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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

Com o objetivo de resgatar
e preservar a história de
Caraguatatuba, o APMC
(Arquivo Público do
Município Arino Sant’ana de
Barros), trabalha com
registros históricos que
remontam, desde 1981, a
trajetória educacional da
cidade.”O acervo
correspondente ao Fundo
Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo foi
repassado à responsabilidade
do município em 2004,
quando a rede de ensino foi
municipalizada, e um dos
aspectos mais importante de
resgatar, compilar e preservar
esse acervo é que Caraguá é
uma das poucas cidades do
Estado que ainda possui
documentos desse tipo”,
destaca Denise Lemes,
historiadora do APMC.A
etapa que contempla
organograma, inventário e
higienização do acervo -
livros de matrícula, chamada,
inventário de material, termos
de visita e exames finais - está
quase concluída. Depois, a

equipe do Arquivo Público
inicia o processo de
descrição dos materiais,
seguido do histórico dos
livros que guardam mais de
100 anos da trajetória
educacionalde Caraguá.A
historiadora Denise revela
que, desde que a equipe
começou a trabalhar com o
material, foi possível
perceber que, apesar de bem
deteriorado, ele é muito mais
ricodoque se
imaginava.”Muita coisa se
perdeu no tempo. A
documentação é muito
consultada pela Secretaria de
Educação para a elaborar
históricos escolares de ex-
alunos e muitos também vem
ao arquivo para recordar sua
fase estudantil”, diz a
historiadora.Curiosidades. O
Ensino Público na Província
de São Paulo foi
regulamentado em 16 de
março de 1834. Na época,
o aluno ingressava na escola
para aprender leitura e
escrita, gramática da língua
portuguesa, geometria e

Remontando a história de Caraguá
princípios da moral cristã. A
primeira escola deCaraguá foi
criada em 1835, pela
administração de São
Sebastião. E a “Escola de
Primeiras Letras Masculina”
teve Francisco Moreira da
Costa, de nacionalidade
portuguesa, como o primeiro
professor.”Em um livro ata de
exames finais, das Escolas
Reunidas (posterior Grupo
Escolar), do ano de 1925, as
disciplinas cursadas na classe
do 1º ano masculino eram
leitura, linguagem, caligrafia,
aritmética, geografia e
história. Estes livros
apresentam elementos da
educação desde o início da
República, passando pelo
Estado Novo e Regime
Militar”, diz Alex Sander,
estagiário que atua no
APMC.Serviço. Atendimento
de segunda a sexta, das 9h
às 12h e das 13h30 às 17h.
O APCM fica no Polo
Cultural Profª Adaly Coelho
Passos, na Praça
Dr. Cândido Motta, 72,
Centro.

A cidade do interior
paulista traz a 4ª Semana
da Canção Brasileira para
encantar atodos com a
riqueza desse patrimônio
imaterial Com objetivo
de realizar uma
reflexãosobre a cultura da
canção popular brasileira,
o município de São Luiz
do Paraitinga apresenta
a4ª Semana da Canção
Brasileira. Durante os
dias 12 a 18 de setembro
a cidade do interior de São
Paulo terá shows no
famoso coreto Elpídio
dos Santos, região central,
e em praças da cidade
com grandes artistas
como Dominguinhos,

Geraldo Azevedo e o
grupo Karnak.O evento
também contará com a
participação dos
luizenses e dos visitantes
em oficinas musicais.
Realizadas no
Prédio da Assessoria de
Educação, Rua
Coronel Manoel Bento -
41, as palestras
abertas à população serão
dadas por nomes como
Carlos Sandroni,
professor de
etnomusicologia da
Universidade Federal de
Pernambuco, o
compositor Sérgio
Molina e o musicólogo
jornalista Zuza Homem

de Mello. Além das
oficinas abertas ao
público, a Semana
incentivará a educação
musical nas escolas
municipais com
apresentações especiais.
Serão dadas
aulas para alunos e
professores que
abordarão desde canto em
coral a percussão
c o r p o r a l . M a i s
informações sobre as
apresentações e sobre o
evento podem ser
encontradas no
site www.semanadacancao.com.br e
sobre a cidade podem ser
o b t i d a s
no www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

