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Dr. Lucas Suman...

Filho do prefeito Válter Suman 
e Edna não será candidato a 
nada no ano que vem. Primeiro 
o complemento dos estudos e a 
profissionalização, defendem os 
pais. Depois ele decide. Esse é o 
cenário de hoje. 

Bombou no Zap
De uma líder política do litoral: 
“Vou fazer agora... vai ter que 
provar que eu “tava  alcolatrada”. 
E ela segue:  “Eles vão ter que 
provar porque tá gravado, que eu 
“tô alcolatrada à base de álcool”. 
Parece que deu BO.

Seduc surpreende
O número de atendimentos e 
orientações (23 mil pessoas)  nas 
sete edições do projeto “Caec em 
Ação”, da secretaria de Educação, 
comandada pelo vice-prefeito Re-
nato Pietropaolo, do PSB, surpre-
endeu. A manchete do JC da sema-
na passada deu o que falar.

Suman e Renato 
O prefeito presta total apoio ao 
“Caec em Ação”. Com o volume 
e penetração do projeto junto à 
comunidade carente dos bairros, 

BASTIDORBASTIDOR
POLÍTICOPOLÍTICO

não deu outra. Já 
comentam que o 
secretário pode 
ser candidato a 
deputado. Ele nega: “Sou solda-
do”. Suman ainda não definiu os 
nomes que apoiará. 

O deputado...
Marcelo Squassoni, do PRB, faz 
muita coisa sem pensar. Não que 
ele seja má pessoa. Mas promete 
muito, fala demais e, às vezes, 
na hora errada. A promessa do 
aeroporto para o final de 2018 se 
enquadra bem no tema.

...É esperto
Entretanto, não se pode dizer que 
Squassoni não seja esperto. Colou 
no prefeito Suman de tal maneira, 
que teria causado ciúmes na líder 
do prefeito, Andressa Salles, por 
enquanto do PSB. Enquanto o 
deputado tenta aparecer trazendo 
soluções para a cidade, a vereado-
ra, talvez de forma não intencional, 
causa problemas para a adminis-
tração ao criticar gente do próprio 
governo, entre outras confusões. 

Se fosse
matemática...
A equação ideal para a cidade se-
ria a seguinte: Andressa, menos 
confusões; Squassoni, menos 
promessas. O produto, resultado, 
seria positivo para o município, 
pois ambos possuem vontade, de 
sobra, para fazer política. 

Somar e multiplicar
É necessário que alguém diga para 
a vereadora que “política se faz 
somando e multiplicando”. E não 
brigando ou criando atritos, por 
vezes, desnecessários. 

Sabesp
perseguição?
Muitas reclamações contra a Sa-

besp pela falta 
de água no feria-
dão. Comercian-
tes do Centro, 

Orla e moradores dos bairros es-
tão revoltados com a empresa.

 Sabesp: Boicote?
Uma fonte da PMG disse ao 
JC: “Questionamos a Sabesp 
devido a esse problema de falta 
de água. Segundo informaram, 
trata-se de queda acentuada no 
sistema Jurubatuba e Jurubatu-
ba Mirim, devido escassez de 
chuvas. Não quero crer em “boi-
cote”, devido ao fato da Prefei-
tura não ter assinado o contrato 
que já não existe há décadas”. 

O correto
E seguiu nossa fonte: “Tal procedi-
mento está passando por uma PMI, 
audiências públicas e concorrência 
o que se faz necessário por ser um 
contrato com duração de longos 
trinta anos”. O que é o correto.

Falta de água...
Aeroporto, ponte, túnel, centro pú-
blico de convenções... O governo 
do Estado do PSDB não consegue 
fazer nada por Guarujá e muito pou-
co pelo Litoral. Então, qual o moti-
vo de votar no PSDB? Pode ser, tal-
vez, burrice ou ignorância do elei-
tor do Litoral. Nada mais explica. 

Gafanhoto?
As opiniões se dividem. Alguns 
acham que a PMG e Câmara 
quando nomeiam gente do Litoral 
para cargos de confiança não é 
caracterizado como “de fora”, 
Gafanhoto.

