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Programação carnaval Simpatia de Caçapava
Quinta (04/02)
Bloco Mario Sai do Armário, as 20h
Sexta (05/02)
Bloco Chitaiada, concentração às 20h, saída às 21h
Sábado (06/02)
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos a partir das 20h
Bloco do Pilão
Cabelo Colondo
Bloco do Coruja
Bloco do Perereca
Bloco G5
Domingo (07/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h

Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile do bloco das escolas de samba de caçapava 
(não haverá competição entre as escolas) 
Segunda-feira (08/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos e da Escola de Samba Unidos da Vila 
Menino Jesus a partir das 20h
Bloco do Sena
Bloco Filhos do Tuta
Bloco Cangaiada
Bloco do Pilão
Bloco Os Parças (primeira vez desfilando no carnaval)
Escola de Samba Unidos da Vila Menino Jesus
Terça-feira (09/02)
Matinê na Praça da Bandeira das 15h às 18h
Carnaval de Marchinha na Praça da Bandeira com a 
banda Gruiporão, das 20h à meia noite
Desfile dos Blocos a partir das 20h
Bloco do Pilão
Bloco do Perereca
Bloco do Coruja
Bloco do Pimenta (fechando o Carnaval Simpatia 2016)
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5/2 – SEXTA 
22h – Abertura com a Corte Momesca
22h30 – Bloco da Camisinha
23h – Bloco do Mário
23h30 – Bloco do Frade
0h – Bloco Marinheiros do Sul da Ilha
*Baile de Rua

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.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 
CARNAVAL 2016 EM ILHABELLA!

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 Monteiro 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 década de 40 em Buquira (antigo nome da cidade 
de Monteiro Lobato), no bloco “Caminhão do Neco”, atração liderada pelo artista local Tião Munhe-
ca. Nesse período a expressão: “Carnaval sem Tião, é comida sem Feijão”, tornou-se popular entre 
os moradores, tamanha sua importância durante os festejos carnavalescos. Alguns anos depois os 
bonecos feitos de jacá tornaram-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 máscaras, 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 Comendador Freire (Praça de Baixo). O evento é 
realizado pela Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato.

6/2 – SÁBADO 
17h – Matinê com a Banda Bêdesol (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
14h – Matinê com a Banda Bêdesol (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 Bêdesol (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

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.

Estão abertas as inscrições para o projeto “Pequenos Gigantes” de Natividade da Serra
Idade: 7 a 14 anos  -  Período: Tarde 
Documentação (Xerox)
RG e CPF do responsável    Comprovante de Endereço (Recente)
RG ou Certidão de Nascimento do aluno    Declaração Escolar 
(a partir de Março)
Endereço: Rua dos Fernandes, 251 – Centro. Local: Departamento de Desenvolvimento Social
Telefone: (12) 3677-1311 - Responsável: Felipe

Não foi divulgada qual será a 
economia gerada, mas asses-
soria diz que os gastos médios 
com carnaval em Campos do 
Jordão chegam a R$ 100 mil. O 
prefeito de Campos do Jordão, 
Frederico Guidoni (PSDB), de-
cretou no último dia 8 de janei-
ro que em 2016 o Carnaval não 
receberá recursos financeiros da 
Prefeitura Municipal. A decisão 
foi tomada após reunião realiza-
da na manhã do dia 8 de janei-
ro, com os representantes das 
escolas de samba, vereadores, 
secretários e Prefeito e a inicia-
tiva foi justificada devido a cri-
se econômica Brasileira, redu-

ção de recursos repassados aos 
municípios e previsão de redu-
ção da receita pública em 2016. 
Consultada pelo Guiacam-
pos.com, a Assessoria de Im-
prensa informou que não foi 
feita a conta da economia 
que a decisão gerará ao mu-
nicípio, mas que somados 
os custos de realização do 
FEMUCAR – Festival de Mu-
sicas Carnavalescas, repasses 
de verba às Agremiações e o 
desfile, o gasto com carna-
val em Campos do Jordão é 
em média de R$ 100 mil. Já 
com relação a destinação dos 
recursos economizados a as-

sessoria informa que trata-se 
uma medida de economia, 
que visa o necessário equilí-
brio das contas. Carnaval em 
Vila Capivari A Secretaria de 
Turismo já anunciou que busca-
rá patrocínio para que as esco-
las de samba da cidade se apre-
sentem na Concha Acústica, da 
Praça São Benedito em Vila 
Capivari. Não foi informado se 
algum órgão da prefeitura ten-
tou, ou tentará, adquirir patrocí-
nio, para realização de eventos 
de carnaval em Vila Abernessia. 
Nenhuma agremiação carnava-
lesca publicou posicionamento 
até o fechamento deste texto.

