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A GAzetA dos Municípios

Plantas medicinais
auxiliam nos cuidados 

com a obesidade em Pinda

Parque da Cidade recebe 
imagem Peregrina de

Nossa Senhora Aparecida

O Rep (Roda de Estudo de 
Plantas) promoveu na últi-
ma segunda-feira (31), às 
14 horas, no Cpic (Centro 
de Praticas Integrativas e 
Complementares) ensina-
mentos para população, 
sobre plantas que podem 
auxiliar nos cuidados com 
a obesidade.
As plantas escolhidas fo-
ram o Dente de Leão e a 
Serralha, que são ricas em 
propriedades e auxiliam 
no metabolismo. Elas já 
foram estudadas no ROSA 
(Roda de Saberes), no dia 

Pindamonhangaba rece-
beu, na noite de terça-feira 
(1), a imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, 
em comemoração aos seus 
‘300 anos de Bênçãos’.
Católicos de todas as pa-
róquias do município 
recepcionaram a ima-
gem na entrada da Dutra  
e seguiram em carreata até 
o Parque da Cidade, onde 
foi realizada uma Santa 
Missa em consagração à 
cidade.

11 de julho. O local contou 
com mais de 70 pessoas, 
e o dr. João ficou respon-
sável por explicar para as 
pessoas presentes todas as 
causas da obesidade e os 
cuidados necessários para 
evitá-la. O principal obje-
tivo do projeto é tratar de 
doenças do dia a dia de 
maneira natural, por isso, 
são apresentadas diversas 
receitas.
O evento é gratuito e des-
tinado aos profissionais da 
área da saúde e interessa-
dos em geral. O próximo 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba cedeu a estrutura 
do Parque para a realização  
da missa, e a estimativa é 
da presença de mais de 3 
mil pessoas, que acompa-
nharam a celebração com 
velas, abrilhantando ainda 
mais a recepção da ima-
gem.
A Nossa Senhora Apareci-
da peregrina permanecerá 
na cidade durante todo o 
mês de agosto visitan-
do todas as Paróquias de 

tema a ser estudado será 
herpes, uma infecção cau-
sada por um vírus que sur-
ge como pequenas bolhas 
doloridas. Para participar, 
é só comparecer na sede 
do Cpic, na Rua Albuquer-
que Lins, n°245, em frente 
ao prédio da Receita Fede-
ral.
Programação:
28 de Agosto – Herpes - 
Dra. Ticiana
25 de Setembro – Coleste-
rol - Dra. Beatriz 
30 de Outubro - Feridas / 
Calêndula

Pindamonhangaba. Essa 
peregrinação é organi-
zada pelo Santuário Na-
cional de Aparecida, que 
está promovendo uma 
programação especial 
para os devotos em co-
memoração aos 300 anos 
da descoberta da imagem 
por pescadores, no Rio  
Paraíba do Sul. Desde 
2014, a imagem peregrina 
visita as dioceses e arqui-
dioceses de todos os esta-
dos do País.

Taubaté sobe no ranking 
de cidades que contribuem 

para crescimento do PIB 
estadual

Taubaté melhorou sua 
participação no valor adi-
cionado da indústria dos 
20 municípios com maior 
contribuição para o PIB 
(Produto Interno Bruto) do 
Estado de São Paulo, de 
acordo com pesquisa rea-
lizada recentemente pelo 
Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados).
Entre 2002 e 2014, a cida-
de subiu cinco posições, 
de 15º (1,3%), para 10º lu-
gar, com 1,5% da riqueza.
Em termos gerais houve 
desconcentração do valor 
adicionado da atividade 
industrial no Estado, haja 
vista que os 20 maiores 
municípios, que em 2002 
detinham 61,3%, diminu-
íram essa proporção para 
52,8%, em 2014.
Essa desconcentração está 
associada à retração, nesse 
mesmo período, da parti-
cipação da capital no valor 
agregado da indústria (de 
22,8% para 19,0%) e da 

