola, o alho e o pimentão por 5 minutos. Adicione o extrato de
tomate e o frango ou a carne e frite por 2 minutos. Junte os
tomates, o palmito, a ervilha, a água, sal, molho de pimenta e
cheiro verde. Deixe levantar fervura e cozinhe por 3 minutos.
Despeje as farinhas misturadas, aos poucos, mexendo até soltar
do fundo da panela. Unte uma fôrma de buraco no meio de 24
centímetros de diâmetro com óleo e decore com ovos. Despeje a
massa e aperte com uma colher. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Onde vivem os animais?

Os animais vivem apenas onde podem sobreviver. Isso recebe o
nome de habitat. De todos os seres vivos, o ser humano é o único
animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, do pólo norte
ao deserto do Saara.
América do Norte: águia, alce, bisão, castor, condor, crocodilo,
esquilo americano, lince, lobo, peru selvagem e urso branco.
América do Sul: anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça,
preguiça, tamanduá bandeira e tatu.
Europa: cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão,
javali, lebre, lontra, marmota, ouriço, pato selvagem, porco-
espinho e raposa.
África: avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena,
hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra.
Antártida: leão marinho e pingüim.
Ásia: antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leopardo
negro, orangotango, panda gigante, pavão, raposa polar,
rinoceronte asiático e tigre.
Oceania: canguru, cisne negro, coala, diabo da Tasmânia, elefante
marinho e ornitorrinco.

A mística dos animais

A águia representa coragem e resistência.

A cegonha traz boa sorte.

A coruja é o símbolo da sabedoria.

O corvo consegue prever a morte e as pragas.

A garça é reverenciada como o símbolo da vida longa.

A pomba simboliza a paz e o amor.

A fênix, pássaro místico que morreu queimado e renasceu das
suas próprias cinzas quinhentos anos depois, representa uma nova
vida.

28/29/30 de Janeiro de 2012
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A Prefeitura de Ubatuba
informa que em 2012, a
cota única do IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano)
vencerá no dia 31 de
janeiro, com descontos
que variam de 10 a 20%.
Foram emitidos cerca de
55 mil carnês, que
começarão a ser
distribuídos a partir da

segunda quinzena de
janeiro.Neste ano o
parcelamento poderá ser
feito em 10 vezes, sendo
que a primeira
 parcela vence no
dia 10 de fevereiro e a
última do dia 10 de
n o v e m b r o . A
Secretaria Municipal de
Fazenda enviou cartas
para os contribuintes

informando estas novas
datas. Até da data de
vencimento, o tributo
poderá ser pago em
qualquer agência bancária.
Após o vencimento,
somente nas agências
S a n t a n d e r .  P a r a
impressão de boletos do
IPTU 2012, Refis 2011 e
ITBI e outros serviços e
informações.

Parcela única do IPTU de
2012 em Ubatuba vence

dia 31 de janeiro

A Prefeitura de Ubatuba
vai realizar nos dias 2 e 3
de fevereiro a 1ª
Conferência Municipal
sobre Transparência e
Controle Social. O evento
marca o início de um
grande trabalho da atual
administração no sentido
de oferecer ao cidadão
ainda mais informações
sobre os atos públicos. O
objetivo é promover a
transparência e estimular
a participação da
sociedade no
acompanhamento e
controle da gestão
pública, contribuindo para
um controle social mais
efetivo e
democrático.Toda a
população está convidada
a participar da
Conferência, que será
dividida em duas etapas:
na quinta-feira, 2, haverá
um ciclo de palestras para
que os participantes
nivelem seus
conhecimentos sobre os

quatro eixos a serem
discutidos e na sexta-
feira, 3, será realizado o
trabalho em grupos para
propor e deliberar as
prioridades finalizando
com a votação em plenária
das proposta de cada
eixo. Os quatro eixos que
serão discutidos durante a
Conferência serão: I –
promoção da
transparência pública e
acesso à informação e
dados públicos; II –
mecanismos de controle
social, engajamento e
capacitação da sociedade
para controle da gestão
pública; III – a atuação dos
conselhos de políticas
públicas como instâncias
de controle e IV –
diretrizes para prevenção
e combate à corrupção.
As prioridades eleitas
serão encaminhadas ao
Governo do Estado, em
abril e posteriormente ao
Governo Federal para
discussão.De acordo com

o chefe de gabinete da
Prefeitura de Ubatuba,
“Ubatuba continua
aprimorando a
participação da população
no governo municipal.
Com a realização deste
evento, a transparência e
a capacitação do cidadão
para exercer melhor a sua
cidadania serão
intensificadas. Acredito
ser de total importância
que o cidadão acompanhe
onde está sendo gasto o
dinheiro público”.A 1ª
Conferência Municipal
sobre Transparência e
Controle Social
acontece a partir
das 19h, na Escola
Municipal Padre
Anchieta. O
cadastramento das
pessoas interessadas em
participar da votação que
vai eleger as prioridades
do município a serem
encaminhadas ao Estado
acontecerá no dia 2 de
fevereiro das 18h às 20h.