Prefeitura de Campos do Jordão
não investirá dinheiro no Carnaval 2016

justificativa é a crise econômica

ILHABELLA - SP - BRASIL

EM LAGOINHA
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Comprometimento

Cabe a cada cidadão, se é que se queira uma vida de melhor qualidade para todos 
assumir e praticar atos mesmos que estes não sejam de suas obrigações. Não se 
pode só esperar que as coisas aconteçam em virtude daqueles que devam por força 
do dever praticar atos em benefício do bem comum. Muitas vezes não custa nada 
ajudar a quem esteja com problemas de saúde apesar de ser obrigação dos órgãos 
públicos. Não custa nada muitas vezes defender a natureza com ações concretas 
apesar de ser dever dos órgãos públicos, Muitas vezes não custa nada fazer valer a 
justiça “não àquelas consideradas como Justiça com as próprias mãos” apesar ser 
dever do estado.  Ás vezes não custa nada apontar com sugestões e ou ações toma-
das para melhorar a segurança apesar de ser dever do estado. Não custa nada muitas 
vezes apontar erros e solicitar providencias para que seja evitada a má versação do 
dinheiro público e a corrupção apesar de que o dever é de nossos representantes que 
inclusive ganham para isso. Também muitas vezes não custa nada quando se têm 
condições orientar ou ensinar quem não tem saber apesar de que é obrigação dos 
órgãos públicos que recebem verbas suficientes oriundas do contribuinte. Assim 
como tem vezes que não custa nada conscientizar ou se ter a consciência de que 
tudo que for melhor para a cidade será melhor para nós mesmos. No entanto tudo 
isso só será possível areavés do comprometimento com coragem esperança e auto 
estim. Porque todos somos capazes para conseguir mudar o estado das coisas e mui-
to fica mais fácil com a união, não podemos nos contentar com migalhas num país 
poderoso e rico e que nele tudo se pode conseguir com a força do trabalho e com o 
comprometimento de cada um.
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Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o azeite virgem 
e o extra virgem são alvos de fraude, devido à adulteração em seu composto. Este é 
misturado com outros óleos não tão nobres assim. Um jornalista americano publicou 
um livro no final de 2011, em que é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta 
com falsificação de documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fos-
sem autênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. Essa 
corrupção terminou atravessando fronteiras, pois grandes empresas alimentícias, in-
clusive brasileiras, importaram a iguaria impura como legítima. O mais curioso é que 
o problema não é de agora, ele vem se estendendo desde 1990. Possivelmente lucre 
mais que o tráfego de cocaína, mas sem os riscos de prisão e morte que envolve o 
comércio de drogas.
***
Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se medicar, 
saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como remédios caseiros, 
portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfermidades mais corriqueiras de 
que podemos ser acometidos e as medidas simples para curá-las. Gengibre, indicado 
para o combate da azia por conter gengirol e shogoal, substâncias que controlam a 
náusea. Também alivia a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutrali-
zar cólicas menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o cálcio e o 
magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá adoçado com mel de laranjei-
ra trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os elementos possuem 
propriedades calmantes. Mas, se de todo, os sintomas não desaparecer, em vez de ir 
a uma drogaria, procure sim, um médico.

Humor

A loira estava fazendo um bolo. Ela coloca no forno para assar, mas surge uma dúvi-
da cruel. Ansiosa, ela liga para uma amiga (também loiríssima, por sinal e diz:
- Amiga, estou fazendo um bolo, mas estou com uma dúvida cruel!
Amiga então pergunta:
- Qual é a sua dúvida, amiga?
- Devo deixar meia hora ou trinta minutos no forno, para assar?
***
O marido chega do mercado e diz para a “loiríssima” esposa:
- Querida, você nem sabe o que aconteceu! O quilo de arroz baixou!
E ela muito entusiasmada, pergunta:
- É mesmo! Quanto é que ele está pesando agora... 800 gramas?
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio por compa-
tibilidade de gênio? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir a praia e ele também, eu gosto de ir o teatro e ele tam-
bém e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prosseguiu?
- Agora vamos todos sentar... Os azuis clarinhos sentam aqui na frente e os azuis es-
curinhos sentam lá no fundo...

Mensagens

A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar onde a união 
e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria 
imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarna-
dos, nos tratássemos, dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos 
nossos amigos.
***
Esqueça os dias e nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. Esqueça 
às vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas e vitórias. Es-
queça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se das lições que você 
aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, mas lembre-se de quando a 
felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos 
sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-
se sempre de ter um sorriso.

Pensamentos, provérbios e citações

Há heróis para o bem e para o mal.

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.

De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.

Bem feito é melhor do que bem explicado.

Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-la.

Vencer é o que importa, o resto é conseqüência.

As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.

O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.

É necessário ser justo antes de ser generoso.

Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

Carnaval de Caraguatatuba 2016

Confira Programação Completa:

Janeiro - Dia 31 domingo
9h – Caraguá SUP Folia – Remada de stand up 
e caiaque pela orla de Caraguá, com os partici-
pantes fantasiados. Premiação para as melhores 
fantasias e sorteio de brindes. Saída da Prainha.
Fevereiro - Centro - Dia 5 sexta-feira
20h – Corso Carnavalesco - Saída da Praça Dr. 
Cândido Mota, com destino à Praça da Cultura
20h – Desfile do Bloco Gaiola das Loucas - Sa-
ída Av. Geraldo Nogueira da Silva/Av. Arthur 
Costa Filho, com destino à Praça Tom Ferreira
21h – Grito de Carnaval Praça da Cultura “Essa 
festa é pra você”, com Grupo Paranga, de São 
Luiz do Paraitinga.
Dia 6 sábado
16h – Matinê na Praça Dr. Cândido Mota (Cen-
tro) – Animação da Banda Feira Livre
18h – Desfile do Bloco das Piranhas - Saída Av. 
Geraldo Nogueira da Silva/Av. Arthur Costa Fi-
lho, com destino à Praça da Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - 
Animação New Band
21h às 0h – Baile Noturno – Praça Cândido 
Mota - Animação Banda Máscara Negra
Dia 7 domingo
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido 
Mota - Animação Banda Máscara Negra.
18h – Desfile do Bloco do Urso - Saída da Rua 
São José Dos Campos/Av. Arthur Costa Filho 
com destino à Praça da Cultura
21h às 0h– Baile Noturno - Praça da Cultura - 
Animação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota 
- Animação Banda Feira Livre
Dia 8 segunda-feira
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido 
Mota - Animação Banda Feira Livre
20h – Bloco Sem Noção - Saída Av. Anchieta/
Av. Arthur Costa Filho com destino à Praça da 
Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - 
Animação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota 
- Animação Banda Mascara Negra
Dia 9 terça-feira
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido 
Mota - Animação Banda Mascara Negra
19h – Bloco Azedou o Pé do Frango - Saída Rua 
Irmã São Francisco/ Av. Maranhão/Av. Arthur 
Costa Filho até Praça da Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - 
Animação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota 
- Animação Banda Feira Livre.

Massaguaçu
Dia 6 sábado
20h00 – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã 
Lucila - Animação Banda Sacarolha
22h00 – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã 
Lucila
22h00 – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Car-
lota
23h00 – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria 
Carlota
24h00 – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 7 domingo
20h – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã Lu-
cila - Animação Banda Sacarolha
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lu-
cila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h00 – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria 
Carlota
24h00 – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 8 segunda-feira
20h – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã Lu-
cila - Animação Banda Sacarolha
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lu-
cila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h – Bloco Devotos da Cheirosa, Av. Maria 
Carlota
24h – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 9 terça-feira
20h – Carnaval de Antigamente, Praça Irmã Lu-
cila, Animação Banda Sacarolha  
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lu-
cila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria 
Carlota
24h – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Porto Novo
Dia 5 sexta-feira
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelo-
na - Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 6 sábado
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelo-
na - Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 7 domingo
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelo-
na - Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 8 segunda -feira
23h – Desfile do Bloco dos Troxas - Saída do 
quiosque próximo ao Centro de Eventos do Li-
toral Norte, segue pela Av. Geraldo Nogueira da 
Silva e retorna ao quiosque
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelo-
na - Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 9 terça-feira
20h às 0h – Show Popular com a Banda Barcelo-
na - Centro de Eventos do Porto Novo
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Realizado pela Comtur e 
Fundart, com organização 
da Nexo Promoções, even-
to será gratuito e acontece 
nos dias 29, 30 e 31 de 
janeiro. Pelo terceiro ano, 
a cidade de Ubatuba apre-
senta o Grito Folia, evento 
que traz grandes nomes da 
música popular brasileira 
para apresentações gratui-
tas na Praça de Eventos. 
Em 2016, a dupla Thaeme 
e Thiago, a Banda Malta e 
o grupo Jeito Moleque agi-
tam a cidade um final de 
semana antes do carnaval.
Para o prefeito Maurício, 
o Grito Folia se tornou um 
evento importante para a 
cidade, não apenas no sen-
tido de proporcionar esta 

oportunidade de a popula-
ção local poder ver gran-
des nomes, mas também 
no sentido de fortalecer o 
setor turístico da cidade.
“Nos últimos anos es-
tamos percebendo que 
Ubatuba saiu da sombra 
das cidades vizinhas para 
ocupar um espaço de des-
taque no turismo estadual, 
nacional e cada vez mais 
internacional. Percebe-
mos que a cidade vem 
apresentando um alto ín-
dice de ocupação e ter um 
evento deste porte entre o 
início de ano e Carnaval 
faz com que Ubatuba se 
mantenha nesta posição 
de destaque durante todo 
o verão”, disse o prefeito, 

ressaltando a participação 
da Comtur no Grito Folia.
“A Comtur antes desta 
gestão estava falida e a 
verba da zona azul ia para 
uma empresa privada e de 
fora da cidade. Essa reali-
dade mudou nos últimos 
anos e hoje podemos in-
vestir e realizar eventos 
e outras melhorias para 
o turismo de Ubatuba. 
É com muito prazer que 
convidamos moradores 
e turistas para participar 
deste evento com a Thae-
me e Thiago, Malta e Jeito 
Moleque, com os shows 
previstos para ocorrerem a 
partir das 22h”, completa 
José Lindolfo Candinho, 
presidente da Comtur.