Caio Nunes...
Por exemplo, é advogado e seria 
morador de Santos. Foi “inventa-
do” na cidade pela ex-prefeita, via 
professor Cândido. O governo Su-
man, sabe-se lá porque, nomeou 

Caio em importante cargo, depois 
exonerou. Agora, ele está na Câ-
mara de Vereadores. Afinal, Caio 
é ou não Gafanhoto? 

Críticas ao governo
Caio, por exemplo, criticou recen-
temente um secretário que é da 
confiança do prefeito Suman. E 
adivinhem de quem Caio é asses-
sor atualmente? Acertou quem 
respondeu Andressa Salles.  

Do exemplo de...
Caio Nunes fica a certeza de que 
a atual administração deve ava-
liar melhor e com mais critério as 
nomeações. Afinal, não dá para 
nomear, exonerar, e o cidadão 
continuar ligado a pessoas do 
governo, criticando onde já esteve 
e, indiretamente, continua. Fica 
confuso para o eleitor. 

O vereador...
Pode até indicar nomes para o 
governo. Não é ilegal. Entretanto, 
cabe à administração dizer sim ou 
não para cada nome. Se for não, 
o vereador deve indicar outra pes-
soa, e ponto. Afinal, quem ganhou a 
eleição do executivo foi o prefeito.  

Priscilla Prefeita?
Amigos da diretora da Unaerp 
Guarujá, Priscilla Bonini, estariam 
trabalhando para uma candidatura 
dela à prefeita. Contra a vontade 
da mãe e reitora da Unaerp Elmara 
Bonini, ela assumiu a secretaria 
de Educação nos oito anos do 
governo Antonieta.

Política é feita...
Por sinais, gestos e, neste caso, 
Priscilla teria acesso e amiza-
de com gente ligada ao PSD, 
partido do ministro Gilberto 
Kassab, além do PTN. Aguarde-
mos. A mãe Elmara, novamen-
te, parece ser contra a possí-
vel empreitada política da filha. 

Mastologistas do Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) estimam 
que existem cerca de 60 mil novos 
casos de câncer de mama por 
ano, em mulheres cada vez mais 
jovens. A campanha Outubro Rosa 
leva a consciência da prevenção 
com o autoexame e mamografia 

anual para mulheres do mundo 
todo. O laço rosa, uma iniciativa 
fácil e simples para manter a 
questão no consciente de todos, 
das mulheres e dos homens 
que amam as suas mulheres.

E o outubro, neste ano, ficou 
um pouco mais cor de rosa em 

Guarujá, com a realidade do ofere-
cimento do serviço especializado 
de mastologia, que será oferecido 
a partir de novembro às mulheres 
assistidas pela rede pública de 
saúde, nas dependências do Hos-
pital Santo Amaro. Uma vitória real.

 Nesta edição, você vai se 

inteirar sobre esta vitória, acom-
panhar um pouco do sucesso do 
Baile da Primavera que arrecadou 
fundos para a Apae, se programar 
para um bom fim de semana e 
acompanhar as novidades dos 
bastidores políticos da Cidade, 
que está bombando! Boa leitura.

Nosso outubro ficou mais rosa!
EDITORIAL
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Segundo dados re-
centes do Instituto 
Nacional de Câncer 
(Inca), a estimativa é 
que existem cerca de 
60 mil novos casos 
de câncer de mama 
por ano, em mulheres 
cada vez mais jovens. 
Porém, quanto mais 
cedo se tem o diag-
nóstico, maiores as 
chances de cura. Se 
descoberto no início 
há 95% de probabili-
dade de recuperação 
total. Mas, e quan-
do a enfermidade já 
aconteceu e a retira-
da da mama tornou-
se fato? Conheça 
uma nova alternativa.

A reportagem do 

Reconstrução de mamas com a técnica

de pigmentação em tatuagem 3D

A cidade de Guaru-
já está engajada na 
campanha nacional 
Outubro Rosa, que 
busca a prevenção do 
câncer de mama, com 
ações de conscienti-
zação, orientação e 
o fortalecimento do 
serviço de preven-
ção no Município. A 
Secretaria Municipal 
de Saúde anunciou 
a oferta do serviço 
de mastologia para 
as mulheres da rede 
pública de Saúde de 
Guarujá. Voluntárias 
realizaram a distribui-
ção de 10 mil lacinhos 
buscando conscienti-
zar à prevenção.

