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PROBLEMAS ATÉ!

MARATAÍZES

Quem não conhece 
Marataízes? E 
Lagoa Funda? É um 
pedaço da Pérola 
Capixaba esquecida 
pelas autoridades 
públicas. Para se 
chegar ao local é 
preciso enfrentar um 
trecho de estrada 
de chão. Vindo pelo 
asfalto que leva a 
linda Lagoa do Siri, é 
preciso ter atenção 
ao volante para não 
cair em umas das 
crateras espalhadas 
na descida.
A Praia de 
Lagoa Funda em 
Marataízes já foi uma 
das mais lindas do 
litoral Sul Capixaba, 
mas atualmente, 
está feia. A 
erosão destruiu 
completamente 
a orla. As pedras 
jogadas pela 
Prefeitura há alguns 
anos, como paliativo 
para tentar conter a 
erosão do mar, não 
resolve o problema.

Há oito meses o prefeito em exercício de 
Itapemirim, Dr. Thiago Lopes Peçanha rea-
lizou o sonho de 22 famílias com a entrega 
das casas populares no bairro Bela Vista. 
Mas a alegria de algumas famílias durou 
muito pouco. Fossas esburram e jorram na 
porta da cozinha de algumas casas, lâmpa-
das piscam sozinhas, goteiras tomam conta 
de algumas residências, a parte elétrica de 
uma das casas está completamente com-
prometida.
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Problemas sobram nas casas 
populares de Boa Vista

Há oito meses o 
prefeito em exercí-
cio de Itapemirim, 
Dr. Thiago Lopes 
Peçanha realizou o 
sonho de 22 famílias 
com a entrega das 
casas populares no 
bairro Bela Vista. Mas 
a alegria de algumas 
famílias durou muito 
pouco. 

Algumas casas es-
tão com problemas 
sérios que precisam 
ser resolvidos com 
urgência, há duas 
casas que correm 
risco de desabar, por 
conta da erosão no 
local onde foi aterra-
da para serem cons-
truídas.

 Fossas esburram 
e jorram na porta da 
cozinha de algumas 
casas, lâmpadas pis-
cam sozinhas, gotei-
ras tomam conta de 

te feira e a maioria 
é desempregada, é 
como se estivessem 
‘pegando o boi com 
chifre e tudo’ como 
diz o ditado popular. 
“Quando eu ganhei 
a casa estava nor-
mal, aparentemente, 
mas assim que caiu a 
primeira chuva come-
çaram os problemas 
na estrutura. Tem ra-
chaduras, muitas go-
teiras, a fossa lá fora 
o cano não é ligado 
direto na rede de es-
goto, mistura esgoto 
com gordura, a gente 
vai vivendo. Tem uns 
que têm condições 
de levantar um muro 

para separar uma 
casa da outra, mas 
quem é desempre-
go como é que faz. 
Eu preciso de con-
seguir um trabalho 
para arrumar a casa 
onde moro, tem go-
teiras que caem em 
cima das tomadas e 
dos fi os, tenho medo 
de a qualquer hora 
ocorrer um incêndio. 
Se acontecer uma 
desgraça dessa eu 
vou na Prefeitura e 
coloco fogo em tudo, 
a administração não 
olha para quem rece-
beu as casas. Eu ouvi 
falar que tem duas 
casas aqui já conde-

nadas pela Defesa 
Civil, a estrutura está 
descendo, está pe-
rigoso”, disse uma 
moradora.

O barranco da 
encosta das casas 
na parte baixa está 
cedendo e algumas 
casas correm risco de 
desmoronar.

A Repor tagem 
entrou com contato 
om o secretário de 
Obras de Itapemirim, 
Jarbas Souza Gomes 
e ele frisou que to-
mou conhecimento 
somente nesta quin-
ta-feira, 10, através 
do coordenador do 
Cras. “Fiquei saben-

Por Luciana Maximo 
algumas residências, 
a parte elétrica de 
uma das casas está 
completamente com-
prometida. 

Quando chove 
como nos últimos 
dias,  muita água 
acaba ficando dias 
empossada entre al-
gumas casas e por 
detrás das mesmas, 
porque não para 
onde a mesma esco-
ar, fora esses proble-
mas, os moradores 
não podem se quei-
xar pois ganharam 
as casas e podem 
perder a qualquer 
momento se critica-
rem a atual gestão 
ou se comentarem. 
Todos os procurados 
falaram, mas pedi-
ram anonimato com 
medo de perderem 
as casas. 

Lá no bairro Bela 
Vista, os moradores 
das casas populares 
recebem cestas bá-
sicas, vale gás, tíque-

Água empossada atrás das casas, goteiras em cima da fi ação elétrica, fossas esburando, 
estrutura rachando, são alguns problemas das casas populares do bairro Bela Vista em 
Itapemirim

do dessa informação 
agora a tarde, um 
amigo que trabalha 
no Cras de Itaipava 
que me contou, mas 
nem um morador veio 
até a secretaria rela-
tar nada, mas ainda 
assim vamos estar 
mandando algumas 
pessoas até o local 
para olhar que deve 
ser feito para solu-
cionar o problema”, 
ressaltou Jarbas.