Grito Folia Ubatuba terá
Thaeme e Thiago, Banda Malta

e Jeito Moleque

Neguinho da Beija-Flor, 
bandas na avenida do Sam-
ba e Largo do Quartel, ma-
tinês, Juca Teles, Barbosa 
e mais 22 blocos de Pin-
damonhangaba agitam a 
programação do Carnaval 
2016 na cidade. O primeiro 
evento carnavalesco será o 
Festival de Marchinhas, de 
27 a 31 de janeiro, às 20 
horas, no Largo do Quar-
tel. O Bloco Juca Teles, 
de São Luiz do Paraitinga, 
mais uma vez é presença 
garantida no Carnaval de 
Pindamonhangaba, ani-
mando tanto o pré-carna-
val de Moreira César, no 
dia 30, quanto a galera 
no centro da cidade, tra-
dicionalmente no sábado 
de carnaval. O Bloco do 
Barbosa também estará 
de volta a Pinda, na terça-
feira de carnaval. A saída 
desses blocos será no Lar-
go do Quartel, às 16 horas, 
e a chegada será na Aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, devidamente 

A Prefeitura de Taubaté 
divulgou a programação e 
todos os detalhes do Car-
naval 2016 na cidade, que 
terá como tema “Berço das 
Artes”. Os eventos aconte-
cem na Avenida do Povo, 
Quiririm e em alguns bair-
ros da cidade. O carnaval 
tem como destaque as fi-
guras artísticas naturais 
de Taubaté e de fama na-
cional, que desenvolve-
ram trabalhos pela cidade, 
como Monteiro Lobato, 
Hebe, Fêgo Camargo, Ma-
zzaropi, entre outros. Serão 
homenageados 26 artistas.
Uma praça de alimentação 
será montada com barracas 
de responsabilidade das es-
colas de samba. A área de 
dispersão será iluminada 
para a acomodação de cer-
ca de 100 ambulantes, que 
deverão fazer o cadastro 
junto a Secretaria de Ser-
viços Públicos. Não será 
permitida a venda sprays 
de espuma e de bebidas em 
recipientes de vidro ou lata.
A Secretaria de Turismo e 
Cultura também vai ofe-
recer toda a sonorização 
para as escolas e blocos 
na Avenida, no Distrito de 
Quiririm e nos Rebanhões 
realizados nos bairros Chá-
caras Reunidas, Vila São 
José e Parque Aeroporto. 
Na Avenida do Povo serão 
montados camarotes para a 
imprensa e banheiros quí-
micos para a população.
Para prestar atendimento 
aos munícipes na Avenida 
do Povo, estará disponí-
vel serviço de ambulância 
todos os dias nas matinês, 
nos desfiles a noite e tam-
bém no Quiririm. A equi-
pe do AMI (Ambulatório 
Municipal de Infectologia) 
vai promover ações de 
prevenção ao HIV/Aids, 
com a distribuição de ca-

transformada em Aveni-
da do Samba nos dias de 
folia. Neguinho da Beija-
Flor abre oficialmente o 
Carnaval de Pindamo-
nhangaba na sexta-feira, 
dia 5 de fevereiro, às 20 
horas, na Avenida do Sam-
ba, apresentando grandes 
sucessos que prometem 
iniciar a folia com o pé 
direito. Um dos maio-
res destaques do carna-
val de Pindamonhangaba 
será o desfile dos blocos 
locais, que somam 22 
grupos, e que desfilarão 
pelas ruas da cidade em 
diversos dias, e na Aveni-
da do Samba no domingo 
e na terça-feira de Carna-
val. Os foliões encontra-
rão diversão em todos os 
dias da semana, a partir 
da quarta-feira, 3 de fe-
vereiro. Os organizadores 
do desfile de blocos rea-
lizarão a última reunião 
preparatória para o even-
to nesta segunda-feira, às 
19 horas, no auditório da 

misinhas e orientação du-
rante o desfile do bloco 
Vai Quem Quer (30 de ja-
neiro) e em todos os dias 
de carnaval na Avenida do 
Povo. No dia 5 de feverei-
ro, serão oferecidos testes 
rápidos nas atividades do 
Consultório de Rua, que 
será montado no Parque 
Dr. Barbosa de Oliveira.
S e g u r a n ç a
A Secretaria de Segurança 
Pública de Taubaté planeja 
ações integradas para coibir 
crimes durante o período de 
Carnaval, através do COI 
(Centro de Operações Inte-
gradas), COI móvel e atua-
ção da Atividade Delegada 
nos pontos de maior movi-
mentação e aglomeração. 
Durante o Carnaval, ha-
verá uma equipe de 120 
pessoas, entre brigadistas 
e guardas civis municipais, 
além de uma empresa es-
pecializada para reforçar 
a segurança e os policiais 
da Atividade Delegada. 
Os eventos no Distrito de 
Quiririm também recebe-
rão reforço na segurança.
T r â n s i t o
A partir terça-feira, 2 de fe-
vereiro, a Avenida Profes-
sor Walther Thaumaturgo 
(Avenida do Povo) será to-
talmente interditada no tre-
cho de cobertura. A previ-
são é que a via seja liberada 
no dia 10, quarta-feira de 
cinzas, até a conclusão da 
desmontagem da estrutura.
Para os desfiles e organiza-
ção das escolas de samba, 
nos dias 6 e 7 de fevereiro, 
a Avenida do Povo e vias 
de acesso da região serão 
bloqueadas, permitindo 
somente o trânsito local. 
As vias alternativas e que 
não terão nenhum bloqueio 
são: Avenida Inglaterra, 
Tiradentes, John Kennedy 
e Juscelino Kubitscheck. 

