Você sabe por que o carnaval muda de data todo ano?
Dia do feriado tem origem em definição da Igreja Católica para a Páscoa e relação com o calendário Lunar

O Carnaval chegou e para alegria
de muitos ele veio mais cedo em 2018:
em 13 de fevereiro - e desde a última
sexta-feira, dia 9, os desfiles das escolas
de samba de São Paulo já invadiram e
coloriram o Sambódromo do Anhembi,
o mesmo acontecendo hoje e amanhã
na Marquês de Sapucai, no Rio de Janeiro. Mas você sabe o motivo da data
do Carnaval mudar todo ano?
Tudo tem origem em uma definição
da Igreja Católica para uma de suas datas mais sagradas, a Páscoa. Há também
uma relação com o calendário lunar.
Todo ano, o dia que marca a celebração da ressurreição de Jesus Cristo
é comemorado no primeiro domingo
após a primeira Lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte
do planeta. Para nós, no Brasil, isso
equivale ao primeiro domingo depois
da primeira Lua cheia após o término

do verão (e início do outono), dia 21
de março.
A partir daí, sabendo a data do
domingo de Páscoa, basta voltarmos
sete semanas no calendário para encontrarmos justamente o domingo de
Carnaval.
Como o ciclo da Lua dura em média
28 dias e os meses, 30 ou 31 dias (com
exceção de fevereiro), as datas de Lua
cheia sempre variam. Em 2018, por
exemplo, a primeira Lua cheia após o
fim do verão no Brasil será em 31 de
março, um sábado. Assim, a Páscoa
será em 1º de abril e o domingo de
Carnaval, em 11 de fevereiro.
Se demos sorte em 2018 e Carnaval
chegou cedo, no ano que vem, porém,
precisaremos esperar um pouco mais
pela festa. A Páscoa de 2019 será só em
21 de abril e o domingo de Carnaval, por
consequência, apenas em 3 de março.

O Brasil que pula carnaval é o mesmo que promove a quarta-feira de cinzas.
Marília, domingo, 11 de fevereiro de 2018

AGENDA DA FOLIA - CARNAVAL 2018 Marília
Programação oficial divulgada pela Secretaria Municipal da Cultura

1º CARNA-OESTE - Hoje, das 18h às 23h, na Av.
Amador Bueno esquina com a rua Antônio Polón.
Apresentação do DJ e grupo de samba Escola Império de São Jorge. Desfile da Escola CRC (Comunidade
Recreativa Cultural) Império São Jorge. Participação
da Banda Mamão com Açúcar. Gratuito.

CARNAVAL DE RUA DO BAIRRO CASCATA
- Hoje, das 16h às 22h, na rua Sargento Ananias
esquina com a rua Paraíba. Gratuito.
CARNAMORUMBI - Hoje, das 16h às 23h30,
na rua Leonor Tanuri, 25. Próximo ao Mercado
Morumbi. Bandas de carnaval MVM, Luís Mouré
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e Jorge. Gratuito.
FORRÓVAL - Segunda-feira (12), a partir
das 21h, no Clube dos Alfaiates de Marília
(rua 9 de julho, 1402). Baile com músicas
com marchinhas de carnaval e apresentação
do Musical Status e amigos. Entrada: 1 kg de
alimento não perecível.
CARNAVAL NO YARA - Segunda-feira (12),
a partir das 22h, no Yara Clube de Marília (av.
Vicente Ferreira, 1096). Animação: banda A
Baladeira. Mais informações e ingressos: tel.
3402-3402.
DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA NOVA MARÍLIA (GRENOM) - Segunda-feira (12), a partir
das 20h, com início na Avenida João Ramalho,
próximo ao Sesi, seguindo até a Avenida Mem
de Sá, com muita alegria e a tradicional Bateria
do Grenom, que anuncia uma novidade para
o desfile deste ano: uma ala LGBT. Mais informações nos ensaios que acontecem de 2ª a 6ª,
às 20h30, na rua João Marcassa, 5 - 1º Grupo
Nova Marília. Gratuito.

"DIA DE CRAQUE"

CARNACÃO ROCK FESTIVAL – Segunda-feira
(12), a partir das 22h, no Cão Pererê (Av. Alcides Lajes Magalhães, 38). Apresentação de 3
bandas por noite.
CARNAVAL NO CHAPLIN – Até terça-feira
(13), das 19h à meia-noite, no Restaurante
Chaplin (Av. República, 129). Sambas de enredo
e marchinhas. Música ao vivo.
CARNAROCK – Até o dia 14 (Quarta-feira
de Cinzas), a partir das 23h, no bar Capitão
Beer (Av. João Ramalho, 911). Noites de muito
rock n' roll com a presença de bandas como
Poderoso Chefão, Charlie Brown Jr Cover, Red
hot cover, Arquivo Nacional, Seu Migué, Pantera
Tributo, Especiais classic rock, Especial emo/
punk e muito mais.
REBANHÃO 2018 - Até segunda-feira (12),
das 12h às 22h, no Espaço Elena Guerra (Av.
Benedito Alves Delfino, 2327 - próximo ao Nikkey Clube). Mais informações: tels.3425-6161
/ 99811-0934. Entrada: 1kg de alimento não
perecível (exceto sal e açúcar).
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Que tal jogar futebol no Allianz Parque?
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Como ficar “24h de plantão” para
responder mensagens no celular
pode afetar sua saúde mental
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No dia 11 de março, será
realizado no Allianz Parque,
estádio do Palmeiras em São
Paulo, o "Dia de Craque". No
evento, "o torcedor poderá
viver a experiência de ser um
jogador de futebol". E, os técnicos dos times serão dois ídolos
do clube paulista: Edmundo e
Zinho.
Para garantir uma vaga
nessa partida, os interessados
devem acessar o site www.
diadecraque.com.br e seguir
as instruções. Cada um poderá
jogar por 40 minutos e poderão
usufruir de toda a estrutura do
estádio, com direito a uniforme
personalizado, entrevista coletiva, preleção com os técnicos,
entrada pelo túnel principal, escalação no telão, perfilamento
e execução do hino nacional, e
direito a dez convidados.
O mecanismo será o mesmo
para as torcedoras e a partida
de futebol feminino será realizada posteriormente às 17h
do mesmo dia. Para participar,
é necessário desembolsar pelo
menos R$ 1.850.

Allianz Parque, estádio do Palmeiras em São Paulo