A importante con-
quista do serviço es-
pecializado de masto-
logia passa a funcio-
nar a partir de novem-
bro em Guarujá, em 

Ações de conscientização e orientação foram realizadas no Município

Pequenas ações 
podem contribuir 
para a saúde da so-
ciedade. Promover 
e disseminar a ideia 
do autocuidado, do 
amor próprio e de 
amor pelo próximo 
é um dos meios de 
chegar a resultados 
positivo. Com esse 
objetivo, cerca de 30 
voluntárias coloca-
ram a mão na massa 
e confeccionaram  e 
distribuíram 10 mil 

lacinhos da campa-
nha Outubro Rosa.

O ob jet i vo fo i 
conscientizar as mu-
lheres sobre a impor-
tância da prevenção 
ao câncer de mama. 
Munícipes que pas-
saram pelos termi-
nais das barcas de 
Guarujá e Vicente de 
Carvalho e usaram 
o transporte público 
receberam o símbolo 
para a lembrança dos 
exames preventivos.

Mulheres de Guarujá ganham mastologia
e conscientização durante Outubro Rosa  
A partir de novembro Cidade passa a oferecer serviço especializado de mastologia para pacientes da rede pública

Tatuagem 3D é alternativa às vítimas de câncer de mama

Lacinhos que conscientizam

parceria com o Hospi-
tal Santo Amaro. An-
tes, as pacientes que 
precisavam ser sub-
metidas a uma bióp-
sia para diagnóstico 
de câncer de mama 
eram encaminhadas 
ao Hospital Guilher-
me Álvaro (HGA), em 

Santos. A partir do 
mês que vem, todo 
o procedimento de 
diagnóstico e as ci-
rurgias para a retirada 
de um tumor poderão 
ser realizadas nas 
instalações do Hos-
pital Santo Amaro. 

Segundo o setor 

de Saúde da Mulher 
de Guarujá, em 2016, 
foram atendidas 57 
mulheres em trata-
mento oncológico 
por neoplasias da 
mama, muitas ve-
zes, com diagnóstico 
tardio. Neste ano, 
entre janeiro e se-

tembro, foram feitos 
69 atendimentos. 

“Em Guarujá, não 
há fila para fazer ma-
mografia e não have-
rá aumento na oferta 
de consultas com a 
mastologia na rede 
municipal, mas sim 

a reestruturação da 
linha de cuidado da 
mama, para garantir 
o cuidado integral a 
paciente”, explica a 
ginecologista Adriana 
Soares Araújo Ma-
chado, coordenadora 
do setor na Cidade.  

Jornal da Cidade foi 
buscar uma nova téc-
nica que vem sendo 
utilizada para ajudar 
mulheres de todas 
as idades vítimas da 
mutilação pela doen-
ça. Com o propósito 
de ajudar na recu-
peração da aparên-
cia dos seios, a ta-
tuadora Miss Deva, 
profissional que vem 
atuando em Guarujá, 
utiliza a técnica da 
tatuagem 3D, para a 
remodelação de ma-
milos e aréolas. A 
técnica proporciona 
um aspecto realista 
ao corpo feminino (fo-
tos), além de suavizar 
as cicatrizes físicas e 

psicológicas das víti-
mas da enfermidade.

Segundo  M i ss 
Deva, o objetivo é re-
alizar um trabalho que 
fique o mais próximo 
possível da realida-
de. “Em casos que 

a mulher possui uma 
das aréolas, procuro 
reproduzir o desenho 
“idêntico”, até mes-
mo as imperfeições, 
para que o trabalho 
fique o mais próxi-
mo do real. Nos ca-

sos em que a cliente 
teve as duas aréolas 
retiradas uso como 
base o tom de pele 
da paciente. A técnica 
3D é usada para pro-
jetá-los para frente”, 
explica a profissional.

Segundo informa-
ções de mastologistas 
do Inca, a tatuagem 
3D substitui a cirurgia 
tradicional, pois é um 

processo praticamen-
te sem dor, já que a 
tatuagem é feita em 
cima de uma área 
com sensibilidade re-
duzida. É muito mais 
simples, não tem 
nenhuma contrain-
dicação e vem tor-
nando-se tendência.

Miss Deva atua no 
estúdio Ilha Nativa, 
no centro de Guarujá.

