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20 e 21/03
INAUGURAÇÃO E FESTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO CHÃO CAIÇARA 
19h30 | Local: Rua Cantídio de Moura Campos, 356 Barequeçaba (Prédio da SAB, Próximo a Náutica).
Cultura Caiçara, Música, Apresentações, Culinária e Bingo, com toda renda em prol dos projetos do 

chão caiçara.

21/03
ESPETÁCULO “EM BUSCA DO INGREDIENTE SECRETO”
PROGRAMAÇÃO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA
18h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Infantil. Duas palhaças-cozinheiras, Chica e Olga vivem uma grande aventura em busca de 

um ingrediente secreto. O desafio é preparar uma receita incrível e vencer o Festival  Gastronômico da Tia 
Gertrudes. Com o surpreendente Fogão Maravilhoso, elas percorrem lugares inimagináveis em um piscar 
de olhos e convidam todos os espectadores a viajarem nesta jornada. Classificação: Livre. Ingressos: 1 
litro de leite de caixinha integral (trocar na bilheteria do Teatro a partir do dia 19/03 das 14h30 às 19h).                                                            

22/03
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

26/03
PALESTRA SEBRAE – ORGANIZE O SEU CAIXA
15h | Local: Associação engenheiros arquitetos agrônomo  
Rua Vitorino Gonçalves Santos, 152 – Centro

ESPETÁCULO “GUERRA”
20h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: Num galpão desativado estão presos duas personalidades antagônicas politicamente e com 

a chegada de uma mala misteriosa terão que decidir seus destinos. Um texto policial dramático, escrito 
por Caio Rocha, pondo em questão os valores: o que e quem te representa? Classificação: 14 anos. 
Ingressos: R$10,00 inteira e R$5,00 meia (bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo).

27/03
ESPETÁCULO “ORQUESTRA DE CÂMARA DA ECA/USP”
20h30 | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Neste ano de 2015, o Centro de Biologia Marinha esta completando 60 anos, este espetáculo faz parte 

das comemorações. Sinopse:  A OCAM - Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de S. Paulo tem sido referência fundamental no âmbito das orquestras profissionalizantes 
do país. Seu trabalho é caracterizado pela marcante qualidade de performance musical e pela concepção 
arrojada com que desenvolve todas as ações de comunicação e relacionamento que sustentam sua 
proposta artística. Ingressos: 01 kg de alimento não perecível (retirar convite no dia do espetáculo a partir 
das 18h na bilheteria do Teatro.

28 e 29/03
ESPETÁCULO “XV DANÇA VERÃO”
28/03 às 18h e 29/03 às 17h | Local: Teatro Municipal de São Sebastião – Centro
Sinopse: O DANÇA VERÃO recebe grupos de todo Estado de São Paulo e outros estados próximos. 

Um evento que recebe cerca de 1.000 expectadores e participantes têm como objetivo promover a 
arte na forma de dança, propagando a importância dela para a sociedade, inserindo novos conceitos e 
incentivando os novos e os experientes bailarinos a continuarem em busca de seus sonhos. Classificação: 
Livre. Ingressos: R$40,00 inteira e R$20,00 meia (bilheteria do Teatro a partir das 15h nos dias do 
espetáculo). Realização RV Produções.

29/03
COMEMORAÇÃO AO DIA DO CAIÇARA
10h às 17h | Local: Praça da Mentira – Boiçucanga
Grupos musicais caiçaras, “contação de causos” por historiadora local, projeção de fotos, filmes, 

vídeos nativos, degustação de comidas tipicamente caiçara, exposição de ervas medicinais e exposição 
fotográfica de caiçara que marcaram a história. O objetivo do evento é valorizar a história do município e 
incentivar o resgate da cultura caiçara.

11h | Grupo Pagode do Coreto
12h30 | Grupo Manos de Boiçucanga
14h | Causos Dona Neide Palumbo
14h30 | Grupo Musical Samba de Raiz, Barra do Una
16h | Folia de Reis
17h | Encerramento com grupo musical de Cambury, Cristóvão, Arlindo, Anacleto, Biano
  
RETRETA DA BANDA MUNICIPAL “MAESTRO MANOEL LADISLAU DE MATTOS”
19h30 | Calçadão da Sectur – Rua da Praia – Centro
Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o pátio da Sectur.

A atleta sebastianense de Stand Up Paddle, Aline Abad, venceu a primeira etapa do 

Aloha Spirit Festival realizada em Ilhabela nos dias 14 e 15.

