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Escolas de samba deverão animar o carnaval de rua em Boituva.

Na quinta-feira (29), a Prefei-
tura de Boituva, através da Secre-
taria Municipal de Educação e
Cultura, anunciou a programação
do Carnaval 2015 na vizinha cida-
de, com o tema: “Um Salto Para a
Folia”. Os festejos acontecerão no
período de 13 a 17 de fevereiro,
com três noites de desfile de rua
e a participação de escolas de
samba de Boituva e região. Ha-
verá ainda duas matinês para as
crianças e bailes de carnaval
após o término dos desfiles.

Entre as escolas e blocos que
irão se apresentar em Boituva, es-
tão: Bloco do Gerê (Boituva), Im-
perador do Samba (Itapetininga),
Santa Quitéria (São Roque), Blo-
co Puro Sangue (Boituva), Unidos
de Boituva, Consciência Negra
(Boituva) e Mocidade Indepen-
dente (Itu). A abertura das Festivi-
dades de Momo na vizinha cida-
de ocorrerá na sexta-feira (13), às
20h30, com o “Grito de Carnaval”
do Núcleo da Terceira Idade
(NUTI) de Boituva. As matinês se-
rão realizadas no domingo (15) e
terça-feira (17), às 16 horas, no
Centro Municipal de Eventos.

Os desfiles acontecerão en-
tre os dias 14 a 16 de fevereiro, a
partir das 20 horas, na Rua Coro-
nel Eugênio Motta, no centro de
Boituva. Nos intervalos dos desfi-

les dos blocos e escolas de sam-
ba, entrará na “passarela do
samba” boituvense o Bloco “Vai
Quem Qué”, animado por uma
banda musical, que tocará as
melhores marchinhas dos carna-
vais, com a rua liberada para o
público participar da festa. E após
a realização dos desfiles, acon-
tecerão os bailes com a Banda
Musixx, no Centro de Eventos.

“Folia no Ar”
Um dos locais que recebe

grande público durante os fes-
tejos carnavalescos em Boituva
é o Centro Nacional de
Paraquedismo. Paraquedistas
de todo o País e também de ou-
tros pontos do planeta visitam a
cidade nesta época do ano, para
realizar seus saltos e tentar que-
brar recordes. Neste ano, duran-
te o dia, existe a perspectiva de
três tentativas de recordes de for-
mação em queda livre. Outro es-
porte que colore os céus de
Boituva nesta época do ano é o
balonismo. Há mais de dez
anos, a cidade, que já era refe-
rência mundial no paraque-
dismo, também se tornou pon-
to de encontro para balonistas.
Nos fins de semana, são reali-
zados voos panorâmicos e não
será diferente durante o Carna-
val 2015.

CARNAVAL EM BOITUVA
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YAKISOBA DELIBOX

Wilson Keitti Hayashida está com os dias movimentados e cheios
de alegria. Ele inaugurou o Yakisoba Delibox e promete servir o melhor
prato da região. Sucessos com o novo empreendimento.

BANDA DO BONDE

A Banda do Bonde realiza seus ensaios e promete animar os
dias de carnaval em Tatuí. Muita gente participando deste tradicio-
nal bloco carnavalesco. Fotos de Johny Salles (Xpres).

Wilson inaugura seu serviço de yakisoba.

CAMINHADA EM ALTA

No sábado (31), 4 Estilos Natação e Fitness realizou uma cami-
nhada de 14 quilômetros até o Condomínio Colina das Estrelas. A
orientação foi do professor Altair Vieira. Informação e foto do facebook
de Fernando Foster.

RODA DE VIOLEIROS NO LAR

No domingo (1º), Hélio Beijo Frio animou o Lar São Vicente de
Paulo com seu Programa Roda de Violeiros. O presidente Ivan
Rezende diz que o evento foi um verdadeiro sucesso e alegrou
todos os assistidos por esta tradicional entidade.

Alessandra, Josilaine e Noemi.

Prefeito Edson Marcusso (Boituva) e Maria Nazaré Patekoski.

Nathália Marinho. Karina e Wesley.

Fábio e Andreza. Anderson e Samantha.

QUINZE ANOS DE SACERDÓCIO
Dia 29 de janeiro, o Padre

Edvylson de Godoy comple-
tou quinze anos de sacerdó-
cio. Ele é pároco da Igreja da
Sagrada Família, na Avenida
das Mangueiras, em Tatuí.
No último fim de semana, o
religioso recebeu parabéns

dos paroquianos e seu
aniversário de sacerdócio foi

lembrado nas missas.