São Luiz do Paraitinga
promove a canção

popular em setembro
Evento contará com muita
música, dança, exposição
de artes plásticas,
artesanato, xilogravura e
cinemaA cultura terá um
destaque especial
durante a estação das
flores em Campos do
Jordão.Entre os dias 23
de setembro  e 8 de
o u t u b r o  a c o n t e c e
o Festival da
Primavera,  que
promoverá a exibição de
 diversas manifestações
culturais, estimulando o
desenvolvimento das
artes na cidade.”O evento
contará com muita
música, dança,
exposição de artes
plásticas, artesanato,
xilogravura e cinema”.
Explica Flávia
Centofante, Secretária
Municipal de Cultura de

Campos do Jordão”.As
exposições de artes
plásticas acontecerão na
sala em frente a Praça de
Vila Capivari (antiga
Telefônica). Os
artesanatos poderão ser
vistos no IPHAC
 (antigo Museu da
Imagem e do Som) em
Vila Abernéssia.  O
Auditório Cláudio
Santoro deve receber
apresentações artísticas
de música e dança, e as
exibições de cinema
serão realizadas no
Espaço Cultural Dr.
Além, em vila
A b e r n é s s i a . ” N o s s o
objetivo é abrir espaço
para o artista local fazer
intercâmbio com artistas
da região. Além disso
através da diversidade de
linguagens artísticas,

proporcionar opções de
cultura e lazer para o
jordanense e
visitante”. Explica Flávia
Em cada núcleo do
Festival haverá uma caixa
para arrecadação, onde a
entrada poderá ser
trocada por um livro
infantil em bom
estado. Os livros serão
doados à escolas
 rurais da cidade.O
Festival da
Primavera é realizado
pela Secretaria
Municipal de Cultura e a
programação será
divulgada em
b r e v e . A r t i s t a s
interessados em expor
seu trabalho poderão ter
mais informações
no Blog da Secretaria de
Cultura ou pelo telefone
(12) 3664-3524.

Festival da Primavera
apresentará diversas

manifestações artísticas em
Campos
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Mais uma atração para
quem vier a Campos do
Jordão no final de semana
de 16 a 18 de setembro é
conferir os modelos,
cores e acessórios dos
Fordinhos que marcaram
presença no 30º Passeio
de Primavera.O Passeio
terá início na Rodovia
Ayrton Senna (SP-70)
rumo a Campos do
Jordão, reunindo
antigomobilistas e
amantes de carros
clássicos para esse
tradicional evento que
abre a estação das flores
na cidade.O encontro
reunirá modelos do
Fordinho A de 1928 a
1931, fabricados pela
marca que resgata um
pouco da história da
montadora e também dos
automóveis em todo o
mundo. E os que
possuírem esses modelos
poderão participar das
provas de habilidade na

Rua Djalma Forjaz, uma
das ruas mais badaladas do
inverno de Campos do
Jordão. Onde também
ficarão expostos os
carros para a
contemplação do
público.No sábado a noite
haverá a premiação dos
campeões das provas num
Jantar de
C o n f r a t e r n i z a ç ã o ,
antecedendo o regresso
para o destino de volta que
acontecerá no
domingo.30º Passeio de
Primavera não se
restringe a apenas ao
Clube dos Fordinhos mas
aos demais Clubes de
outras marcas e modelos
de veículos antigos.O
Clube do Fordinho é o
clube mais tradicional
dos amantes de carros
clássicos, com quase
quatro décadas de
existências, que neste
evento recebe para
confraternização amigos

e amantes de outros
modelos antigos que
fizeram a história do
a u t o m o b i l i s m o . O
Fordinho A, foi lançado
em dezembro de 1927,
mas a sua produção só
começaria semanas
depois, porém o
 veículo que veio para
substituir o Ford T
ganhou avanços como um
chassi mais avançado,
com um motor de 4
cilindros, uma nova
transmissão e um sistema
elétrico inusitado, bem
como freio nas quatro
rodas, amortecedores e
limpadores de pára-
brisas.  Edsel, filho de
Henry Ford foi incumbido
de desenhar o carro, que
foi fabricado até 1932,
com marca de 5 milhões
de unidades vendidas até
o ano 1931.Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(11) 4330-5509