Prefeitura. Além do festi-
val e dos blocos carnava-
lescos, as matinês e shows 
na Praça do Quartel, e os 
shows noturnos na Aveni-
da do Samba serão realiza-
dos de 6 a 9 de fevereiro. 
A novidade deste ano são 
as matinês na Praça de 
Eventos do Araretama, no 
domingo e na segunda-
feira de carnaval, das 15 
às 18 horas. Mais de 100 
mil pessoas estão sendo 
esperadas em todos os dias 
de festa no Carnaval 2016 
“Caia na Folia”. Como 
nos anos anteriores, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
toda uma estrutura de ten-
das, sanitários químicos, 
sonorização, organização 
de ambulantes e segu-
rança, entre outros, para 
que a festa atraia público 
de todas as idades e seja, 
mais uma vez, um grande 
sucesso. Todas as atrações 
do Carnaval de Pindamo-
nhangaba são gratuitas.

Essas interdições se ini-
ciam todos os dias às 18h 
e se encerram ao final das 
festividades na avenida.
No Quiririm a interdição 
começa no dia 5 de feve-
reiro, sexta-feira, e termina 
no último dia de folia, dia 
9, terça-feira. A via princi-
pal, Rua Coronel Marcon-
des de Matos, onde fica 
localizado o palco de even-
tos, será bloqueada duran-
te as matinês, desfiles de 
blocos e Carnaval de rua. 
Todas as intervenções viá-
rias contarão com as sina-
lizações e agentes de trân-
sito para dar apoio local.
Ô n i b u s
No sábado e domingo de 
Carnaval, as linhas de ôni-
bus irão trabalhar em horá-
rios especiais para atender 
o público na Avenida do 
Povo. A partir das 23h, os 
ônibus começam a transitar 
pela região, com horário 
de término previsto para 
3h, podendo ser estendi-
do em razão da demanda 
de passageiros. Os pontos 
de embarque e desembar-
que serão concentrados 
na Avenida Tiradentes, 
próximo à Prefeitura.
E x p e d i e n t e
O expediente nas unidades 
públicas municipais nos 
dias 8 e 9 de fevereiro, es-
tará suspenso. O expedien-
te voltará à normalidade às 
12h, do dia 10, Quarta-Feira 
de Cinzas. Os serviços que 
não serão interrompidos 
são Pronto Socorro Muni-
cipal; Prontos Atendimen-
tos; Serviço de Verificação 
de Óbito; Guarda Munici-
pal; Serviço de Cemitério; 
Serviço Funerário Muni-
cipal; Serviço de Limpeza 
Urbana; Mercado Munici-
pal; Centro de Controle de 
Migração; e Abrigo Tem-
porário (Casa Transitória).

Pindamonhangaba divulga
programação do Carnaval 2016

Taubaté divulga programação e 
detalhes do Carnaval 2016

O Melhor Carnaval é aqui
Dia 30/01 (sábado)
PRÉ-CARNAVAL - MOREIRA CÉSAR
16h - bloco Juca Teles, saída em frente à Caixa 
Econômica Federal de Moreira César
Dia 31/01 (domingo)
PRAÇA DA VILA SÃO JOÃO – MOREIRA 
CÉSAR
16h - bloco do Cupim (Carnavila)
Dia 03/02 (quarta-feira)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA
20h - bloco da Ferroviária, saída em frente à A. 
A. Ferroviária
Dia 04/02 (quinta-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
19h - bloco das Marchinhas 
Dia 05/02 (sexta-feira)
AVENIDA DO SAMBA
20h - abertura do carnaval com Neguinho da 
Beija-Flor
PRAÇA DO QUARTEL
20h - banda Nota Samba 
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
23h59 - bloco Socó da Madrugada
Dia 06/02 (sábado)
AV. CEL FERNANDO PRESTES
10h - bloco das Dondocas
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: Banda Wale Som
16h - bloco Juca Teles
19h - banda Charles Anjo 45
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Frente de Varanda
Dia 07/02 (domingo)
BAR DO EPA (Ouro verde)
11h30 - bloco FFDÉF
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: banda Multiband Show
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som