A tatuadora Miss Deva atua

no estúdio de Inácio da Glória
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS

Sucesso marca jantar de Edna Suman em Vicente de Carvalho

A bela Vanessa Prestes
prestigiou o Baile da Primavera,

do Fundo Social de Solidariedade

O diretor da PMG José Carlos e Gilda Suman, Lucas e Edna com a família Barbato

Adriane e Nicolaci Fincati, vereador
e secretário municipal de Esportes Dra. Cláudia com amigas no jantar do FSS

Mariza, assessora do FSS Mônica Lima, da APAE Érica Ribeiro, diretora do FSS



welintonandrade@hotmail.com

facebook welinton andrade

twitter.com/welintondatv

Tel.: 99716.5052

Por Silvia Sant Anna
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Mais imagens do Baile da Primavera, do Fundo Social, para a APAE

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Edna Suman com a família Tico Barbato: amizade antiga

O adjunto Marcelo Nascimento e o secretário Capitão Venâncio, os 
dois comandantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública

O primeiro-casal do Turismo,
Paulo e Thaís Margarido

Marco Aurélio
Pinho, diretor PMG

Rose Contato e o delegado Luiz Evandro

Médico e de fala fácil, Dr. Lucas Suman 
já levanta especulações sobre uma 

candidatura. Por enquanto, nada a ver Os queridos Dr. Toninho e Dra. Cláudia
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Para resgatar e 
garantir a perma-
nência da identida-
de cultural, agentes 
promotores de zela-
doria participaram  
de uma aula prática 
com reconhecimento 
e limpeza emergen-
cial na Ermida do 
Guaibê, localizada 
próximo à Prainha 
Branca, em Guarujá.

Um dia antes da 
atividade prática, os 
profissionais partici-
param de um curso 
teórico de zeladoria 
de patrimônios e de 
uma palestra minis-
trada pelo restaura-
dor Toninho Sarasá 
(Estúdio Sarasá) e 
Vitor Hugo Mori, ar-
quiteto do Instituto 
do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Na-
cional (Iphan), onde 
receberam orienta-
ções sobre formas 
e procedimentos a 
serem utilizados na 
preservação destes 
equipamentos histó-
ricos. O curso acon-
teceu na Casa da 
Cultura, em Bertioga.

Com a supervisão 
dos técnicos do Iphan 
e coordenação das 
secretarias de Meio 
Ambiente, Operações 
Urbanas e Turismo de 
Guarujá, foram retira-
das vegetações preju-
diciais à estrutura do 
local, além da reali-
zação de poda e ca-
pinação da vegetação 
nos arredores e utili-
zação de cal na con-
solidação das ruínas.

Inscrições para concurso Pérolas
da Literatura encerram no dia 20

Com temas livres e inéditos, os premiados receberão certificado e troféu

Com o propósito de 
incentivar os amantes 
da escrita, a Prefeitura 
de Guarujá, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Cultura, abre 
inscrições para o VIII 
Concurso Literário “Pé-
rolas da Literatura”. 
Os interessados têm 
até o dia 20 de outubro 
para garantirem a par-
ticipação do concurso.

Os interessados 
devem se inscrever 
através do link: ht-
tps://goo.gl/Scavkb 
e entregar a ficha de-
vidamente preenchida 
junto à obra literária 
na Secretaria de Cul-
tura, localizada no Te-
atro Procópio Ferreira 
(Avenida Dom Pedro 

I, 350), na parte da 
manhã, das 9 às 12 
horas; e no período da 
tarde, 14 às 17 horas.

Os trabalhos devem 
ser impressos em qua-
tro vias de igual teor 
em envelope lacrado, 
junto com uma cópia 
do documento de iden-
tidade. Para esta edi-
ção, jovens de 12 a 17 
anos podem participar 
da categoria juvenil 
nas modalidades de 
poesia e conto. Já na 
categoria adulto acima 
de 17 anos, crônicas 
também serão aceitas.