Fordinho sobem a serra
até o dia 18

No fim de semana 16 a 18
de setembro, o Cineclube
Araucária traz ao Espaço
Cultural Dr. Além mais
três sessões de cinema
com os filmes Cisne
Negro, Chega de Saudade
e A Era do Gelo 2.O
projeto, em parceria com
a Secretaria Municipal de
Cultura,  visa devolver a
principal função do
Espaço Cultural como
sala de exibição de filmes
em Campos do Jordão,
vem proporcionando uma
opção de lazer para as
famílias da cidade
trazendo títulos de grande
sucesso da Sétima Arte,
na atualidade.Na sexta-
feira (16/09), o filme a
ser exibido será O Cisne
Negro (Estados Unidos -
2010), que rendeu a atriz
Natalie Portman o Oscar
2011, como Melhor
Atriz, no elenco nomes
como Mila Kunis,
Winona Ryder, Vicent
Kassel, Bárbara Hershey
e Benjamin Millepied,
sob direção de Daren
Aronofsky. Nina é uma
dedicada bailarina de uma
companhia de Nova
Iorque, com a saída da

bailarina principal, o
diretor artístico Thomas
Leroy decide substituí-la
dando o papel principal do
espetáculo Lago dos
Cisnes à Nina, porém com
a chegada da novata Lilly
torna-se uma ameaça. Já
que Nina possui a
delicadeza do Cisne
Branco, Lilly possui a
sensualidade e a força do
Cisne Negro. As duas
acabam envolvidas numa
amizade conflituosa, que
atingi o psicológico de
Nina, levando a conhecer
o lado sombrio de seus
pensamentos. O filme
será exibido às 19h 30,
com duração de 108
minutos e classificação
16 anos.O sábado, mais
um filme nacional será
apresentado ao público:
Chega de Saudade (Brasil
- 2008). No elenco nomes
como Maria Flor, Betty
Faria, Tonia Carrero,
Paulo Vilhena, Stephan
Nercessian, Cássia Kiss,
interpretam personagens
que circulam por um salão
de dança em São Paulo,
onde trazem suas
histórias e vivem seus
conflitos até o último par

deixar a pista. O filme será
exibido às 19h 30, com
duração de 92 minutos e
classificação 12
anos.Fechando a agenda
dessa seleção, A Era do
Gelo 2 (Estados Unidos -
2006), do brasileiro
Carlos Saldanha, que
conta mais uma aventura
do trio formado pelos
mamute Manfred, o tigre
dente-sabre Diego e o
bicho-preguiça Sid. Só
que agora sua missão é
alertar os demais
moradores da Terra sobre
o degelo e, que uma
inundação pode acabar o
vale aonde mora e
buscarem um novo local
para habitar. O filme será
exibido às 15h, com
duração de 91 minutos e
classificação livre.As
sessões têm entrada
franca, os ingressos
podem ser retirados no
dia de cada sessão, a partir
das 14h. O Espaço
Cultural Dr. Além fica na
Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 – Abernéssia, com
capacidade para 250
p e s s o a s . M a i s
informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Mais 3 filmes serão
exibidos no Espaço

Cultural

Nesta sexta-feira, a partir
das 18h, tem início a 2ª
Festa Cultura Caiçara, na
Praça Irmã Lucila, ao lado
da Capela Santa Cruz, no
bairro Massaguaçu. O
evento, que termina no
domingo, e é uma parceria
entre a Associação
Comunitária do

Massaguaçu e a Paróquia
Nossa Senhora da
Visitação.Na sexta e no
sábado, a festa traz muita
música com a banda Tribo
Caiçara, às 21h. O grupo
retrata o modo de vida
caiçara com influência
sonora de nomes como
Zé Ramalho, Falamansa,

Rastapé e Natirurs.O
público poderá conferir
também um torneio de
truco, bingo, barraca de
alimentação e artesanato
local, esposição de
canoas típicas e, ainda, a
presença da conoa do
bloco carnavalesco
Devotos da Cheirosa.

Caraguátatuba tem Festa
Caiçara

A Feira Literária de
Caraguatatuba (Flic) terá
início na próxima
segunda-feira (12/09/
2011) em cinco escolas
municipais, com oficinas
direcionadas aos
estudantes e comunidades
dos bairros Perequê-
Mirim, Tinga, Rio do
Ouro, Casa Branca e
Massaguaçu. O objetivo
da feira é despertar na
sociedade o gosto pela
leitura, resgatar a cultura,
desenvolver a linguagem e
a criatividade dos alunos
e formar novos
leitores.As oficinas serão
coordenadas pela
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba

