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As matrículas para o pro-
grama sociocultural bra-
sileiro Projeto Guri em 
Caçapava vão ser abertas 
na próxima segunda-feira, 
1. Vão ser oferecidas va-
gas para cursos de violão 
e percussão para alunos 
de 8 a 18 anos e canto co-
ral para alunos de 6 a 18 
anos. As inscrições vão até 
o dia 4 de março. As au-
las acontecem no período 
da tarde no Centro Cultu-
ral José Francisco Natali,
sede da secretaria 
municipal de cultu-
ra, esportes e lazer.
Para se inscrever, é pre-
ciso estar dentro da fai-
xa etária e matriculado 
em qualquer instituição 
de ensino da rede públi-
ca ou privada. Não é pre-
ciso ter conhecimento 
prévio de música e nem 
realizar testes seletivos. 
As vagas são limitadas.
Os interessados devem ir 
ao Centro Cultural José 
Francisco Natali, acompa-
nhados por pais ou respon-
sáveis, levando RG (ou 
certidão de nascimento do 
aluno), RG do pai ou da 
mãe, comprovante de en-
dereço, declaração esco-
lar e carteira de vacinação
O Projeto Guri, que tem por 
meta desenvolver o ensino 
musical e a inclusão socio-
cultural de crianças e ado-
lescentes, é uma parceria 
do Município de Caçapava 
com o governo estadual. A 
gestão do projeto em Ca-
çapava é da secretaria de 
cultura, esportes e lazer.
S e r v i ç o :
Matrículas para o Pro-
jeto Guri em Caçapava
Data: de 1º de feve-
reiro a 4 de março
Local: Centro Cultural 
José Francisco Natali
Endereço: avenida Dr. 
José de Moura Re-
sende, 475, Vera Cruz
Horários das matrículas:
Segundas-feiras e quartas-
feiras: das 13h 30 às 17h 30
Terças-feiras e quintas-
feiras: das 14h às 17h
Às sextas-fei-
ras: das 8h às 12h
Horários das aulas:
Violão A (iniciantes): 
das 13h30 às 14h30
Violão B (intermediá-
rios): das 14h30 às 15h30
Violão C (avançados): 
das 15h30 às 17h 30
Percussão B (inician-
tes): das 14h 30 às 15h 30
Percussão C (avançados): 
das 15h 30 às 17h 30
Canto Coral A (inician-
tes): das 14h 30 às 15h30

Projeto 
Guri tem 

vagas
 abertas 

em 
Caçapava
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Programação completa:

Sábado (06/02)
15h às 17h: Oficina de pintura de rosto.
17h às 20h: Batuque e Pereirões.
20h às 23h: DJ Ely.

Domingo (07/02)
15h às 17h: Matinê com DJ Ely.
17h às 20h: Batuque e Pereirões.
20h às 23h: DJ Ely.

Segunda-feira (08/02)
15h às 17h: Oficina de confecção de máscaras.
17h às 20h: Batuque e Pereirões.
20h às 23h: DJ Ely.

Terça-feira (09/02)
15h às 17h: Matinê com DJ Ely e desfile de fantasias 
mirim.
17h às 20h: Batuque e Pereirões.
20h às 23h: DJ Ely.

Bonecos gigantes e oficinas culturais serão 
 destaque no município lobatense durante  

os festejos de carnaval

Entre os dias 06 a 09 de fevereiro a cidade de Montei-
ro Lobato promove o “Carnaval no Coreto 2016” com 
atividades culturais para jovens, crianças e famílias. 
A tradicional festa popular de rua reúne um dos mais 
antigos grupos de bonecos gigantes da região do Vale 
do Paraíba: Os Pereirões.
História: Os primeiros bonecos foram criados na déca-
da de 40 em Buquira (antigo nome da cidade de Mon-
teiro Lobato), no bloco “Caminhão do Neco”, atração 
liderada pelo artista local Tião Munheca. Nesse perí-
odo a expressão: “Carnaval sem Tião, é comida sem 
Feijão”, tornou-se popular entre os moradores, tama-
nha sua importância durante os festejos carnavalescos. 
Alguns anos depois os bonecos feitos de jacá torna-
ram-se maiores e receberam o apelido de Pereirões. A 
trupe de bonecos sairá todos os dias, das 17h às 20h, 
acompanhados do Batuque Jovem.
Matinês e oficinas culturais: Durante todos os dias de 
evento a programação culturais tem início às 15h com 
oficinas culturais de pintura de rosto, criação de más-
caras, desfile de fantasia mirim e matinês musicais. As 
atividades são gratuitas.  As apresentações noturnas 
possuem um repertório de marchinhas e músicas para 
animar o público com o DJ Ely. O encerramento das 
atividades está previsto às 23h.
O “Carnaval no Coreto 2016” acontece na Praça Co-
mendador Freire (Praça de Baixo). O evento é realiza-
do pela Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato.

5/2 – SEXTA 
22h – Abertura com a Corte Mo-
mesca
22h30 – Bloco da Camisinha
23h – Bloco do Mário
23h30 – Bloco do Frade
0h – Bloco Marinheiros do Sul 
da Ilha
*Baile de Rua

6/2 – SÁBADO 
17h – Matinê com a Banda Bêde-
sol (Vila)
22h30 – Bloco Azul e Branco
23h20 – União da Ilha
0h10 – Unidos do Pequeá
1h – Unidos do Morro
1h50 – Banda das Bonitas
2h40 – Bloco Tim Malha
*Baile de Rua
7/2 – DOMINGO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO  
CARNAVAL 2016 EM ILHABELLA!

14h – Matinê com a Banda Bêde-
sol (Praia Grande)
*Banho da Doroteia do Sul da 
Ilha
23h – Água na Boca
0h20 – Unidos de Padre Anchieta
1h40 – Mocidade Independente 
de Ilhabela
*Baile de Rua

8/2 - SEGUNDA 
17h - Matinê com a Banda Bêde-
sol (Praia do Perequê)
23h – Unidos do Garrafão
0h20 – Acadêmicos Leões do Ita
1h40 – Mocidade Sul da Ilha
*Baile de Rua
9/2 - TERÇA
11h - Apuração
14h – Banho da Doroteia
23h - Apoteose *Baile de Rua


