
Brincadeira!

Ligue os pontos e descubra quais as técnicas para pescar as 
principais espécies encontradas nos rios e nas praias da cidade.

Espécie:
Camarão sete-barbas

Espécies: Cação e enchova 

Técnica: Rede de arrasto costeiro

Espécies: Dourados, pargos e peroás

Técnica: Minhocoçu ou 
pequenos peixes. Esta modelo é 

chamado de pesca de isca-viva 

Técnica: Molinete 
e linha chumbada

Espécies: Bonito 
listrado, cavalas e sarda 
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Técnica: Redes de emalhe 

Mais história!
A pesca é uma das atividades 
mais antigas da humanidade. 
O anzol e a rede foram inven-
tados na Pré-História. 

Você sabia?  
Também na Pré-História 
os pescadores amarravam 
pedras em cordas para es-
tabilizar os barcos. O gre-
go Anacarsis, no ano 592 
a.C, aprimorou o modelo 
em madeira e inventou a  
primeira âncora em metal.

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!

História de Pescador
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. 

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

É curioso! Existe uma cidade em Minas Gerais chamada Sem Peixe. Diz a 
lenda que o nome foi dado por índios que foram pescar no rio, não acharam 
nada e usaram a expressão Piracuera (que signifi ca “aqui não tem peixes”). 
Quem nasce em sem peixe é sem-peixeano. Responda abaixo: quem nasce 
em São Francisco de Itabapoana é:

De olho nas estrelas 
Na brincadeira ao lado, descobri-
mos 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. 
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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.

Taboa que vira arte
Bolsas, cintos, cadeiras... A palha da 
taboa, planta abundante nas lagoas de 
Gargaú, transforma-se em diferentes 
objetos pelas mãos das artesãs da 
Cooperativa Taboa (Cooptaboa). 

A Cooptaboa é a primeira coo-
perativa com certifi cação orgânica 

do País. O selo confi rma que o produto é 
100% natural e orgânico, com manejo sus-
tentável, ou seja, ecologicamente correto. 
Anote o endereço:

R. Dionísio Tavares, 103 
Buraco Fundo - Gargaú

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

Marque na agenda! No início do 
verão, turistas e moradores da 
região movimentam a Feira Mu-
nicipal de Artesanato (Femarte), 
em Santa Clara.

Reciclar para transformar
Este é o lema do Instituto de Pesquisa Arte e 
Cultura Tabernarte.  Os alfabetizandos do núcleo 
Morro Alegre pesquisaram: o nome vem da frase 
“Transformando em Arte”. O artista plástico Perez 
Dová projetou o espaço na beira de uma rodovia 
no começo dos anos 2000. No lugar de um lixão, 
Perez criou o centro cultural. Por lá, tudo é cons-
truído com materiais recicláveis e são oferecidas 
ofi cinas de desenho, cerâmica e teatro. Vale a visita!

Rodovia Afonso Celso, s/nº, Morro Alegre.

Mais detalhes no site: tabernarte.blogspot.com.br 

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

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

Pontapé inicial no Brasil
O futebol chegou ao País em 1894. Quem 
trouxe o esporte para cá foi o paulista 
Charles Miller. Ele era fi lho de ricos imi-
grantes 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 co-
legas o esporte que hoje é o mais popular do mundo!

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!

1998 sede: França 
Campeã: França 

2006 sede: Alemanha 
Campeã: Itália 

1994 sede: Estados Unidos 
Campeão: Brasil 

2010 sede: África do Sul 
Campeã: Espanha 

Você conhece o Art Lata? 
É uma orquestra formada por crian-
ças de São Francisco, que produzem 
o som a partir de utensílios de lata. 
Assista a uma apresentação da turma 
no link: http://goo.gl/c3gdt

Artesanato na cidade
A arte de criar trabalhos manuais é chamada de artesanato. 
A cidade conta com muitos artesãos, que criam lindas 
peças decorativas com características de São Francisco 
de Itabapoana. Nas próximas páginas, eles nos ensinam 
alguns truques. Venha conhecer – e aprender!

Striker

Footix

Goleo IV e Pille

Zakumi

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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