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A GAzetA dos Municípios

Festa de São Pedro Pescador tem procissão, missa 
campal e muito show no bairro Massaguaçu

INTERDIÇÃO DE VIAS

A Igreja Nossa Senhora da 
Visitação realiza de 27 a 
30 de junho, na Praça José 
Marques de Mello, no 
bairro Massaguaçu, região 
norte de Caraguatatuba, a 
Festa de São Pedro Pesca-
dor. 
A abertura terá procissão 
e entronização da imagem 
do padroeiro dos pescado-
res. Haverá, ainda, missa 
campal e shows todas as 
noites.

As seguintes vias públicas 
estarão interditadas entre 
às 18:30 horas de 19 de 
junho de 2019 e às 23:00 
horas de 20 de junho de 
2019, para que sejam 
preparadas e enfeitadas 
para a Procissão de Cor-
pus Christi, para permitir 
que ocorra a referida pro-
cissão e para possibilitar 
que sejam limpas após a 
passagem do cortejo reli-

A festa é uma organização 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria Municipal de Turis-
mo (Setur) e parceria com 
a Igreja Nossa Senhora 
da Visitação e Fundacc – 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatu-
ba.
O pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Visita-
ção, padre Vladimir Fer-
reira Coelho, destaca a 

gioso: Rua Santo Antônio 
(entre a Rua São Bento e 
a Rua Dr. José de Moura 
Resende), Rua Dr. José 
de Moura Resende (entre 
a Rua Santo Antônio e a 
Avenida Brasil), Ladeira 
São José (entre a Aveni-
da Brasil e a Rua Coronel 
João Dias Guimarães), 
Rua Marquês do Her-
val (entre a Rua Coronel 
João Dias Guimarães e a 

relevância da festa para 
a comunidade do Massa-
guaçu. “Por vários anos a 
festa ficou esquecida e foi 
abraçada, em 2018, pela 
Prefeitura, e agora faz par-
te do Calendário de Even-
tos do município”.
Durante todos os dias es-
tão previstos a festa so-
cial, shows musicais e de 
prêmios.  
Gastronomia típica e arte-
sanato local também esta-

Rua Treze de Maio), Rua 
Coronel Manoel Esteves 
(entre a Rua Marquês do 
Herval e a Rua Comenda-
dor João Lopes), Rua Tre-
ze de Maio (entre a Rua 
Comendador João Lopes 
e Avenida Coronel Alcân-
tara), Rua Capitão Carlos 
de Moura (entre a Avenida 
Coronel Alcântara e a Rua 
Tenente Mesquita), Rua 
Tenente Mesquita (entre 

rão presentes.
A abertura será na quin-
ta-feira (27/06), a partir 
das 19h30, com missa e 
procissão na Igreja Nos-
sa Senhora da Visitação 
acompanhada pela Banda 
Municipal Carlos Gomes. 
Em seguida, show de Ziri-
nho da Bahia.
Na sexta-feira, após a mis-
sa das 19h30, a procissão 
leva a bandeira de São Pe-
dro ao local da festa onde 
será feito o levantamento 
do mastro. Logo depois, 
quem se apresenta é o can-
tor De Lukka.
No sábado, a Festa de São 
Pedro tem a parte social 
com apresentação de Kle-
ber Pinheiro.
O domingo será recheado 
de atrações com a Carre-
ata de São Pedro saindo 

às 10h da Paróquia Nossa 
Senhora da Visitação. Em 
seguida tem a Santa Missa 
Campal no local das fes-
tividades.  Na hora do al-
moço a apresentação será 
da Orquestra de Viola Es-
trela de Ouro e à noite, o 
encerramento da festa será 
com o show de João Mar-
cos & Banda.
Programação Festa de São 
Pedro Pescador
Dia 27 (Quinta-feira)
19h30 – Missa de abertura 
na Igreja Nossa Senhora 
da Visitação no Massa-
guaçu, procissão e entro-
nização da Imagem de São 
Pedro no local da festa.
Acompanhamento Banda 
Municipal Carlos Gomes
20h30 – Cerimônia de 
abertura da festa no palco
22h – Zirinho da Bahia / 