A Prefeitura de 
Itapemirim entregou 
as casas populares 
no dia 21 de setem-
bro de 2017, no bairro 
Bela Vista, Distrito de 
Itaipava.

ITAPEMIRIM

Assessoria de Comunicação
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Caliman quer emprego em 
Anchieta

O  v e r e a d o r 
de Anchieta Beto 
Caliman (DEM) mais 
uma vez arrancou 
aplausos da plateia 
na última sessão re-
alizada na Casa de 
Leis. Aliás criativi-
dade é o que não 
falta na cabeça de 
Caliman e sem com 
doses homeopáticas 
de ironias e metáfo-
ras. Dessa vez ele 
levou para a Tribuna 
popular um estojo 
de maquiagem para 
simbolizar que o pre-
feito local ao invés de 
obras, está apenas 
maqueando o muni-
cípio com a mesma 
fala de sempre que 
a receita caiu, o que 
afirma o vereador 
não ser verdade. 

O objetivo é cha-
mar atenção, para 
que o executivo tra-
balhe de fato naquilo 
que povo precisa 
que é emprego, na 
opinião de Caliman.    

E m  s u a  f a l a 
Caliman destacou 
“a palavra de ordem 
é emprego, nosso 
povo está lutando 
para sobreviver, eu 
tenho buscado re-

prestam serviços ter-
ceirizados com mão 

de obra para a pre-
feitura de Anchieta 

tenham sede ou fi lial 
em Anchieta; para 

Por Anilson Ferreira 
cursos no Estado e 
na União, e temos 
conquistado, porém 
cabe somente a 
Prefeitura a execu-
ção destes projetos” 

O vereador que 
tem se tornado muito 
popular por conta de 
seus discursos meta-
fóricos foi mais além: 
“não adianta fazer 
“mentirão”, digo, mu-
tirão para maquiar a 
situação, nosso povo 
tem necessidades 
primárias: falta de 
cesta básica, medi-
camentos na farmá-
cia básica e princi-
palmente de uma 
política de empregos 
e rendas, o prefeito 
foi eleito para cuidar 
do nosso povo, coisa 
que não está aconte-
cendo”.

Para Beto che-
ga de maquiagem, 
o povo precisa de 
ação. Ele argumen-
ta que nos três pri-
meiros meses deste 
ano a Prefeitura de 
Anchieta arrecadou 
mais de 57 MILHÕES 
DE REAIS. “A prefei-
tura tem que dar o 
exemplo na fomen-
tação de empregos, 
nesta missão entrei 
com três projetos de 
leis, que são: para 
que as empresas que 

Caliman leva estojo de maquiagem para sessão da Câmara de Anchieta
que as empresas 
que prestam servi-
ços terceir izados 
com mão de obra 
para a prefeitura 
de Anchieta pas-
sem a dispor de 
vagas através do 
SINE, priorizando 
nosso povo; para 
que as empresas 
que prestam servi-
ços terceir izados 
com mão de obra 
para a prefeitura de 
Anchieta contratem 
jovens de Anchieta 
para a ocupação do 
primeiro emprego”. 
Os três estão nas 
comissões, deven-
do ir a votação nos 
próximos dias. 

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

Beto levou um estojo de maquiagem para a Tribuna Popular e 
ironizou o Executivo

O Grupo dos Cinco, como fi cou conhecida a união 
política de vereadores de Anchieta, que elegeu o atual 
presidente Tássio Brunoro (MDB), agora após diversas 
reuniões, trocou o nome, e vai protocolar nas próximas 
horas, uma chapa encabeçada por Cleber Pombo (PPL), 
com Geovane Meguelle (PSD), e Beto Caliman (DEM), 
primeiro secretário. Assinam também Alexandre Assad 
(PRB), Robson Mattos (Patriotas), e Zé Maria Brandão 
(PEN). A eleição está marcada para o dia 22/05/18 as 
18h00 se nada ocorrer no meio do percurso, afi nal de 
contas esta será a terceira vez que ensaiam eleger a 
nova Mesa Diretora da Câmara de Anchieta. 

Em 2017 o Grupo dos Cinco fez a mesma estratégia, 
foi buscar no grupo dos cinco governistas composto por 
Teresa Mezadri (PV), Serginho de Jesus (PSD), Renato 
Lorencini (PSB) e Richard Pinheiro (PPL), o nome de Tássio 
Brunoro (MDB), na época o favorito e dado como eleito, 

era Lorencini. Com uma articulação ousada, o Grupo dos 
Cinco buscou o nome de Tássio e o elegeu. Agora foi 
usada a mesma estratégia com Tássio, já praticamente 
reeleito, o sempre unido Grupo dos Cinco, foi lá e literal-
mente “tirou o Pombo do alçapão”, o elegendo presiden-
te. O detalhe curioso é que o Grupo dos Cinco (Caliman, 
Geovane, Robson, Zé Maria e Alexandre, não elege um 
do grupo, mas já conseguiu eleger dois presidentes. O 
agora digamos Grupo dos Seis, fez compromisso no 
fechamento da chapa (como mostra a foto), de votar 
em bloco, no que for melhor para a cidade de Anchieta.  