Considerado o maior festival de esportes aquáticos do País, a competição reúne 

várias modalidades do remo e também natação, divididas em três etapas durante o ano.

De acordo com Aline, que conta com o apoio da Secretaria de Esportes de São 

Sebastião, a realização da prova foi sob condições climáticas difíceis. “Remei com o 

vento sul entre 8-10 nós, com leve balanço e correntes fortes em alguns trechos, mas 

mesmo assim consegui vencer na categoria SUP Race 14’ Profissional 9 km”, relatou.

Depois de ter disputado a temporada 2014 com bons resultados na categoria SUP 

Race 12’6’’, a atleta por questões técnicas teve de optar pela mudança de categoria; 

atualmente pretende disputar o Campeonato Brasileiro de SUP Race 2015 – em maio 

na Bahia – com novo equipamento e assim manter-se competitiva. “Tive um 2014 

maravilhoso, mas preciso de apoio para a troca da prancha e assim retornar à categoria 

12’6’’. Enquanto isso não é possível, me mantenho treinando para poder chegar às 

competições e fazer o meu melhor”, concluiu a atleta.

Atleta sebastianense vence 
competição de Stand Up 

Paddle em Ilhabela

Aline Abad representa São Sebastião em competição na Ilhabela
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O Centro de Biologia Marinha - CEBIMAR- na praia do 
Cabelo Gordo, na região central de São Sebastião, comemora 
este ano seu 60º aniversário. Para celebrar, o órgão de pesquisas 
da USP (Universidade de São Paulo) promoverá uma série de 
atividades  e uma agenda diversificada.

Na abertura da programação festiva está a apresentação 
da OCAM/ECA/USP (Orquestra de Câmara da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), às 
20h30 do próximo dia 27, no Teatro Municipal, no Centro 
Histórico da cidade, sob a regência dos maestros Gil Jardim e 
William Coelho.Também em ritmo de festividade, a orquestra 
comemora neste ano seu 20º aniversário de existência fazendo 
seu primeiro concerto do ano em solo sebastianense. Com 
duração de uma hora, o espetáculo musical promete agradar o 
público tendo no repertório compositores imortais a exemplo 
de Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten e Arvo Pärt. 
Segundo informações da Secretaria de Cultura e Turismo da 
prefeitura, os ingressos serão  trocados por 1 kg de alimentos 
não perecíveis a partir das 18h na bilheteria da casa. Toda 
arrecadação será posteriormente entregue ao Fundo Social de 
Solidariedade do Município.

Referência
Referência fundamental no âmbito das orquestras 

profissionalizantes do País, a OCAM tem seu trabalho 
caracterizado pela marcante qualidade de performance 
musical e pela concepção arrojada com que desenvolve todas 
as ações de comunicação e relacionamento que sustentam sua 
proposta artística.

Criada em 1995 pelo maestro Olivier Toni, tem como 
propósito dar suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas 
no departamento de Música da ECA/USP.

Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes 
da USP é convidada especial de aniversário do CEBIMAR

Órgão de pesquisas da universidade estadual 
comemora seu 60º aniversário este ano com 
muita festa em São Sebastião

Convidada especial, orquestra será uma das atrações da festividade

Dirigida desde 2001 pelo maestro Gil Jardim, que tem desenvolvido um plano de ação 
caracterizado por uma programação de alto nível artístico e com um trabalho pedagógico 
competente, a orquestra é hoje plenamente reconhecida no mercado cultural nacional por seus 
méritos artísticos e educacionais.

Maestros
O maestro Gil Jardim, graduado na ECA-USP, tornou-se docente dessa mesma universidade 

no final de 1984. Desde então desenvolve uma carreira profissional versátil e arrojada, unindo a 
performance como maestro, a docência, a pesquisa e escrevendo música para seus projetos especiais. 
Desde 2001 é o diretor artístico da orquestra.

De acordo com ele, a evolução técnica e artística do grupo pode ser sentida ao longo desse 
período, ampliando as possibilidades pedagógicas do departamento de Música. Entre os grupos 
brasileiros que já dirigiu estão a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. No Exterior, citou a 
Brooklyn Academy of Music Symphony Orchestra (Nova York) e a Royal Phillarmonic Concert 
Orchestra (Londres).

William Coelho é mestrando em Musicologia e graduando em Regência pela ECA/USP. 
Estudou viola com Renato Kutner e Marcelo Jaffé. Foi diretor do Conservatório de Música de 
Alfenas (MG); é autor do Guia Didático de Cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo) do 
Projeto Guri. Atuou como violista barroco na Orquestra Arte Barroca e no Conjunto de Música 
Antiga da USP. Além de regente-assistente da Orquestra de Câmara da ECA/USP, é regente do 
Coral VivaVoz.