DJ André Calixto
Dia 28 (Sexta-feira)
19h30 – Missa na Igreja 
Nossa Senhora da Visita-
ção, procissão e levanta-
mento do mastro de São 
Pedro no local da festa.
Acompanhamento Banda 
Municipal Carlos Gomes
22h – De Lukka / DJ An-
dré Calixto
Dia 29 (Sábado)
22h – Kleber Pinheiro / DJ 
André Calixto
Dia 30 (Domingo)
10h – Carreata de São Pe-
dro – Saída da Paróquia 
Nossa Senhora da Visita-
ção
11h – Santa Missa Campal 
no local das festividades
13h – Orquestra de Viola 
Estrela de Ouro
19h – João Marcos & 
Banda / DJ André Calixto

a Rua Capitão Carlos de 
Moura e a Rua Sargen-
to Geraldo Berti (entre a 
Rua Tenente Mesquita e o 
Campo do Padre).
Solicita-se aos conduto-
res que, a partir das 18:30 
horas do dia 19 de junho 
de 2019, retirem seus veí-
culos dos locais acima ci-
tados e neles não estacio-
nem, de forma a permitir 
a realização dos trabalhos 
de preparação das ruas e 
avenidas para a procissão, 
bem como evitar eventu-
ais remoções.
PROCISSÃO DO MAS-
TRO
No dia 19 de junho de 
2019 (quarta-feira), será 
realizada a Procissão do 
Mastro, com saída às 
20:30 horas da Igreja Ma-
triz de São João Batista, e 
chegada no recinto da fes-
ta, na Avenida Brasil.
A procissão seguirá o se-
guinte itinerário: Praça 
Dr. Pedro de Toledo, Rua 
Coronel João Dias Gui-
marães, Rua Dr. Odilon de 
Souza Miranda e Avenida 
Brasil.
O itinerário da procissão 
estará parcialmente in-
terditado à circulação de 
veículos. Solicita-se aos 
condutores que dirijam 
com cuidado e atenção 
nas imediações das vias 
parcialmente interditadas.
PROCISSÃO DE COR-
PUS CHRISTI
No dia 20 de junho de 
2019 (quinta-feira), será 
realizada a Procissão de 
Corpus Christi, com saída 
às 17:00 horas do Santu-

ário de Santo Antônio, e 
chegada no Campo do Pa-
dre.
A procissão seguirá o se-
guinte itinerário: Rua San-
to Antônio, Rua Dr. José 
de Moura Resende, Ladei-
ra São José, Rua Marquês 
do Herval, Rua Treze de 
Maio, Rua Capitão Carlos 
de Moura, Rua Tenente 
Mesquita, Rua Sargento 
Geraldo Berti e Campo do 
Padre.
O itinerário da procissão 
estará interditado à cir-
culação de veículos. So-
licita-se aos condutores 
que dirijam com cuidado 
e atenção nas imediações 
das vias interditadas.
CORTEJO DOS CAR-
ROS DE BOI
No dia 22 de junho de 
2019 (sábado) será reali-
zado o cortejo dos carros 
de boi, com saída às 10:00 
horas do Campo do Padre, 
e chegada no recinto da 
festa de São João Batista, 
na Avenida Brasil.
O cortejo seguirá o se-
guinte itinerário: Campo 
do Padre, Rua Sargento 
Geraldo Berti, Rua José 
Bonifácio, Praça Dr. Ro-
drigues Alves, Travessa 
Dr. Freitas, Praça Dr. Pe-
dro de Toledo, Rua Coro-
nel João Dias Guimarães, 
Rua Dr. Odilon de Souza 
Miranda e Avenida Brasil
O itinerário do cortejo 
estará parcialmente in-
terditado à circulação de 
veículos. Solicita-se aos 
condutores que dirijam 
com cuidado e atenção 
nas imediações das vias 