região do Grande ABC (de 
9,4% para 7,5%), reflexo 
da reestruturação produti-
va, e de sua crise, que re-
percute intensamente no 
até então carro-chefe in-
dustrial, a cadeia produti-
va automobilística.
Na participação do PIB to-
tal, Taubaté também subiu 
de 18º para 16º, mas man-
teve o percentual de 0,8%.
Hoje o município possui 
sete distritos industriais, 
com 8.781.646 m² de área 
para o setor e 127 empre-
sas instaladas.
Em 2017, a Prefeitura pro-
moveu a revitalização de 
seus distritos industriais, 
com serviços como com-
plementação dos sistemas 
de drenagem, coleta de 
águas pluviais, recupera-
ção de sarjetas, pavimen-
tação, requalificação do 
pavimento asfáltico, re-
qualificação das calçadas 
e ciclovias, além de subs-
tituição ou implantação da 

iluminação pública.
No ano passado, 14 em-
presas lançaram suas pe-
dras fundamentais nos dis-
tritos industriais, além da 
Embraer e mais três fábri-
cas que anunciaram suas 
ampliações das unidades 
que mantêm na cidade, e 
juntas devem gerar 2.139 
empregos diretos.
Balcão de Empregos
De janeiro a junho de 
2017, o Balcão de Empre-
gos da Prefeitura gerou 
560 empregos, atendendo 
25.687 pessoas e emitindo 
47 carteiras de trabalho.
O Balcão fica no piso 
superior da Rodoviá-
ria Velha e o horário de  
atendimento ao público é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h. Mais infor-
mações pelos telefones: 
(12) 3621-6043/ 3633-
6321, pelo e-mail: pmt.
balcao@gmail.com e pelo 
site: www.taubate.sp.gov.
br.

Guarda Municipal flagra
ambulantes clandestinos

em Taubaté

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de Taubaté, 
através da Guarda Civil, 
flagrou nesta quarta-feira, 
dia 2 de agosto, dois indi-
víduos exercendo comér-
cio ambulante irregular.
A ação de fiscalização 

ocorreu mediante denún-
cia e foi realizada nas pro-
ximidades do Mercado 
Municipal.
Os ambulantes foram fla-
grados com 22 maços de 
cigarro e R$ 2.100 em 
dinheiro. Eles foram en-

caminhados ao Distrito 
Policial e, posteriormente, 
presos com base no artigo 
334ª, que configura con-
trabando.
Na última segunda-feira, 
dia 31 de julho, a Guarda 
Civil Municipal atendeu 
ocorrência similar que cul-
minou na prisão de duas 
mulheres.
Desde a inauguração 
no novo Shopping Po-
pular, em 1º de agosto,  
ambulantes não possuem 
permissão para atuação na 
região central do municí-
pio.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados e 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete, pelo contrário, Se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das versões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem uma crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispersar o 
sal derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o 
ato de derramar sal estaria associado a manifestações do demônio. Estes últimos 
criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar 
atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo 
por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são 
invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontrolável, provocando diversas 
reações na parte física, como aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor 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, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia de-
vem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Humor

Um candidato chega numa cidadezinha do interior para fazer campanha e começa 
o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica?
- Não...
- Vocês têm esgotos?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pendurado. 
Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo ai pendurado?
- Eu estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, você tem 
que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...
***
A faxineira do banco diz ao gerente:
- Estou me demitindo... O senhor não confia mais em mim...
- Mas que é isso Maria? Diz ele espantado. A senhora trabalha aqui há tantos anos 
e eu até deixo as chaves dos cofres na minha mesa!
E ela responde:
- Eu sei... Eu sei! Diz a faxineira chorando. Mas nenhuma delas funciona, elas não 
abrem os cofres...

Mensagens

Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma 
solução. Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, 
será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir avançar. Aprendi que, per-
demos muito tempo nos preocupando com fatos que muitas vezes só existem em 
nossa mente. Aprendi que, é necessário um dia de chuva para darmos valor ao Sol, 
mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol nos queimará. Aprendi que, heróis 
são aqueles que realizam obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi 
necessário e assumiram as conseqüências. Aprendi que, não importa em quantos 
pedaços meu coração foi partido, o mundo não vai parar para que o consertem. 
Aprendi que ao invés de ficar esperar alguém me trazer flores é melhor plantar um 
jardim. Aprendi que, amar não significa transferir para os outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a cada um a tarefa de apostar nos seus talentos e 
realizar os seus sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho 
na vida, mas o que eu tenho e que, além de uma família, tenho amigos, que eu 
escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às vezes me ferir e talvez não 
me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que não me amem muito, 
talvez seja o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi que, toda 
mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma 
porta aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não 
vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda 
está por vir. Foi então que aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o 
medo de partir em busca de novos sonhos.

