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FEVEREIRO/2016 

 

De 6 a 9 – Carnaval  

 

Realizado entre os dias 6 e 9 de fevereiro, o Carnaval em Paraibuna contou com muitas 

atrações e buscou valorizar um ambiente bastante familiar e repleto de alegria e entretenimento 

para todas as idades. 

Durante a folia, as bandas e os blocos carnavalescos arrastaram multidões atrás do trio 

elétrico, ao som de marchinhas próprias e de canções tradicionais; no total 15 blocos saíram às 

ruas: Vagalume, Camisa, Pé no Brejo, Corujão, Meninas, Caipira Tonho Prado, Batorlove, Carna 

Maiden, Bin Laden, Bloco dos „Bruto‟, Pira Pira Paraibuna, Reação PIB, Corujinha, Bloco da 

Saúde e Bloco da Bica. 

O público infantil também teve diversão garantida no carnaval de marchinhas; na Praça 

Matriz a animação ficou por conta das bandas: Corpo Seco, Pira Pira Paraibuna, Pé no Brejo e Os 

Calçadas, além dos tradicionais bonecões que retratam personagens da cultura paraibunenses e 

saíram pelas ruas proporcionando alegria e descontração às crianças. 

O carnaval foi realizado pela Prefeitura de Paraibuna e a Diretoria de Esporte, Turismo e 

Lazer com o apoio das Diretorias Municipais, Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, 

Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Associação Comercial e Empresarial de Paraibuna 

(Acep), Polícia Militar e Polícia Civil.  

 

   
                      

                      Bloco Bin Laden             Bloco Camisa          Bloco Reação PIB 
  

           

       Bloco da Saúde                                        Os Calçadas       Pira Pira Paraibuna                                     
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                     Corpo Seco                               Pé no Brejo                                        Bloco Carna Maiden  

 

                            
          Bloco Corujão                   Bloco das Meninas                                  Bloco Vagalume 

 

      
   Bloco Tonho Prado                        Bloco dos Bruto                                       Bloco Batorlove 

 

   
       Bloco da Bica                                          Bloco Corujinha                           Bonecões  

 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de público: cerca de 4.000 pessoas, entre turistas e cidadãos paraibunenses prestigiaram 

o carnaval durante esses dias de folia deixando as tardes carnavalescas bem familiares.                                          
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Dias 13, 20 e 27 – Mercadão com Arte das 9h às 15h no Mercado Municipal 
 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto a Comissão Municipal 

Setorial de Artes Plásticas, o Mercadão com Arte acontece aos Sábados no Mercado Municipal de 

Paraibuna com finalidade de apresentar e valorizar os artistas locais.  

Participam deste evento os alunos dos projetos culturais ligados a artes plásticas da 

Fundação Cultural, como Pintura em Tela e Artesanato. 

Os artistas organizam a exposição e interagem com o público esclarecendo possíveis 

dúvidas, tudo ao som de boa música instrumental de viola. 
 

 
 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de Público: cerca de 600 pessoas prestigiaram o evento  

 

Dias 14, 21 e 28 (Domingo) às 9h00 – Domingueira da Viola no Mercado Municipal 
 

Realizado pela Fundação Cultural junto a CMS de Folclore e Tradição Popular a 

Domingueira da Viola é uma tradição que existe há anos na cidade, onde um grupo de amigos, 

tocadores de viola se reúnem aos domingos para se apresentarem em espaços públicos.  
 

 
 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de público: cerca de 600 pessoas prestigiaram o evento.  
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De 15 a – Inscrição para os Projetos Culturais – 1º semestre 
 

A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” abriu inscrições para novos alunos nos 

Projetos Culturais 1° Semestre – dentre elas: BAMAP Show; BAMAP formação; Guitarra; Violão; 

Bateria; Viola Caipira; Teclado; Prática de conjunto; Instrumentos de sopro; Intervenção Cênica; 

Circo; Ballet Clássico; Danças Multidisciplinares; Dança Lúdica; Grupo de Dança; Maracatu; 

Desenho; Cauzine; Pintura em Tela; Grafitti; Mosaico Ecológico em Cerâmica; Artesanato com 

Bonecas de Pano; Artesanato com Material Reciclado. 

 

 
  

Público alvo: interessados em aprender música, artes plásticas, artes cênicas, dança e desenho. 

Média de público: cerca de 600 alunos foram inscritos nos Projetos Culturais para o 1° 

Semestre. 

 

Dias 22 e 26 – Ensaio Aberto nas Escolas Cel. Eduardo e Dr. Cerqueira César 

 

 Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto às Comissões 

Municipais Setoriais e apoio dos monitores dos Projetos Culturais, o ensaio aberto, intitulado 

“Convulsão nas Escolas” teve como objetivo – além de divulgar as Oficinas Culturais – mostrar 

aos alunos as atividades que a Fundação Cultural realiza no que tange a arte. 

Durante o „Convulsão nas Escolas‟, cada monitor deu uma aula demonstrativa, 

apresentando aos alunos o conceito dos projetos culturais e convidando-os a participarem. 

Este intercâmbio cultural, por meio de uma vivência de arte e educação, mudou a rotina 

das escolas; as atividades ocorreram de forma simultânea mexendo com a percepção e a rotina 

dos alunos, professores e funcionários. 
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Foi uma grande vivência entre os grupos que primam pelos mesmos objetivos de 

crescimento, arte e educação dos jovens da nossa cidade. 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Público alvo: alunos das escolas das redes municipal e estadual de ensino. 

Média de público: cerca de 1200 pessoas prestigiara o evento entre alunos, professores e 

funcionários da escola. 
 

Dia 24 – Piripaque na Escola Irmã Zoé 
 

 Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto às Comissões 

Municipais Setoriais e apoio dos monitores dos Projetos Culturais, o ensaio aberto, intitulado 

“Piripaque na Escola” aconteceu na escola Irmã Irene Alves Lopes - “Irmã Zoé” e teve como 

objetivo – além de divulgar as Oficinas Culturais – mostrar aos alunos as atividades que a 

Fundação Cultural realiza no que tange a arte. 

Durante o „Convulsão nas Escolas‟, cada monitor deu uma aula demonstrativa, 

apresentando aos alunos o conceito dos projetos culturais e convidando-os a participarem. 

Este intercâmbio cultural, por meio de uma vivência de arte e educação, mudou a rotina 

das escolas; as atividades ocorreram de forma simultânea mexendo com a percepção e a rotina 

dos alunos, professores e funcionários. 
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Foi uma grande vivência entre os grupos que primam pelos mesmos objetivos de 

crescimento, arte e educação dos jovens da nossa cidade. 
 

 

    
 

    
 

    
 

Público alvo: alunos da Escola Irmã Zoé. 

Média de público: cerca de 800 pessoas prestigiaram o evento, entre alunos, professores e 

funcionários da escola. 

 

Dia 25 – Fundação Cultural realiza ação contra o Aedes Aegypti, Zika e Chikungunya. 

 

A SUCEN (Superintendência de Controle de Endemias) lançou a campanha para todo o 

estado de São Paulo, intitulada como “Dia da faxina nos prédios públicos”. A ideia foi que todas as 

repartições públicas dedicassem um dia da semana para verificar todos os possíveis focos do 

mosquito, fazendo uma limpeza geral e impedindo a reprodução dos aedes. 

Dia 25 de Fevereiro foi o dia em que a Fundação Cultural mobilizou toda equipe contra o 

Aedes Aegypti, Zika e Chikungunya. 

 A equipe supervisionou todo o prédio da instituição recolhendo os objetos identificados 

como possíveis criadouros do mosquito. 
 

   

 