Programação de Taubaté para o Carnaval
Dia 30 - Sábado
Bloco carnavalesco Vai Quem Quer
15h: Concentração no Largo Santa Luzia
17h: Saída do bloco, com trajeto pela Rua Pre-
sidente Getúlio e Av. Professor Walter Thauma-
turgo, finalizando na área coberta até às 21h30
Dia 05 - Sexta-feira
QUIRIRIM
Bloco Os Mascarados
19h30: Concentração na Praça da Igreja Matriz
20h: Saída em direção ao palco de eventos
20h - Carnaval de rua com banda carnavalesca
Local: Palco de eventos
Dia 06 - Sábado
BAIRRO TRÊS MARIAS
Bloco Carnavalesco e Escola de Samba Unidos 
do Parque Três Marias (Bloco do Mirante)
15h: Concentração na Rua Gentil de Camargo 
- Mirante
16h: Saída em direção à Avenida Marcílio Si-
queira Frade, finalizando na Rua Sebastião 
Branco
QUIRIRIM
15h: Matinê com banda carnavalesca
Bloco Caipira Brasileiro
16h: Concentração na Praça da Igreja Matriz
19h30: Saída em direção ao Palco de Eventos
Bloco Zé Quarqué
19h: Concentração na Praça da Igreja Matriz
20h: Saída em direção ao Palco de Eventos
20h - Carnaval de rua com banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
AVENIDA DO POVO
19h30: Abertura Oficial do Carnaval 2016, em 
seguida desfile do Integral Folia
21h: G.R. Cultural Bloco dos Farrapos
22h: Show com a Banda Lume de Paraitinga, e 
apresentação do Bloco do Beijo e Bloco do Cai-
pira, com a participação dos bonecões João Pau-
lino, Maria Angu, Eupídio dos Santos, Mazzaro-
pi e a Nega do Beijo de São Luiz do Paraitinga
Dia 07 - Domingo
QUIRIRIM
15h: Matinê com banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
Bloco CDC
19h: Concentração na Praça da Igreja Matriz
20h: Saída em direção ao Palco de Eventos
20h: Carnaval de rua com banda carnavalesca

Programação de Pinda para o Carnaval 2016
15h - bloco Pé na Cova
19h - banda Frente de Varanda
CAMPO DO CORINTHIANS
15h30 - bloco do Sabatinão
BAR BIFUKS
16h - bloco Los Beudos
AVENIDA DO SAMBA
18h - desfile dos blocos Carnavalescos
       * 18h - bloco Unidos do Morro
       * 18h30 - bloco Nego Loko
       * 19h - bloco Chique Chitas
       * 19h30 - bloco Vai que Cola
       * 20h - bloco Banana Ouro
21h - banda Garotos do Vale
22h - banda Multiband Show
Dia 08/02 (segunda-feira)
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: Charles Anjo 45
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
16h - bloco do Barbosa
19h - bloco El Sombrero
19h - banda Clave de Sol
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Sambatuque
Dia 09/02 (terça-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
19h - banda Garotos do Vale
AVENIDA DO SAMBA
19h30 - desfile dos blocos Carnavalescos
               * 19h30 - bloco do Português
               * 20h - bloco dos Pirados
               * 20h30 - bloco Pé na Cova
               * 21h - bloco Bom a Beça com Jesus
               * 21h30 - bloco Hlera
               * 22h - bloco Esquenta
               * 22h30 - bloco dos Mineiros
               * 23h - bloco do Doutor
               * 23h30 - bloco do Cupim

Local: Palco de Eventos
AVENIDA DO POVO
15h: Matinê com música e atividades infantis
20h20: Desfile do G.R.C. Bloco carnavalesco 
Dragões Alvi Azul
Desfile de Escolas de Samba do Grupo de Aces-
so
21h40: G.R.C.E.S. Acadêmicos do Bonfim
23h: G.R.C.E.S. Unidos do Parque Aeroporto
Desfile de Escolas de Samba do Grupo Especial
00h20: G.R.C.E.S. Império e Boêmios do Morro
01h40: G.C.E.S. Boêmios da Estiva
03h: G.R.C.E.S. Acadêmicos do Santa Fé
04h20: G.R.C.E.S. Império Central da Mocida-
de Alegre
Dia 08 - Segunda-feira
QUIRIRIM
15h: Matinê com banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
Bloco Esporte Clube Quiririm
17h: Concentração na Sede do Esporte Clube 
Quiririm
20h: Saída em direção ao Palco de Eventos
Bloco do Limão
20h30: Concentração e saída da Praça da Igreja 
Matriz, em direção ao Palco de Eventos
20h: Carnaval de rua com banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
AVENIDA DO POVO
15h: Matinê com música e atividades infantis
QUADRA DA CTI
15h: Apuração das Notas dos Desfiles
Dia 09 - Terça-feira
BAIRRO ESTIVA
Bloco Carnavalesco Bicho Papão
14h: Concentração na Avenida Voluntário Bene-
dito Sérgio, nº 494
17h: Saída do Bloco passando pelas Ruas Mar-
garida e Dr. Quirino, finalizando na Av. Vol. Be-
nedito Sérgio
QUIRIRIM
15h: Matinê com banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
Bloco do Pita
19h: Concentração na Praça da Igreja Matriz
20h: Saída em direção ao Palco de Eventos
20h: Carnaval de Rua com Banda carnavalesca
Local: Palco de Eventos
AVENIDA DO POVO
15h: Matinê com música e atividades infantis
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Janeiro e Fevereiro de 2016

