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São Luiz do Paraitinga consulta população para estudar 
mudanças no Carnaval 2010 
Objetivo é evitar transtornos com a superlotação da cidade durante a folia 

São Luiz do Paraitinga vai fazer uma consulta popular no próximo sábado. A ideia é ouvir, 
dos moradores, propostas de mudanças para os próximos carnavais.  
 

Uma cidade tranquila, com ruas vazias. Assim é São 
Luiz do Paraitinga, na maior parte do ano. Mas quem 
mora na cidade se lembra de um cenário bem 
diferente no último carnaval. “Eu tive que ficar dentro 
de casa, porque se eu saísse com minha filha de 14 
anos eu tinha que ficar empurrando ela, porque 
vinham os caras bêbados, abraçando. Foi muito 
desagradável, a gente se sentia invadida”, disse a 
artista plástica Maria de Fátima da Silva.  
 
Na festa desse ano, em apenas cinco dias, a cidade 

recebeu 180 mil visitantes. Tanta gente que os problemas eram inevitáveis. O município 
ficou sem água, e chegou até a impedir a entrada de foliões.  
 
Para tentar melhorar o carnaval do ano que vem, será 
feita nesse sábado (08) uma consulta popular. A ideia 
é ouvir, da população, propostas de mudança para a 
festa, como explica o diretor de turismo de São Luiz, 
Eduardo Coelho. “Chegamos a um momento que 
precisamos de mudanças e nada melhor do que ouvir a 
população que sofre os impactos negativos do 
carnaval”  
 
Durante a audiência pública, os moradores 
responderão um questionário com 30 questões, sobre 
temas como infraestrutura e sugestões em geral. Cartazes e um carro de som convidam a 
população a participar. A consulta não é obrigatória.  
 

Depois de respondidos, os questionários serão enviados 
para a Unesp de Guaratinguetá que vai computar os 
dados e traçar um paralelo com a pesquisa de perfil da 
população que frequenta o carnaval. O levantamento 
apontou que o folião que visita a cidade tem, em 
média, 26 anos, é estudante em sua maioria, solteiro, 
se hospeda em casas alugadas e gasta pouco.  
 
Os questionários ficarão espalhados em 11 postos. Na 
zona rural, a audiência será das 17h às 18h e na área 
central, das 19h às 20h. O resultado deve sair em 

setembro. 
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Carnaval Marchinhas 
Carnaval: moradores de São Luiz participam de consulta 
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Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira

Doações de fiéis da Universal compraram imóveis de R$ 25 milhões, diz jornal

Jacareí sedia 5ª Jornada Odontológica até sábado. Confira a programação

Prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição da Fuvest é reaberto hoje

Receita libera consultas ao 3º lote de restituição do IR 2009
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