Pensamentos, provérbios e citações 

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.

Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.

Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.

Prefeitura de Taubaté 
atende Ministério Público 
para impedir loteamentos 

clandestinos

A Prefeitura de Taubaté, 
acatando determinação do 
Ministério Público, tem 
realizado de forma per-
manente ações para coibir 
a venda de terrenos e as 
construções irregulares na 
Zona Rural.
Para uma atuação efeti-
va das ações, foi mon-
tada uma força tarefa 
constituída por fiscais  
da Secretaria de Planeja-
mento, Guarda Munici-
pal e Atividade Delegada,  
com apoio da Polícia Am-
biental.
Nesta terça-feira, dia 1º de 
agosto, os agentes públi-
cos instalaram uma placa 
de orientação no km 10 

da estrada do bairro Sete 
Voltas, onde foi recebida 
denúncia pelo Ministério 
Público de parcelamento 
irregular em uma extensa 
área.
Somente no mês de ju-
lho, aos finais de sema-
na, a força tarefa per-
correu cerca de 550 km.  
As ações tiveram como 
foco os seguintes bair-
ros: Sete Voltas, João Pa-
sin, Graminha, Mangalot,  
Chácara Ingrid, Mata do 
Bugio, Barreiro, Baraceia, 
Morro da Samambaia, Re-
gistro, Pedra Negra, Paiol, 
Rocinha, Pinhal, Santa 
Luzia Rural, Pedra Grande 
e Marlene Miranda.

O artigo 3º, da Lei 6766 
de 19 de dezembro 
de 1979, cita que “so-
mente será admitido o  
parcelamento do solo para 
fins urbanos em zonas ur-
banas, de expansão urbana 
ou de urbanização especí-
fica, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas 
por lei municipal”.
A Administração Munici-
pal orienta a população que, 
antes de negociar um imó-
vel, é necessário verificar  
suas condições. Construir 
ou adquirir lotes em lote-
amento irregular é crime 
e o descumprimento da 
lei sujeita os infratores às 
sanções legais.
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Basquete Feminino do
Brasil vence dois amistosos

com Angola

Assistência Farmacêutica 
será aberta no local da

Farmácia Popular

O Centro Esportivo João 
do Pulo recebeu, na ter-
ça-feira (1) e quarta-feira 
(2) dois amistosos entre a 
seleção Brasileira de Bas-
quete feminino e a seleção 
de Angola. Nos dois jogos 
treino para a Copa Amé-
rica, o Brasil venceu. No 
primeiro jogo, o placar foi 
de 63 a 57 para o Brasil. 
E, hoje, no segundo jogo, 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa o encer-
ramento das atividades 
do Programa Farmácia 
Popular do Brasil, locali-
zado na Av. Cel. Manoel 
Inocêncio, 668 - Vila São 
João. A medida segue de-
terminação do Governo 
Federal que, a partir des-
se mês, vai suspender o  
repasse dos recursos que 
financiava o programa, in-
cluindo o fornecimento de 
medicamentos pela Fio-
cruz (Fundação Oswaldo 
Cruz).
Como medida para dar 
continuidade ao atendi-
mento à população no 
acesso aos medicamentos, 
a unidade passará a ser in-
tegrante do Departamen-
to de Assistência Farma-
cêutica, responsável pela 

a partida terminou em 61 
a 55 também para as bra-
sileiras.
O público lotou o “João do 
Pulo” nas duas partidas. 
Os ingressos foram troca-
dos por 1 kg de alimento, 
que será doado ao Fundo 
Social de Solidariedade do 
município.
Este foi o último compro-
misso das jogadoras em 

coordenação de todos os 
processos relacionados 
com os medicamentos do 
município, desde a aqui-
sição até distribuição para 
os usuários. No local será 
centralizada a distribuição 
de todos os medicamentos 
do município.
A partir de agora toda a 
verba antes destinada à 
manutenção da Farmácia 
Popular será utilizada na 
Assistência Farmacêutica 
dos usuários do Sistema 
Único de Saúde.
O Governo Federal vai 
manter apenas os con-
vênios com as farmá-
cias da rede privada 
através do programa  
“Aqui tem Farmácia Po-
pular”, que oferece gra-
tuitamente medicamentos 
para hipertensão, diabetes 
e asma e alguns medica-