parcialmente interditadas.
FESTA JUNINA
No dia 22 de junho de 
2019 (sábado), moradores 
do Bairro Guamirim reali-
zarão uma festa junina na 
Rua Capitão Mario Rai-
mundo da Silva,
Para permitir a realização 
do evento, a referida rua 
(entre a Rua João Antônio 
Nogueira e a Rua Benja-
min Elias) estará interdi-
tada das 10:00 às 22:00 
horas.
Solicita-se aos condutores 
que dirijam com cuidado e 
atenção nas imediações da 
via interditada.
PROCISSÃO DE SÃO 
JOÃO BATISTA
No dia 24 de junho de 
2019 (segunda-feira) será 
realizada a Procissão de 
São João Batista, com sa-
ída às 17:00 horas da Ma-
triz de São João Batista, e 
chegada no mesmo local.
A procissão seguirá o se-
guinte itinerário: Praça 
Dr. Pedro de Toledo, Rua 
Coronel João Dias Gui-
marães, Rua Dr. Odilon 
de Souza Miranda, Rua 
Marechal Eduardo Sócra-
tes, Avenida Dr. Pereira de 
Mattos, Avenida Coronel 
Manoel Inocêncio, Ave-
nida Coronel |Alcântara, 
Praça Dr. Rodrigues Al-
ves, Travessa Dr. Freitas e 
Praça Dr. Pedro de Toledo.
O itinerário da procissão 
estará interditado à cir-
culação de veículos. So-
licita-se aos condutores 
que dirijam com cuidado 
e atenção nas imediações 
das vias interditadas.
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Miscelânea
Curiosidades

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido 
aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas 
emissões luminosas são chamadas de bioluminescências em razão das re-
ações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produ-
zindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz. 
Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar atenção de 
seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que está se 
aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite 
sua para avisar onde está. Na reação química, cerca de noventa e cinco por 
cento aproximadamente é energia transformada em luz e somente cinco 
por cento aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a 
luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto total controle sobre 
a luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte iluminação 
das cidades, pois quando entram em contato com essa forte a iluminação 
das cidades, sua bioluminescências é anulada interferindo fortemente na 
reprodução até serem extintos.

Humor

Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora es-
tava tentando convencê-las a comprar uma cópia da foto do grupo como 
recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem 
a foto e disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada ou também este é o 
Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta e diz:
- Olhem, olhem, aí está a nossa professora e hoje ela já morreu.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor casou com a mamãe?
E o pai carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um car-
rinho cheio. Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas 
gostosas, sua mãe nunca mais vai embora...

Mensagens

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida 
de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bas-
tante para realizá-la, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma 
só idade pra gente se encontrar com a vida e viver, apaixonadamente e 
desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer.
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria 
imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos 
os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos os desafios é 
mais um convite à luta que gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade 
tão fugaz na vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como 
“agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. 
Você não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exte-
riores, mas apenas se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um 
ponto de vista mais amplo. Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensi-
nar técnicas, mas é tudo o que pode fazer, o resto é por sua conta. Buscar 
a felicidade e a alegria e viver não é de forma alguma errado, pecaminoso 
ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer um mundo melhor.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais da minha vida são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos seremos famosos por alguns minutos.
A aparência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Previsão do tempo para esta noite: Tempo muito escuro.
O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.
Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.
É sempre muito cedo para parar.
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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. 
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das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

Prefeitura faz melhorias 
em estradas rurais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras, concluiu, na última 
semana, as melhorias de 
cinco estradas rurais do 
município. São elas: Es-
trada municipal Willian 