(Fundacc) nas unidades
escolares até o dia 16.
Entre as atividades estão
leitura, contação de
histórias, produção de
textos e apresentações
teatrais com o grupo
Popatapataio nos
períodos da manhã e da
tarde.As atrações
acontecem nas Emef ’s
Geraldo de Lima
(Perequê-Mirim), Lúcio
Jacinto de Souza (Tinga),
Ainda de Almeida Castro
Grazioli (Rio do Ouro),
Prof. Oswaldo Ferreira
(Casa Branca) e Benedito
Inácio Soares
(Massaguaçu). Nos dias
21 e 24 as atividades da
Flic serão realizadas no

Teatro Mario Covas.
Haverá encontros com
escritores, vendas, trocas
e doações de livros. Este
ano a FLIC homenageia o
escritor de Taubaté (SP)
Monteiro Lobato (1882-
1948), que conseguiu
sucesso principalmente
nas obras de literatura
infantil como o Sítio do
P i c a - p a u
Amarelo.Serviço Flic –
Feira Literária de
Caraguatatuba 12 a 16
de setembro – Oficinas da
Fundacc nas escolas
municipais 21 a 24 de
setembro – Palestras,
brincadeiras e bate papo
com escritores no Teatro
Mario Covas

Caraguá promove Feira
Literária a partir da
próxima semana

Os atletas Alex Fialho
Filho e Aliny Bianca Lippi
conquistaram, no
domingo (03/09/2011),
duas medalhas de ouro na
6ª etapa da Liga
Valeparaibana de Tênis de
Mesa. O evento foi
realizado em São José
dos Campos e reuniu 26
participantes de diversas
categorias.Aliny foi a
campeã da categoria
Infantil Feminino. O
competidor Alex Fialho
levou o título da Pré-
Mirim Masculino.A
jogadora Drielly Cardoso

ficou com a prata da
Infantil Feminino. Caio
Chiqueto ocupou o 3º
lugar da categoria Mirim
B Masculino, seguido por
Nicolas Nunes na 4ª
posição. O mesatenista
Daniel Delgado garantiu o
bronze da Infantil B
Masculino e Jonas
Bertholdo terminou na 5ª
colocação. Com esse
desempenho, Caraguá
passou para a próxima
fase da Liga
Valeparaibana de Tênis de
Mesa conhecida como
“Top 8”, que reúne os oito

melhores de cada
categoria. A próxima
etapa do torneio será
disputada no
dia 20 de novembro, em
Mogi das
Cruzes. 3ª Copa Brasil
S u l / S u d e s t e . O
mesatenista Rafael Cases
participou, entre os dias
25 e 28 de agosto, da 3ª
Copa Brasil Sul/Sudeste
de Tênis de Mesa,
realizada em Praia
Grande. Rafael Cases
voltou para Caraguá com
uma medalha de bronze na
bagagem.

Caraguá volta com dois ouros
da Liga Valeparaibana de

Tênis de Mesa

Ilhabela promove a 16ª
edição do Festival de
Camarão. Entre 9 de
setembro e 2 de
outubro, turistas e
moradores poderão
saborear o melhor da
gastronomia da ilha.
Durante o evento,
restaurantes da cidade
irão oferecer opções de
pratos elaborados
especialmente para o
festival, com as mais
diversas combinações
envolvendo camarão e
frutos do mar. As
receitas também serão
avaliadas pelos clientes,
que darão uma nota ao
prato degustado.Os
principais restaurantes
já confirmaram

participação no festival.
Para conhecer os
r e s t a u r a n t e s
participantes e as
delícias que serão
servidas, acesse o site:
h t t p : / /
www.acilhabela.com.br/
.Boteco do
CamarãoOutra atração
do evento é o Boteco do
Camarão, montado na
Praça Coronel Julião, na
Vila (Centro). O espaço,
que será palco de
abertura do festival,
funcionará nos finais de
semana de 9 a 11 e 16 a
18 de setembro. O
Boteco estará aberto a
partir das 19h e irá
oferecer variados pratos
e petiscos que levam

camarão como base de
preparo. A famosa paella
de camarão e frutos do
mar também é atração e
será tradicionalmente
preparada por chefs
locais e servida no
sábado (10), ao som da
Orquestra Popular da
Ilhabela.O Festival do
Camarão faz parte das
comemorações dos 206
anos de emancipação
político-administrativa
de Ilhabela, que ocorre
no dia 3 de setembro. O
evento é uma realização
da Prefeitura Municipal
de Ilhabela, através da
Secretaria de Turismo e
Fomento, e da
Associação Comercial e
Empresarial de Ilhabela.

Ilhabela promove 16º
Festival do Camarão