Pindamonhangaba, antes 
da viagem à Argentina 
para a Copa América. O 
primeiro compromisso do 
Brasil na competição será 
contra a Venezuela no dia 
6.
A partir de segunda-feira 
(7), a seleção masculina 
de basquete começa seus 
treinamentos em Pinda-
monhangaba. 

mentos e fraldas geriátri-
cas a preços mais baixos.
Os itens fornecidos gratui-
tamente na rede própria e 
que não são contemplados 
na lista da rede privada já 
estão em processo de licita-
ção e serão fornecidos gra-
tuitamente pelo Município 
na Farmácia Central da 
Vila São João, assim que o  
processo licitatório esteja 
concluído e os medica-
mentos chegarem, porém 
os itens gratuitos já con-
templados pelo progra-
ma “Aqui tem Farmácia 
Popular” na rede priva-
da, deverão ser retirados 
nas farmácias convenia-
das. No município de  
Caçapava é possível con-
seguir esses medicamen-
tos na Drogaria São Paulo, 
Droga Raia, Poupa Farma 
e Farma Conde.

Inscrições do 4° Festival 
de Música da Juventude 
estão abertas em Pinda

Caraguatatuba realiza 
campanha para incentivo 

de uso de fontes
renováveis

O Festival de Música da 
Juventude tem o intuito de 
incentivar a música entre 
a juventude, revelar novos 
talentos e promover a cul-
tura artística da região. As 
inscrições estarão abertas 
até o dia 1° de setembro, 
e poderão participar com-
positores e intérpretes do 
Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Manti-
queira.
A idade mínima para a ins-
crição é de 15 anos e máxi-
ma 29 anos, sendo que, os 
menores de idade deverão 
apresentar a autorização 
do responsável, que tam-
bém deverá acompanhar 
o participante em todas as 
etapas.
O Festival abrange todos 
os gêneros musicais e será 
dividido em duas catego-
rias: Composição inédita 
e Interpretação. O valor 
do prêmio para o primei-
ro lugar será R$ 2.588,08, 

De acordo com a dire-
tora de Meio Ambiente, 
Saneamento e Educação 
Ambiental da prefeitura, 
Tatiana Soares Scian, a 
medida visa a formação 
e recuperação de um am-
biente ecologicamente 
equilibrado, considerando 
ainda, a necessidade de 
adoção de políticas públi-
cas na cidade.
“A nossa intenção é incen-
tivar o uso de fontes reno-
váveis, como por exemplo, 
o etanol nos veículos flex, 
que circulam em nossa ci-

o segundo receberá R$ 
1.294,04 e o terceiro R$ 
647,02.
No dia 14 de setembro, 
serão divulgados os sele-
cionados. No dia 20, os 
participantes da categoria 
Interpretação participarão 
do ensaio geral, às 19 ho-
ras, na Praça da Bíblia, e 
no dia 21, os da categoria 
Composição.
Já nos dias 22 e 23, acon-
tecem as apresentações, 
às 19 horas, na Praça da 
Bíblia. No dia 22, se apre-
sentam os concorrentes 
da categoria Interpreta-
ção e dia 23, da categoria 
Composição. E, no dia 24, 
acontecerá a grande final, 
às 17 horas.
Comissão julgadora
O júri será composto por 
profissionais das áreas de 
música e literatura e em 
cada categoria serão co-
brados os seguintes que-
sitos: Categoria Compo-

dade”, destacou.
Segundo Tatiana, apesar 
do valor deste combustível 
hoje não ser tão atrativo, o 
custo/benefício, ainda é 
alto, considerando o baixo 
impacto ambiental.
Além do etanol, outras fon-
tes de energia que também 
devem ser utilizadas são as 
lâmpadas led e aparelho de 
ar condicionado ecoinven-
ter.  Ações como irrigação 
noturna, uso de bicicletas 
como meio de transporte e  
troca de aparelhos antigos 
por os de menor consu-