Nogueira - Chácara Ca-
naã, Estrada Boa Esperan-
ça - bairro Boa Vista, Es-
trada Tijuco Preto, Estrada 
das Coletas e Estrada Be-
nedito Firmino Machado.
Entre as melhorias reali-

zadas, foi feito o nivela-
mento das estradas, com 
roçado e limpeza das la-
terais das vias e colocação 
de pedregulhos nas estra-
das Willian Nogueira e 
Boa Esperança.
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Alunos recriam obras
renascentistas

Ministério Público do Estado 
lança cartilha “Namoro Legal”

Prefeitura divulga programação 
de shows comemorativos

aos 314 anos de Pinda

Assistência Social realiza
inscrição de famílias
no Cadastro Único

Alunos do 7º ano da 
EMIEF Marta Miranda 
Del Rey, no bairro Novo 
Horizonte, participam de 
projeto “O renascer ar-
tístico”, em que recriam 
obras renascentistas em 
atividade interdisciplinar 
orientada pelo novo currí-
culo de educação.
São releituras de gênios 
como El Greco, Botticelli 
e Leonardo da Vinci, em 
que o aluno se insere na 
obra fazendo uso de ha-
bilidades e competências 
desenvolvidas em aulas de 
artes e de história a par-
tir de um novo currículo 
que repensa o processo de 
ensino-aprendizagem. O 
projeto objetiva ampliar 
o conhecimento especí-
fico sobre o uso da arte 
como registro do cotidia-
no, no caso o europeu no 
início do século XV, no 

O Ministério Público 
do Estado de São Paulo 
(PMSP) lançou uma carti-
lha denominada “namoro 
legal”, com o objetivo de 

Julho é mês de festa em 
Pindamonhangaba! No 
dia 10, a cidade comemora 
314 anos de emancipação 
político-administrativa, e 
uma grande festa será re-
alizada, mais uma vez, no 
Parque da Cidade.
A festa de aniversário da 
cidade será realizada de 
10 a 13 de julho, a partir 
das 19 horas, recheada de 
atrações, com shows todas 
as noites. No dia 14, será a 
Corrida Pinda, também no 
Parque da Cidade.
O evento será aberto com 
Dj Serginho, Banda Bella-
tor e Biquini Cavadão, no 
dia 10 de julho. Dia 11, a 
noite terá Dj Celio, can-
tor Cesar Barbosa e Ban-
da Sacode a Poeira. Dia 
12, Lia Oliveira e Banda 
abrem a noite que terá 
ainda Os Filhos do Cara. 
E no sábado (13), o even-
to será encerrado com Dj 
Serginho, Banda Mil Volts 
e Ultraje a Rigor.
Os ingressos serão soli-
dários. Cada ingresso de-
verá ser trocado por 1 kg 
de alimento com antece-
dência, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
que fica na rua Deputado 

A secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Ubatuba informa que con-
tinua a realizar a inscrição 
de famílias no Cadastro 
Único de Programas So-
ciais (Cadúnico) bem 
como a atualização dos 
dados das já inscritas.
O Cadúnico é um instru-
mento que identifica e 
caracteriza as famílias de 
baixa renda, permitindo 
que o governo conheça 
melhor a realidade socio-
econômica dessa popula-
ção. 
Nele são registradas infor-
mações como: caracterís-
ticas da residência, iden-
tificação de cada pessoa, 
escolaridade, situação de 
trabalho e renda, entre ou-
tras.
A inscrição ou a atuali-

qual as mudanças sociais 
e religiosas são expostas 
através de obras variadas. 
O projeto nasceu da inten-
ção de inserir os estudan-
tes nos bastidores de uma 
obra de arte, viabilizando 
uma análise da intenciona-
lidade do artista. O projeto 
teve duração de um mês e 
termina em junho.
As obras recriadas pelos 
alunos ficaram expostas 
na escola junto com dis-
cursos que contam a expe-
riência da atividade além 
do contexto da obra esco-
lhida para socialização da 
comunidade escolar.
Na educação básica o en-
sino da Arte é componen-
te curricular obrigatório 
e articula seis dimensões 
do conhecimento desta 
disciplina, sendo: criação 
– o fazer artístico; crítica 
– estimula ações e pensa-

ajudar meninas e mulhe-
res a identificar se estão 
em relacionamentos abu-
sivos.
Cada dia mais, o número 