Repertório
Arvo Pärt |  Fratres, para octeto de sopros e percussão
Benjamin Britten | Simple Symphony, para orquestra de cordas (I. Boisterous Bourrée, II. Playful 

Pizzicato, III. Sentimental Saraband, IV. Frolicsome Finale) | Regência  William Coelho
Ludwig van Beethoven | Sinfonia nº 5 em Dó menor, Op. 67 (I. Allegro con brio, II. Andante 

con moto, III. Allegro, IV. Allegro) | Regência Gil Jardim

Outras atrações
Ainda dentro da grade de programação festiva, haverá   um ciclo de palestras sobre Ciências 

Marinhas: “Descobrindo o Mar”, com a professora doutora Áurea Maria Ciotti (Centro de Biologia 
Marinha USP), sob o tema “Por que a água do mar tem essa cor?”, a ser proferida no Observatório 
Ambiental, no Complexo Turístico da Rua da Praia, também no Centro Histórico.

Mais detalhes da programação estão disponíveis no endereço www.cebimar.usp.br/60anos
Serviço: O CEBIMar é aberto à visitação de grupos com agenda aberta em janeiro e julho e 

para alunos de escolas. Além disso, estudantes de todas as áreas e a própria comunidade podem 
ter acesso à biblioteca direcionada às pesquisas sobre o mar. O agendamento pode ser feito pelo 
telefone (12) 3862-8400, pelo telefax (12) 3862 8454 ou ainda pelo e-mail:cebimar@edu.usp.br . 
O Centro está instalado na praia do Cabelo Gordo,  rodovia Manoel Hypólito do Rego, km 131,5.
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A  cidade de São Sebastião, no Litoral Norte 
de São Paulo, será   sede do 18º Campeonato 
Brasileiro e do Panamericano de Jogo de Damas, 
concomitantes à realização da eleição da diretoria da 
federação panamericana da modalidade, durante as 
competições.

O evento que será realizado entre os dias 9 e 
19 de abril no Hotel Recanto dos Pássaros,   foi 
anunciado  no gabinete do prefeito.

Para o Campeonato Brasileiro estão confirmados 
cerca de 50 atletas de várias regiões do país e de 
atletas oriundos de mais 15 países, entre eles Estados 
Unidos, Argentina, Canadá, Costa Rica e Cuba, entre 
outros, para o Panamericano.

São Sebastião será representado por quatro 
damistas, que conquistaram a vaga após uma seletiva 
realizada no começo do mês na cidade.

A Secretaria de Esporte da cidade mantém uma 
escolinha e uma base de treinamento, que conta 
hoje com 60 atletas.

De acordo com o secretário de esporte, Fábio Lopez, 
a secretaria estabeleceu uma política permanente de 
interlocução com confederações, federações, ligas 
e associações. “É preciso unir esforços em prol do 
esporte”, disse.

“Já temos um projeto base que atende a 
comunidade, conduzido pelo professor Orlando 
Batista e pretendemos realizar eventos ao longo deste 
ano, capazes de divulgar a modalidade”, concluiu 
Lopez.

O prefeito Ernane Primazzi esclareceu que a base de 
um atleta é uma das preocupações da Administração. 
Segundo ele, é necessário dar oportunidades e 
condição para a formação de um campeão em 
potencial.

“Esta tem sido a proposta do governo. Hoje a cidade 
atende 4.500 alunos em mais de 30 modalidades. 
Isso significa mais de 40 mil atendimentos por mês”, 
destacou o prefeito.

O presidente da Confederação Brasileira de Jogo 
de Damas, Lélio Sarcedo, explica que o Brasil conta 
com 200 atletas profissionais de jogo de damas. O 
atual campeão brasileiro é José Maria Filho, de São 
Luís do Maranhão.   E o bicampeão panamericano é 
seu filho, Allan Igor Moreno Silva.

Ainda de acordo com o presidente, o Campeonato 
Brasileiro   tem como objetivo dinamizar o 
desenvolvimento da modalidade de 100 casas e elevar 
seu nível técnico em todo território nacional, além 
de, também, qualificar os representantes brasileiros 
para o 18º Campeonato Panamericano,   bem como 
para outros eventos internacionais.