Prefeitura de Ubatuba realiza

em fevereiro a 1ª Conferência

Municipal sobre Transparência

e Controle Social

Com um formato
completo de concursos de
beleza, o Miss e Mister
São Paulo Mundo 2012
que será realizado em
fevereiro, em Barretos,
inovará ao colocar em
uma das provas
classificatórias a temática
das principais paixões
nacionais, carnaval,
futebol e festa do peão.O
concurso de beleza terá ao
todo sete provas curtas,
intituladas “fasttrack”.
Integram as provas:
Beleza com Propósito
que avaliará trabalho
social realizado, Prova
Esportiva que avaliará
aptidão física, Best
Model Brasil para avaliar
fotogenia e passarela,
Miss e Mister
Popularidade que avaliará
a popularidade através de
votação na internet -
portal UOL, Miss e

Mister Talento onde os
modelos terão a
oportunidade de
apresentar suas aptidões
artísticas, Miss e Mister
Beach Beauty que
escolherá os candidatos
com o
melhordesempenho em
desfile de “moda praia” e
também a prova Miss e
Mister Criatividade, uma
nova prova que avaliará a
criatividade dos
participantes numa
competição de fantasias
com o tema das três
principais paixões
nacionais, carnaval,
futebol e festa do  peão.
Segundo o organizador do
eventos e detentor da
marca – André Cruz , a
prova de criatividade deve
ser um dos pontos altos
do concurso, pois estará
incluso nesta prova a
cultura dos temas. “O

candidato que tiver
conhecimento e
conseguir resgatar as
tradições do tema
escolhido terá mais
chance de ganhar”,
enfatiza André Cruz.As
provas classificatórias
acontecerão de 2 a 5 de
fevereiro em diversos
locais de Barretos como
aarena de rodeios do
Parque do
Peão,  pontos  turísticos -
Passeio da Tradição e
Estação Cultura. A final
acontecerá dia 05, no
Espaço Jockey
Club . Os
vencedores garantirão
participação no concurso
nacional, o  Miss e
Mister Mundo Brasil,
além de diversos
prêmios. Saiba mais sobre
o concurso
nowww.andrecruzeventos.
com.br .

Carnaval, futebol
e festa do peão:

Paixões nacionais
serão temas de prova

classificatória do
 Miss e Mister São Paulo

Mundo 2012

28/29/30 de Janeiro de 2012
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No dia 16 de fevereiro, quinta-

feira, será realizado o “1º

Encontro de Cipeiros de

Pindamonhangaba”. O

evento, promovido pela

parceria entre o Sindicato dos

Metalúrgicos, o Senai, a

Prefeitura e o Cerest (Centro

de Referência em Saúde do

Trabalhador), tem como foco

promover a integração dos

membros de Cipa (Comissão

Interna de Prevenção de

Acidentes) e planejar ações

que contribuam para a

promoção da segurança nos

locais de trabalho. O encontro

irá ocorrer na escola Senai e

tem vagas limitadas.De

acordo com o dirigente do

Sindicato dos Metalúrgicos de

Pinda, Benedito Irineu, um dos

organizadores, o evento será

aberto aos cipeiros e técnicos

de segurança de todos os

ramos de trabalho, e também

a trabalhadores interessados.

Irineu também é membro da

Cist (Comissão Intersetorial

de Saúde do

Trabalhador).Para o

presidente do sindicato,

Romeu Martins, a segurança

no local de trabalho é uma

responsabilidade de todos.

“Quando cada trabalhador

tiver a consciência de que ele

é o responsável pela sua

segurança, seja para respeitar

as normas, seja para cobrar

que elas sejam cumpridas, aí

sim teremos um salto no nível

de segurança. Pra que isso

aconteça, precisamos estar

organizados.”O diretor do

Senai de Pinda, Paulo Sérgio

Torino, parabenizou a

proposta do evento. “Achei

muito interessante e logo

ofereci a nossa estrutura para

realizar o encontro, que tem

tudo a ver com a nossa

proposta de atuação”,

 ressaltou.Entre os

palestrantes estão a

coordenadora do Cerest,

Márcia Tiveron, e o técnico

de Segurança do Trabalho,

Antonio Ernesto de Souza,

diretor de Comunicação do

sindicato.Como participar. O

evento é gratuito, mas as

vagas são limitadas. Quem

quiser participar precisa

enviar seu nome, empresa e

número de matrícula para o e-

mail sindmetp@uol.com.br. A

escola Senai fica localizada à

avenida Abel Correa

Guimarães, 971, Loteamento

Eduardo da Silva Neto.

Mais informações pelo

telefone 3644-1549 ou com o

dirigente sindical Benedito

Irineu 9137-3792.