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Curso De Inglês “Professora Renata Amaral” (0xx12) 3674-1505 – (0xx12) 
99763-2800 e-mail englishcourse@uol.com.br
3. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
4. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
5. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
6. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
7. Bar do Danilo
8. O Butico (0xx12) 3674-2343
9. +1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
10. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-7327 e ID.: 55*88830
11. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 99674-1505 
(0XX12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
12. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
13. Restaurante Água Santa – Mercado Municipal de Tremembé (0xx12) 3672-
4644
14. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
15. AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) (0XX12) 3672-1603  
16. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
17. Podoclin - Lilian Podologa - (12) 3674-3218 e 99101-6106

Você quer viver, viver eternamente jovem?
Quando jovens, fazemos coisas que nem sempre nos orgulham. Desejamos o mundo e nos jogamos 
na vida como o filhote-pássaro que alça o primeiro voo. É sempre uma incerteza, e li por aí que há 
não ser que se viva com tanta cautela a ponto de que não se falhe nunca (e assim não estará vivendo, 
apenas existindo), você irá inegavelmente, em algum momento, cometer um erro. Mas, pense bem. 
Eu prefiro ter certeza de que se eu me arrepender, será pelo motivo certo. 
Quando somos jovens, o coração é uma obra em construção, inacabada com falhas e barulhenta. É 
preciso muito de nós mesmos para preencher os buracos e não enlouquecer com o barulho. O mun-
do é muito grande, a vida é muito frágil. Os amigos com quem contaremos, são muito raros. Mas, 
cada chaga será uma cicatriz da batalha. Somos capazes de nos fazer forte com aquilo que temos. E, 
enquanto somos jovens, nos apaixonamos por playlists na madrugada, conversas insanas e pequenas 
coisas. Podemos odiar quem somos num segundo e no próximo defender acima de tudo quem pen-
samos ser. Somos a soma das coisas que fizemos na infância e o que descobrimos na adolescência. 
Podemos passar horas na madrugada dançando com os olhos fechados e prometendo que seremos 
incríveis para sempre, outras noites passaremos debruçados em pilhas de livros, relatórios, projetos 
com prazos para entrega, e ainda terão madrugadas em que choraremos no silêncio por ter o coração 
partido pela primeira vez. Abrace tudo isso e esteja pronto para quando acontecer da próxima vez. 
Ainda não podemos dizer quem seremos no futuro, sinceramente, eu desconfio de quem tem essa 
resposta, independente de qualquer tudo.
E se parecemos legais demais, é porque somos mesmo. Se parecemos inconsequentes irresponsáveis 
de vez em quando e irritantes, é que queremos conservar a maravilhosa sensação de nos permitir ser 
qualquer coisa, apesar dos típicos erros, podemos contar com os que cantaram antes de nós, afinal 
“temos todo o tempo do mundo, nessa nossa linda juventude, somos diamantes que durarão para 
sempre”. Então não vivas por viver, não deixe a rotina estragar aquele brilho dos seus olhos, per-
mita-se amar os anos de liberdade em que nos autointitulamos: eternamente ousados, eternamente 
sonhadores, eternamente jovens. Não perca isso nunca.
Daniele Aparecida Pereira - daniapereira92@gmail.com

Muito axé a todos os leitores.
Nessa edição venho trazendo um pouco da Exposição Griôs, citada em convite na edição anterior. Das fotos 
tiradas de obras da exposição, irei falar um pouco de cada personalidade, porém começarei falando de Carolina 
Maria de Jesus. Em homenagem a data de seu falecimento, 13 de fevereiro de 1977.    
 

CAROLINA MARIA DE JESUS

Carolina Maria de Jesus nasceu a 14 de Março de 1914 em Sacramento -MG, cidade onde viveu sua infância e 
adolescência. Seus pais, provavelmente, migraram do Desemboque para Sacramento quando houve mudança 
da economia da extração de ouro para as atividades agropecuárias.
Quanto a sua escolaridade em Sacramento, estudou em um colégio espírita, que tinha um trabalho voltado às 
crianças pobres da cidade, através da ajuda de pessoas influentes. Carolina estudou pouco mais de dois anos. 
Toda sua educação formal na leitura e escrita é com base neste pouco tempo de estudos.
Mesmo diante todas as mazelas, perdas e discriminações que sofreu em Sacramento, por ser negra e pobre, Ca-
rolina revelou através de sua escritura a importância do testemunho, como meio de denúncia, da desigualdade 
social e do preconceito racial.
Sua obra mais conhecida, com tiragem inicial de dez mil exemplares esgotados na primeira semana, e traduzida 
em 13 idiomas nos últimos 35 anos é “Quarto de Despejo -Diário de uma favelada”. Essa obra resgata e denun-
cía a realidade da favela do Canindé, em São Paulo, no início da “modernização” da cidade e do surgimento 
constante das periferias. Realidade cruel e perversa, até então pouco conhecida. Essa literatura documentária, 
pela narrativa feminina, em contestação, tal como foi conhecida e nomeada pelo jornalismo de denúncia dos 
anos 50-60, é considerada uma obra atual, pois a temática da conta de problemas existentes até hoje nas grandes 
cidades.