Claro César, 53, centro, e 
na sede da Subprefeitura 
de Moreira César. As tro-
cas terão início no dia 1º 
de julho.
De acordo com o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a dinâmi-
ca da troca de ingressos 
foi modificada para que 
haja mais organização, 
beneficiando a popula-
ção. “Importante destacar 
que a troca de ingressos 
para todos os shows será 
antecipada. Somente se 
houver sobras, poderá ser 
realizada no dia, mas acre-
ditamos que mais uma vez 
os ingressos se esgotarão 
rapidamente”, previu o 
assessor. “Os alimentos 
arrecadados serão enca-
minhados ao Fundo Social 
de Solidariedade que doa-
rá para as famílias e insti-
tuições de nossa cidade”, 
completou.
Outra novidade será a 
utilização da nova entra-
da do Parque da Cidade, 
que irá colaborar para a 
organização do trânsito 
naquela região, durante os 
dias de evento. Além dos 
shows, o evento contará 
com Praça de Alimenta-

zação de dados deve ser 
feita pela pessoa que é a 
responsável legal pela fa-
mília. Para isso, é neces-
sário comparecer a um dos 
locais de cadastro levando 
os seguintes documentos 
originais (não é necessário 
cópias):
– Adultos: RG,  CPF, car-
teira de trabalho e com-
provante de residência
– Criança e adolescentes: 
certidão de nascimento ou 
RG, declaração escolar
A inscrição no Cadastro 
Único gera o Número de 
Identificação Social (NIS) 
permite o acesso a diver-
sos programas como a Ta-
rifa Social de Energia Elé-
trica, a Carteira do Idoso, 
o Benefício de Prestação 
Continuada da Lei Orgâ-
nica de Assistência Social 

mentos que envolvem as-
pectos estéticos, políticos, 
históricos, sociais, cultu-
rais e filosóficos ; estesia 
– articula sensibilidade e 
percepção, expressão – 
manifestação de criações 
subjetivas por meio de 
procedimentos artísticos 
individuais ou coletivos; 
fruição – deleite em parti-
cipar de práticas artísticas 
e reflexão – construir ar-
gumentos a partir de pro-
cessos criativos.
As competências especí-
ficas a serem trabalhadas 
em história, no sétimo 
ano são, de forma geral: 
conhecimento histórico; 
tempo histórico; fontes e 
pensamento crítico, diver-
sidade e argumentação; 
deslocamentos e intera-
ções; historiografia/teoria 
e cultura digital e critici-
dade.

de relações assim classifi-
cadas cresce e para rom-
per esse ciclo, a Prefeitura 
de Ubatuba está ajudando 
a divulgar esse material.

ção contendo barracas de 
entidades da cidade, food 
trucks, ambulantes, Feira 
Arte Encanto do Fundo 
Social de Solidariedade a 
15ª Exposição Nacional 
de Orquídeas de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com a Assop – Associação 
Orquidófila de Pindamo-
nhangaba.
O estacionamento será 
pago, no valor de R$10, 
que será revertido para as 
instituições assistenciais 
da cidade.
Programação da Festa da 
Cidade
10 a 13 de julho
Dia 10
19h Dj Serginho
20h Banda Bellator
21h30 Biquini Cavadão
Dia 11
19h Dj Celio
20h Cesar Barbosa
21h30 Banda Sacode a 
Poeira
Dia 12
19h Dj
20h Lia Oliveira
21h30 Os Filhos dos Ca-
ras
Dia 13
19h Dj Serginho
20h Banda Mil Volts
21h30 Ultraje a Rigor

