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Mimosa

lenda que o nome foi dado por índios que foram pescar no rio, não acharam
nada e usaram a expressão Piracuera (que significa “aqui não tem peixes”).
Quem nasce em sem peixe é sem-peixeano. Responda abaixo: quem nasce
em São Francisco de Itabapoana é:

Pálida

História de Pescador
estrela de
magalhães

De olho nas estrelas
Na brincadeira ao lado, descobrimos um desenho. E você sabia
que os navegadores se guiavam
pelos desenhos das estrelas no
céu? O Cruzeiro do Sul é um
exemplo dessas constelações.
Em forma de cruz, foi avistado
pelos navegadores pela primeira
vez em 1455, na costa da África.

Era uma vez um pescador que foi fazer prova para tirar a caderneta,
quando o capitão perguntou:
- O que você faria se tivesse muito vento em alto mar?
O pescador respondeu:
- Jogaria a âncora.
- E se o vento aumentasse? - questionou o capitão.
- Jogaria outra âncora.

Resposta São-Franciscano

u
é
a

É curioso! Existe uma cidade em Minas Gerais chamada Sem Peixe. Diz a

Rubidea

Então o capitão disse:
- Onde você está arrumando tanta âncora?
E o pescador falou:
- E onde o senhor está arrumando tanto vento?
Escrita por Sérgio Henrique Bastos – Núcleo Barra de Itabapoana

Você sabia?
Também na Pré-História
os pescadores amarravam
pedras em cordas para estabilizar os barcos. O grego Anacarsis, no ano 592
a.C, aprimorou o modelo
em madeira e inventou a
primeira âncora em metal.
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Dica infalível
Para tirar o cheiro de
peixe das mãos, pegue
o pó de café já usado
e esfregue-o nas mãos
por um minuto!
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Futebol, uma paixão
são-franciscana!
O Campeonato Municipal de Futebol de São
Francisco de Itabapoana conta com 14 equipes.
Cada clube monta dois times: um para a categoria
principal e outro para a categoria aspirante.

O tatu-bola Fuleco é a mascote da Copa
de 2014, que será realizada aqui no Brasil.
Desde 1966, as Copas do Mundo de Futebol
têm mascotes como representantes. Você se
lembra de algumas delas? Ligue os pontos!
Striker

1998 sede: França
Campeã: França
Zakumi

Pontapé inicial no Brasil
O futebol chegou ao País em 1894. Quem
trouxe o esporte para cá foi o paulista
Charles Miller. Ele era filho de ricos imigrantes ingleses; foi estudar na Inglaterra
e, por lá, começou a jogar futebol. Voltou ao Brasil
com duas bolas de futebol, um livro de regras, um
uniforme e um par de chuteiras, para ensinar aos colegas o esporte que hoje é o mais popular do mundo!

2006 sede: Alemanha
Campeã: Itália
Footix

1994 sede: Estados Unidos
Campeão: Brasil
Goleo IV e Pille

2010 sede: África do Sul
Campeã: Espanha

O futebol surgiu na China, no ano 2500 a.C. Mas
foram os ingleses, no século 18, que inventaram
as regras que conhecemos hoje.

Os cartões vermelho e
amarelo foram usados pela
1ª vez na Copa de 1970!

Placar geral
O maior público em um estádio
aconteceu em 31 de agosto de
1969: 183.341 torcedores lotaram o Maracanã para assistir
ao duelo Brasil x Paraguai pelas
Eliminatórias da Copa de 1970. O Brasil ganhou de 1x0, com um golaço de Pelé!
O Rei do Futebol marcou 1281 gols na carreira.

Divulgação

De onde veio?

Fontes: Diário de S.Paulo, Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, iG, Revista Placar, Globo Esporte.com, O Globo e Estadão
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