“Quarto de Despejo” inspirou diversas expressões artísticas como a letra do samba “Quarto de Despejo” de B. 
Lobo; como o texto em debate no livro “Eu te arrespondo Carolina” de Herculano Neves; como a adaptação 
teatral de Edy Lima; como o filme realizada pela Televisão Alemã, utilizando a própria Carolina de Jesus como 
protagonista do filme “Despertar de um sonho” (ainda inédito no Brasil); e, finalmente, a adaptação para a série 
“Caso Verdade” da Rede Globo de Televisão em 1983.
Carolina sempre foi muito combativa, por isso era mal vista pelos políticos de esquerda e direita quando come-
çou a participar de eventos em função do sucesso de seu livro. Por não agradar a elite financeira e política da 
época com seu discurso, acabou caindo no ostracismo e viveu de forma bem humilde até os momentos finais 
de sua vida.
Carolina foi mãe de três filhos: João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus Lima. Faleceu 
em 13 de Fevereiro de 1977, com 62 anos.
A obra de Carolina Maria de Jesus é um referencial importante para os estudos culturais e literários, tanto no 
Brasil como no exterior e representa a nossa literatura periférica/marginal e afro-brasileira. Um exemplo de 
resistência, inteligência e capacidade que fica pra sempre na história da nossa cultura.

Bibliografia :
Quarto de Despejo 1960
Casa de Alvenaria 1961
Pedaços de Fome 1963
Provérbios 1963
Diário de Bitita 1982 (Póstumo).

Espero que gostem e continuem lendo.
Por: Davi Mariano representante do Terreiro de Cultura
Página no Facebook: Terreiro de Cultura
E-mail: terreirodecultura@hotmail.com
Até a próxima e muito axé!

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

CARNAVAL DE MARCHINHAS DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

São Luiz do Paraitinga passou quase todo século XX sem carnaval. Logo que o 
Monsenhor Ignácio Gióia chegou a cidade, em 1916, ele proibiu todas as manifes-
tações consideradas, por ele, profanas. A partir disso surgi um mito na cidade que 
o carnaval causava “rabo e chifre”, e em meados do século XX cessam, inclusive, 
os bailes de salão.
Não foi por acaso então que o tema da retomada do Carnaval da cidade, que aconte-
ceu no ano de 1981, logo após uma reportagem do tradicional “Jornal Nacional” da 
Rede Globo de Televisão, que tratava da cidade com ironia por não realizar a festa 
mais tradicional do país, por medo de “pragas religiosas”, chamou-se o Carnaval 
do “Rabo e Chifre”.
Logo que o carnaval ganhou as ruas surgiram os primeiros blocos, foram eles: Zona 
do Agrião, Ovelhas Negras, Petróleo, Rua Nova e Melindrosas.  Mas é a partir de 
1982 com o Bloco Encuca a Cuca que o carnaval começa a criar a identidade que 
hoje conhecemos, quando o bloco propõe revelar as lendas que faziam parte do 
imaginário local, através de bonecos gigantes aliado a musicalidade da marchinha.
A partir desse contexto os blocos carnavalescos passam a não reverenciarem per-
sonagens tradicionais do Carnaval como o pierrô e a colombina e, sim, ícones da 
cultura local como o Juca Teles e personagens das lendas locais.  A partir disso, a 
cidade criou um carnaval extremamente diferenciado: o repertório musical é exclu-
sivo de marchinhas carnavalescas, entretanto, a marcha é reinventada e fortemente 
influenciada por toda a musicalidade dos grupos folclóricos, das bandas musicais e 
da tradicional fanfarra local, criando uma identidade ímpar.  Além disso, o Carna-
val de São Luiz do Paraitinga traz consigo uma vestimenta toda peculiar, onde as 
fantasias e alegorias dos foliões são muito coloridas e baseadas no tecido florido da 
“chita” ou na remenda de retalhos.
O Carnaval de São Luiz do Paraitinga tem crescido exponencialmente sobre uma 
fórmula que prima pela manutenção de elementos típicos do mundo do popular, e 
com certeza esta nessa concepção o sucesso que hoje arrasta cerca de 150 mil pes-
soas durante os cinco dias de festa.
Depois da enchente do rio paraitinga em 2010 muitos blocos “migraram” para ou-
tras cidades da região compartilhando sua alegria de carnaval, os blocos mais fa-
mosos no momento são: Bloco Pé na Cova, Bloco do Barbosa, Bloco da Maricota, 
Bloco Juca Teles e a Banda Estrambelhados.
Todo ano também tem um festival de marchinhas que reune novos blocos e novas 
marchinhas para que se de continuidade a tradição e participem do carnaval.
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