Os temas das obras 
são livres e deverão 
ser inéditos. Há limite 
de 80 linhas apenas 
para as modalidades 

Ermida do Guaibê recebe limpeza com orientação

Foram retiradas vegetações prejudiciais à estrutura do local, além

da realização de poda e capinação da vegetação nos arredores

de conto e crônica. 
Não há limite de li-
nhas para poesia. Se-

rão premiados os três 
melhores trabalhos 
de cada categoria, 

com certificado e tro-
féu. O regulamento 
pode ser acessado 

na íntegra no portal 
da Prefeitura (www.
guaruja.sp.gov.br).
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MENU: Entrada: Salpicão de 
Lagosta, Bolinho de Bacalhau, Queijos  
Parmesão, Gouda e Provolone. 
Jantar: 1 - Paella do Halle, com camarão 
rosa, camarão 7 barbas, lagostinha,
lula, polvo, vôngole, marisco e frango.
2 - Linguado à Húngara.
3 - Filet à Fiorentina.
Sobremesa: Creme de frutas vermelhas
com sorvete de morango e mel
Bebidas: Chopp, Chivas, caipirinha, 
sucos, refrigerantes e água. – Vinhos: 
todos  importados 

Apoio:

27 de outubro de 2017, às 20h

8º Jantar de Confraternização

A Escola 1º de 
Maio está com 500 
vagas abertas para 
cinco cursos profis-
sionalizantes, em Vi-
cente de Carvalho. As 
inscrições têm início 
no dia 18 e terminam 
em 23 de outubro.

Os interessados 
podem optar pelos 
cursos de Adminis-
tração (tarde - 50/ 
noite 100), Contabi-

lidade (noite - 50), 
Meio Ambiente (noi-
te - 50), Mecânica 
(tarde – 50/ noite 
50) e Química (tar-
de 50/ noite 100).

Para efetuar a ins-
crição é necessário 
se dirigir à Unidade 
(Avenida Adriano Dias 
dos Santos, 611, no 
Jardim Boa Esperan-
ça), munido de RG ou 
CNH original, e de-

claração de trabalho 
àqueles que já atu-
am na área do curso 
escolhido. Também 
é preciso ter conclu-
ído o ensino médio 
ou estar cursando o 
2º ano deste ensino 
em 2018. A taxa de 
inscrição é de R$ 
15,00 e inclui ma-
nual do candidato.

O processo seleti-
vo vai ocorrer no dia 

21 de novembro, às 
20 horas. Candidatos 
aos cursos de Mecâ-
nica, Meio Ambiente 
e Química farão a 
prova na EM 1º de 
Maio. Já para os cur-
sos de Administra-
ção e Contabilidade, 
deverão fazê-la na 
EM Myriam Terezinha 
(Avenida Adriano Dias 
dos Santos, 623, Jar-
dim Boa Esperança).

PROCESSO SELETIVO

Escola 1º de Maio abre 500
vagas para cursos técnicos

Por Tatiana 

Macedo

No mundo onde 
a tecnologia invadiu 
o universo infantil, 
levando as crianças 
ao desinteresse por 
um instrumento mu-
sical ou pela perda 
de vontade da práti-
ca um esporte, unir 
o útil ao agradável 
pode ser uma solu-
ção. Pensando em 
todo esse potencial, 
o site “Brincando de 
Orquestra” oferece 
iniciação à música 
para crianças e ado-
lescentes.

Com distintas for-
mas no site, a crian-
ça é apresentada 
para uma orquestra 
no qual um grupo de 
estudantes explica 
em linguagem fácil 
o que é um espetá-
culo, e com a ajuda 
do tio de um deles, 
assistem ao ensaio 
de uma orquestra, 
conhecendo a sua 
organização.

No site, é possí-
vel ouvir os instru-
mentos em separa-
do, seus respecti-
vos nomes e sons. 
Também traz jogos 
em que as crianças 
procuram identificar 
instrumentos, brin-
car de regente e 

descobrir qual ver-
são de uma música 
clássica é correta.

Explorar o site 
com a criança é 
pura diversão, além 
de também propor-
cionar experiências 
instigantes com a 
música clássica e 
com os mais varia-
dos instrumentos. A 
dica é para após in-
teragir pela internet, 
levar seu baixinho 
para a um concerto, 
com o objetivo de 
uma vivência real-
mente fascinante.