Vem aí o 1º Encontro de
Cipeiros de

Pindamonhangaba
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O Carnaval chegou a
Guaratinguetá ainda
como Entrudo, que era
uma festa violenta trazida
pelos portugueses, em
que predominavam
brincadeiras de mau
gosto. No final do séc.
XIX ganhou os salões das
sociedades carnavalescas,
com os famosos bailes de
máscaras, já presentes o
confete, a serpentina e,
em principio deste
século, o lança—perfume
que veio substituir o
limão-de-cheiro.A partir
de 1846, uma novidade
veio alegrar ainda mais os
festejos carnavalescos: o
“Zé Pereira” ou tocador
de Bumbo (Tambor), cuja
origem ainda certa ainda
e discutida pelos
historiadores, que
concordam apenas com
seu toque e músicas
características vindas do
Rio de Janeiro:Com o
gradual abandono dos
“brinquedos do Entrudo”
e com o aparecimento das
marchinhas, a partir de
1908, começaram a
surgir em Guaratinguetá
os primeiros grupos,
blocos e cordões.Em
1917, começou a
pontilhar o samba,
influênciado com o autor
conhecido como “Donga”
que chegou ate a
transformar o seu famoso
tango “Pelo Telefone”,
em samba (1° samba da
história), como provam as

partituras existentes no
Museu Frei Galvão, em
G u a r a t i n g u e t á . E m
Guaratinguetá, outras
marchas, de autores da
cidade ainda podem ser
lembradas. como a
“Paraquedista” e a “Lulu”,
de Paulo Teixeira - o
“Paulo Alfaiate”, um dos
fundadores do Bloco dos
Tesoiras, composto só de
alfaiates, criado em 1925
e sobrevivendo hoje com
o nome de Velha
G u a r d a . S u r g i r a m ,
também, as “marchas-
ranchos”, de ritmo um
pouco mais lento, como a
“recordando”, de José
Catharina Filho.Também
ficaram famosos os
“banhos à fantasia”, que
aconteciam anualmente, a
margem do rio Paraíba,
realizados as vésperas do
Carnaval. Os foliões se
preparavam para o banho
com fantasias de papel e
não se esqueciam de
registrar o fato em
fotografias.A partir de
1965 começaram a surgir
as primeiras Escolas de
Samba, procurando copiar
as já afamadas Escolas de
Samba do Rio de Janeiro.
O fato fez com que se
transferissem os desfiles
carnavalescos do centro
da cidade, para novas
avenidas, alem do rio
Paraíba. É aí que hoje as
Escolas, verdadeiros
teatros de rua, desfilam
para o povo. Entre os

destaques da Escola estão
principalmente o seu
enredo e sua música.O
enredo ou tema escolhido
pode homenagear fatos ou
pessoas ilustres, como
aconteceu no carnaval de
2002. A história da vida
de Bonfíglio de
Oliveira, famoso músico
e compositor da terra foi
o enredo escolhido
pela Embaixada do
Morro, a Agremiação
Carnavalesca mais antiga
da cidade.Muitas outras
Escolas e Blocos vêem
brilhando por anos
seguidos. Entre eles está
aBanda Mole, cuja
proposta é a volta do
Carnaval espontâneo, sem
c o m p e t i ç ã o ,
semregras, nem
pagamento. Só alegria e
diversão.O bloco da
“Banda Mole” que faz a
abertura oficial do
Carnaval de
Guaratinguetá. Na
ocasião o Prefeito
Municipal entrega a chave
da cidade ao 
Rei Momo, que deverá
governá-lo durante
os três dias que
a n t e c e d e m
a Quaresma.O Carnaval
faz parte do Patrimônio
C u l t u r a l  d e
Guaratinguetá, fazendo
com que essa tradição,
passe de pai para filho.
Fonte: “Museu Frei
Galvão” - Monografias de
Thereza Maia. 

Patrimônio Cultural
Valeparaibano:

“Carnaval”

28/29/30 de Janeiro de 2012
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PATROCINIO CULTURAL

Drogaria Eucalipto (Rede Cajú) , Francisco Eugênio Bebidas , Rio Vale
Bebidas e Comercio em Geral , Cadu Net ,Dr Marília Monteiro

Mancastropi,Mário Depósito de Água e Gás , Neusa Amaral Modas , Sun set
Papelaria e Magazine, Regina Helena Chiaradia, Lanchonete Meke Meke,

Afonso Cabeleleiro, Auto Escola Tremembé, Yamasaki Horti- Fruti , Casa de
Ração Avenida, Suzana Lanches, Rodrigo Lanches, Tibone Carnes e

Rotserrie, Dr Ana Lucia Ribeiro S.Cruz , Central Vídeo, Bateria e Extintor
Tremembé, Salão Juluan, Casa De Ração Pequeno Fazendeiro, Saninho

Lanches, Pizzaria Migoto, Hamburgão Lanches,Gamela Restaurante, Drogaria
Central, Kará Bar, Hot Car Centro automotivo e Lava Rápido , Auto Center
Posto Vitória, HL Vídeo, Ricci Modas Masculina, Restaurante e Lanchonete

Bell, M&M Doces, Festas e Embalagens, Bem – Hur Ouriversaria e Relojoaria,
Ponto Femme, Galeria Dos Pães, Padaria Pão Vale, Modas e Modas,

Botequim Maricota, Bazar Marili, Hatá’s Flores Naturais e Artificiais. Tonhão
Tintas Tremembé, Tremembé Imóveis,Comercial Trabijú (Rede Vale Construir)
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