sição Inédita - melodia, 
letra, arranjo e performan-
ce; Categoria Interpre-
tação - afinação, dicção, 
ritmo e performance. O 
critério de desempate se-
guirá nesta ordem.
O Festival de Música da 
Juventude é promovido 
pela Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, e Depar-
tamento de Cultura.
As inscrições devem 
ser feitas pessoalmen-
te ou via correio, até 
às 16 horas do dia 1º.  
E deverão ser endereça-
das ao Departamento de 
Cultura, na Rua Deputado 
Claro César, n°33, Centro, 
CEP 12400-220, Pinda-
monhangaba – SP. 
Mais informações sobre o 
regulamento e a ficha de 
inscrição podem ser obti-
das no telefone 3643-2690 
e 3642-1080.

mo,  também contribuem 
no equilíbrio ambiental, já 
que minimizam a emissão 
de poluentes , melhorando  
a qualidade de vida com ar 
mais limpo. Vale destacar 
que Caraguatatuba dispõe 
de bicicletário, em vários 
pontos da cidade.
A campanha de conscien-
tização está sendo aplica-
da por técnicos da secreta-
ria de Meio Ambiente que 
visitam prédios públicos e 
estabelecimentos comer-
ciais, divulgando a impor-
tância da adesão.
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Inscrições para novas 
oficinas culturais já

estão abertas em
Pindamonhangaba

As inscrições para novas 
oficinas culturais gratui-
tas foram abertas no início 
deste mês e se encerram 
quando as turmas atingi-
rem o número de vagas 
disponíveis. As oficinas 
possuem a duração de 
quatro meses e assim que 
as turmas forem completa-
das, haverá lista de espera 
caso haja desistência. O 
intuito é capacitar a po-

pulação, levando conheci-
mento, cultura e lazer.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
está promovendo cinco 
novos cursos em diferen-
tes locais da cidade, são 
eles: Oficina de desenho, 
na biblioteca do Arareta-
ma; Artesanato, na biblio-
teca do Castolira; Dança, 
no Recinto São Vito; Foto-

grafia, no CEU das Artes; 
e teatro, no Parque da Ci-
dade.
As oficinas são gratuitas e 
para participar das aulas, 
basta realizar a inscrição 
no Departamento de Cul-
tura, localizado no Palace-
te 10 Julho, Rua Deputado 
Claro César, n°33, Centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas no telefone 
3642-1080 ou 3643-2690.

3ª Edição do Festival Vermelhos 
traz apresentações gratuitas 
para alunos da rede pública e 

população de Ilhabela

A 3ª Edição do Festival 
Vermelhos de Ilhabela co-
meça nesta sexta-feira, 4, e 
acontece até o dia 13, do-
mingo, no Centro Cultural 
Baía dos Vermelhos, espa-
ço localizado na Ponta da 
Sela, extremo sul da ilha.
Durante o evento, a po-
pulação do arquipélago 
poderá prestigiar apresen-
tações de música clássica, 
popular, jazz e espetáculos 
de dança, com atrações na-
cionais e internacionais.
Uma apresentação espe-
cial está programada para 
os alunos da rede pública 
de ensino, no dia 9. Além 

disso, durante todas as 
apresentações um setor 
será reservado para os es-
tudantes.
Já no dia 13, domingo, a 
programação será gratuita 
com a participação da Or-
questra Sinfônica Munici-
pal de São Paulo, que pela 
primeira vez em Ilhabe-
la, encerra o festival com 
uma homenagem ao dia 
dos pais. A programação 
do evento conta com atra-
ções internacionais como 
a cantora, atriz e bailari-
na alemã, Ute Lemper; o 
pianista Aaron Goldbarg 
e a YOA Orchestra of The 

Americas, formada por 
jovens talentos que repre-
sentam 26 países.
Entre as participações na-
cionais estão a São Pau-
lo Companhia de Dança, 
com a direção artística 
de Inês Bogla; Orquestra 
Jovem do Estado de São 
Paulo, com regência de 
Cláudio Cruz, e Orques-
tra Sinfônica Municipal de 
São Paulo, regida por Ro-
berto Munczuk.
O Centro Cultural Baía 
dos Vermelhos está loca-
lizado na Av. Governador 
Mário Covas, 11.970, na 
Ponta da Sela.