A interação das 
crianças com a mú-
sica, desde cedo, 
favorece múltiplas 
aprendizagens e 
contribui para o de-
senvolvimento em 
diferentes âmbitos. 
Dentre as vantagens 
dessa interação es-
tão a melhor coor-
denação motora, o 
despertar da sensi-
bilidade e da cria-
tividade, ajuda na 
comunicação, favo-
rece a aprendizagem 
da cooperação e da 
divisão de tarefas 
em grupos, aumenta 
a autoestima, além 
de favorecer a apren-
dizagem de outras 
áreas como a lin-
guagem oral e escri-
ta e a matemática.

EDUCAÇÃO MUSICAL

Brincando de Orquestra 
ajuda crianças no 

interesse pela música

Interessados podem se inscrever de 18 a 23 de outubro para cursos diurnos ou noturnos

A interação das crianças com a música 

favorece múltiplas aprendizagens
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A Prefeitura de 
Guarujá intensificou 
os trabalhos de ze-
ladoria na Cidade de 
Guarujá em diversos 
bairros. Os trabalhos 
realizados pela Se-
cretaria de Opera-
ções Urbanas (Seurb) 
envolvem pintura de 
muretas e postes, 
limpeza de bueiros, 
canais, caneletas e 
desentupimentos, co-
leta vegetal de entu-
lho e limpeza geral.

Na última semana, 
o centro da cidade 
passou por melho-
rias, como no Viaduto 
Floriberto Mariano, no 

Morro do Maluf, no 
Sobre as Ondas e em 
vias da Vila Maia até 
a Barra Funda.

De acordo com o 
Secretário de Opera-
ções Urbanas, Has-
sen Hammoud, a ação 
tem como objetivo 
mostrar para a popu-
lação que é possível 
manter a zeladoria 
em dia, apesar das di-
ficuldades. “Estamos 
trabalhando para me-
lhorar cada dia mais”, 
afirma o secretário.

Na programação 
que está sendo exe-
cutada no momento, 
o cronograma de ati-

vidades segue para 
capinação nas ruas 
Silvio Daige e Bolí-
via, além do trecho 
da Rua Salim Farah 
Maluf até a Avenida 
Atlântica. Também 
será realizada a lim-
peza do canal próximo 
ao Jardim Las Pal-
mas e no final da Rua 
Nova, no Pae Cará.

Entre as ruas Silvio 
Daige e Bolívia, na 
Enseada, está progra-
mada a Limpeza das 
Bocas de Lobo. Os tra-
balhos de roçada se-
guem na Avenida Dom 
Pedro I, Chácara Virgí-
nia e Jardim Virgínia II.

Prefeitura realiza manutenção
em diversas regiões da Cidade

SÁBADO (14)
� Bimboleta
Onde: Teatro Pro-
cópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350). 
Quanto: R$ 20,00 
(inteira)/ R$ 10,00 
(meia). Horário: 17h

� Uma Comédia
do Além
Onde: Teatro Pro-
cópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350 
– Enseada)Quanto:  
R$ 70,00 (inteira) R$ 
35,00 (meia) . 21h

� Música livre com 
Cristian Buciolano 
(foto ao lado) Onde: 
Shopping Enseada. 
Entrada franca. Horá-
rio: 17h30 às 20h30

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Confira a agenda cultural em vários bairros da cidade
Neste fim de sema-

na acontecem várias 
atividades culturais 

com uma programa-
ção especial em toda 
a cidade. Programe-

se e divirta-se com 
espetáculos voltados 
para toda a família.

A ação tem como objetivo mostrar para a população

que é possível manter a zeladoria em dia

� Feriado das Crianças
Onde: Praça Horácio 
Láfer. Quanto: entra-
da franca. Horário: 
10h  às 17h

� Terreirão do Samba 
Onde: Praça do Povo 
(Santa Rosa). Quan-
to: entrada franca. 
Horário: 15h  às 21h

� Radio Land
Onde: Praça dos 
Expedicionários. 
Quanto: entrada 
franca. Horário: a 
partir das 22h

DOMINGO (15)
� Legião Urbana 
Tributo (foto acima) 
Onde: Teatro Pro-
cópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350. 
Enseada).  Quan-
to: R$ 40,00 (in-
te i ra )  R$ 20,00 
(meia). Horário: 20h

� Sarau Se Explore
e Expresse
Onde: Praça das 
Bandeiras. Quanto: 
Entrada franca. Ho-
rário: 14h as 22h.