(BPC/LOAS). Também é 
um dos critérios que passa 
a ser adotado pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
para a inscrição nos cur-
sos gratuitos oferecidos 
no Centro de Capacitação 
Profissional.
O Cadastro Único pode 
ser feito nos seguintes lo-
cais:
– Secretaria de Assistência 
Social de Ubatuba, na rua 
Paraná, 375 – Centro, no 
horário das 8 às 17 horas
– Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) Maria Balio (re-
gião Sul), na rua Oscar 
Rossin, n. 10 – Marandu-
ba
– CRAS Romana Lanzoni 
(Região Oeste), na rua da 
Cascata, 744 – Ipirangui-
nha



página 4 A GAzetA dos Municípios 22-23-24 de junho de 2019

Festival da Cultura Japonesa é atração em
Ubatuba no feriado de Corpus Christi

O Japão fica do outro lado 
do mundo mas, neste fe-
riado , moradores e visi-
tantes de Ubatuba poderão 
desfrutar de um pedacinho 
da Terra do Sol Nascen-
te na “terra que só cheira 
amor”.
A Associação Nipo Brasi-

leira de Ubatuba (Anibra) 
realiza a 12ª edição do 
Festival da Cultura Japo-
nesa, de 20 a 23 de junho, 
no Centro de Convenções 
Alfredo Bischof.
No local haverá comidas 
típicas, apresentações cul-
turais e bazar com diver-

sos produtos japoneses 
disponíveis.
Essa festa já é tradicio-
nal no município e, este 
ano, acontece em um lo-
cal diferenciado devido às 
obras de revitalização da 
avenida Iperoig. Se você 
não sabia, até agora,  o 

que fazer no feriado, pode 
tirar o quimono do guarda 
roupa e anotar na agenda – 
em kanji ou hiragana– que 
você não vai se arrepen-
der. “Banzaaaaaaai (viva-
aaaa)”.
A iniciativa tem o apoio 
da Prefeitura de Ubatuba, 
Fundação de Arte e Cultu-
ra de Ubatuba (Fundart), 
Companhia Municipal de 
Turismo (Comtur), Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Ubatuba (Aciu).
Programação
Dia 20/06, quinta
19h Banda Lira
19h15 Abertura oficial
19h45 Kodaiko Drums 
(Taiko)
20h15 Show Musical
20h30 Rayana Escola de 
Música
20h50 Jê Academia
21h15 Kendô (Instituto 
Niten)
21h45 Judô (Projeto 

Guapurubu)
22h Show Musical
22h15 Kodaiko Drums 
(Taiko)
22h45 Bon Odori
23h Encerramento
Dia 21/06, sexta
19h Associação Long 
Teh de Kung Fu e Tai Chi 
Chuan
19h30 Kodaiko Drums 
(Taiko)
20h Show Musical
20h15 Bailarte
20h50 Jê Academia
21h15 Anibra (Dança 
K-Pop)
21h30 Kodaiko Drums 
(Taiko)
22h Bon Odori
22h15 Show Musical
23h Encerramento
Dia 22/06, sábado
19h Colégio Dominique 
(Coral)
19h30 Mitsuba Wadaiko 
(Taiko)
20h Show Musical

20h15 Experimental de 
dança
20h50 Família Kung Fu
21h15 Jê Academia
21h30 Mitsuba Wadaiko 
(Taiko)
22h Bon Odori
22h15 Show Musical
22h30 Pop Mania (J-Pop e 
K-Pop)
23h Encerramento
Dia 23/06, domingo
19h Experimental de dan-
ça
19h30 Mitsuba Wadaiko 
(Taiko)
20h Show Musical
20h15 Bailarte
20h50 Pop Mania (J-Pop e 
K-Pop)
21h15 Anibra (Dança 
K-Pop)
21h30 Mitsuba Wadaiko 
(Taiko)
22h Oficina de Dança do 
Ventre Fundart
22h30 Show Musical
23h Encerramento