As partidas acontecerão em nove rodadas, pelo 
sistema Suiço, e em sistema Nocaute, com 90 
minutos para cada jogador, obedecendo a seguinte 
programação:

São Sebastião sediará campeonatos brasileiro
e pan-panamericano de jogo de damas

A Secretaria de Esportes mantém uma 
escolinha e uma base de treinamento 
que conta hoje com 60 atletas

Anuncio foi feito no gabinete do prefeito

CAMPEONATO BRASILEIRO
09/04 – Chegada dos participantes após às 14 horas
09/04 – 19 horas – Congresso Técnico – Abertura Oficial (Presença obrigatória)
09/04 – 20 horas – Primeira Rodada
10/04 – 9 horas – Segunda Rodada
10/04 – 14 horas – Terceira Rodada
10/04 – 20 horas – Quarta Rodada
11/04 – 9 horas – Quinta Rodada
11/04 – 14 horas – Sexta Rodada
11/04 – 20 horas – Sétima Rodada
12/04 – 9 horas – Oitava Rodada
12/04 – 14 horas – Nona Rodada
12/04 – Encerramento

PANAMERICANO
12/04 - Chegada dos Participantes
13/04 – 14 horas - Congresso Técnico – Abertura Oficial
13/04 - 15 horas - Primeira Rodada
14/04 - 14 horas – Segunda Rodada
15/04 - 09 horas –Terceira Rodada
15/04 - 19 horas – Quarta Rodada
16/04 - 14 horas – Quinta Rodada
17/04 - 09 horas – Sexta Rodada
17/04 – 19 horas – Sétima Rodada
18/04 - 14 horas – Oitava Rodada
19/04 - 09 horas – Nona Rodada

Serviço:
O evento acontecerá no Hotel Recanto dos Pássaros – Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 822 – Centro.
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A secretaria de Educação de São Sebastião realizou  a formatura dos 117 alunos 
da primeira turma do curso de soldador industrial. A entrega dos certificados 
aconteceu no Teatro Municipal, com a presença do prefeito Ernane.

O projeto, credenciado pela secretaria de Educação da cidade, proporcionou 
a 120 moradores a oportunidade de se qualificar em umas das profissões mais 
procuradas em todo o país.

Com 80% de aulas práticas e em dois meses de curso os alunos estão aptos a 
concorrerem a uma vaga no mercado em um dos setores que mais cresce em todo 
o mundo, o de Petróleo e Gás, além da construção civil.

Para o instrutor do curso, José Luiz Olegário Junior, o que mais motivou neste 
treinamento foi a possibilidade de transmitir o que de mais complexo há no setor 
que transforma a matéria mais dura do planeta. “O aço foi o grande astro deste 
treinamento e cada aluno levará essa energia para o campo de trabalho”, ressaltou.

A secretária da educação, Angela Couto, explicou que o curso era uma intenção 
antiga da gestão. Para tal foi realizado um estudo junto às empresas da região, para 
ver a real necessidade do mercado e a forma de qualificar a mão de obra para 
atender essa demanda. O curso foi estruturado para preparar as pessoas para o 
perfil de empregabilidade.

“Nossa proposta é mais do que simplesmente realizar  um curso. Queremos 
transformar a vida de muitas pessoas e famílias,  garantindo que os futuros 
concluintes dessa formação saiam prontos e aptos  para enfrentar o mercado de 
trabalho”, completou.

Angela aproveitou a oportunidade e anunciou um novo curso na área. “O 
prefeito já nos autorizou e também já nos deu recursos para prosseguir com novas 
especialidades na área. Vamos começar a planejar e até junho disponibilizar mais 
um programa de qualificação totalmente gratuito para a população”.

Educação forma primeira turma 
do curso de Soldador Industrial

O projeto proporcionou a 120 pessoas a oportunidade de 
se qualificar em umas das profissões mais procuradas 
pelo mercados

Novas especialidades foram anunciadas durante o evento

Para o prefeito de São Sebastião, o progresso e o desenvolvimento da região 
são irreversíveis e fundamentais. No entanto, destacou,  com ele há também 
de se garantir a responsabilidade social. 

Para isso, esclareceu o prefeito, todas as medidas estão sendo  tomadas para 
minimizar o impacto de vizinhança, bem como a implantação de ações que 
mitiguem o impacto ambiental   causados pelas grandes obras previstas para 
a região.

“ É preciso pensar em nossa comunidade sob todos os aspectos, 
proporcionando contrapartidas que possam inclui-la positivamente dentro 
desta nova realidade. A capacitação da população com cursos técnicos e 
específicos é uma das soluções para evitar o crescimento populacional e 
também um meio de defender os seus interesses”,  destacou o prefeito.
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