A Reportagem entrou em contato com o presidente 
da Câmara, Tássio Brunoro para saber se ele já proto-
colizou a chapa dele, ele informou que ainda não. Disse 
que a chapa encabeçada por Cleber Pombo parece ter 
os votos necessários para vencer a eleição, porém, isto 
faz parte do processo de articulação.

Grupo dos Cinco “fecha” com Pombo
e “abre” a gaiola rumo à presidência

do dessa informação 
agora a tarde, um 
amigo que trabalha 
no Cras de Itaipava 
que me contou, mas 
nem um morador veio 
até a secretaria rela-
tar nada, mas ainda 
assim vamos estar 
mandando algumas 
pessoas até o local 
para olhar que deve 
ser feito para solu-
cionar o problema”, 
ressaltou Jarbas.

A Prefeitura de 
Itapemirim entregou 
as casas populares 
no dia 21 de setem-
bro de 2017, no bairro 
Bela Vista, Distrito de 
Itaipava.
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A ESPERA DE UM MILAGRE

Luto: Silencia a voz 
do hino de Iconha

É com essa es-
t rofe que Iconha 
se despede, hoje, 
do tão conhecido 
maestro Aguinaldo 
Mendes.  Um dos 
f u n d a d o r e s  d a 
fabu losa  “Banda 
M u s i c a l  1 3  d e 
Junho”,  e  incan-
sável apoiador da 
c u l t u r a  m u s i c a l 
de nossa cidade. 
Quem não se lem-
bra do começo da 
nossa banda mu-
s ica l ,  na  década 
de 90, onde hoje, 
o nosso maestro 
G a b r i e l  M a r o n i , 
f o i  a l u n o  d o  S r. 
A g u i n a l d o ,  q u e 
por sua vez nun-
ca mediu esforços 
para que a banda 
musical 13 de ju-

ICONHA

Lagoa Funda parece que fi cou esquecida pelas autoridades, da entrada do balneário a orla, 
é só destruição

O mar invade Lagoa Funda
Quem não co-

nhece Marataízes? 
E Lagoa Funda? 
É um pedaço da 
Pérola Capixaba 
esquecida pelas 
autoridades públi-
cas. Para se chegar 
ao local é preciso 
enfrentar um tre-
cho de estrada de 
chão. Vindo pelo 
asfalto que leva 
a linda Lagoa do 
Siri, é preciso ter 

tar conter a erosão 
do mar, não resolve 
o problema. Quem 
reside no local e 
paga IPTU apenas 
observa de cama-
rote a destruição. 
O cenário é de hor-
ror. E a pergunta 
que fi ca, até quan-
do, l iteralmente, 
Lagoa Funda está 
à espera de um 
milagre.

A Reportagem 
visitou a praia e 
conversou com 
moradores que já 
não acreditam mais 

Por Luciana Maximo
atenção ao volante 
para não cair em 
umas das crate-
ras espalhadas na 
descida.

A  P r a i a  d e 
Lagoa Funda em 
Marataízes já foi 
uma das mais lin-
das do litoral Sul 
C a p i x a b a ,  m a s 
atualmente, está 
f e i a .  A  e r o s ã o 
destruiu comple-
tamente a orla. As 
pedras jogadas 
pela Prefeitura há 
alguns anos, como 
paliativo para ten-

possibilidade de 
encerrar a vida com 
qualidade e ganhar 
a lgum dinheiro. 
“Eu vim de Abre 
Campos ,  M inas 
Gerais quando eu 
comprei aqui tudo 
era lindo, haviam 
muitos quiosques, 
tinha praia, me ani-
mei em comprar 
essa casa aqui , 
depois que adqui-
rir o imóvel nunca 
mais fez nada aqui 
só veio acabando. 
Ninguém fez nada. 
Abri uma mercearia 
e fi quei esperando 
para ver no que ia 
dar, agora tem que 
esperar para ver 
no que vai dar”, 
comentou Isaias 
Isaquiel, 65 anos.

O comercian-
te acredita que 
Lagoa Funda não 
é vista pelas auto-
ridades porque a 
maioria dos mora-
dores não votam 
em Mara ta ízes , 
possuem imóveis, 
mas são de fora 
da cidade. Se não 
há votos, não há 
investimentos. 

Com 81 anos, 
o  a p o s e n t a d o , 
Durval Ferreiras 
Domingues  faz 
piada com a situa-
ção, ele disse que 
aguarda a elabora-
ção de um projeto 

para a recupera-
ção da praia, e que 
o mesmo deverá 
ser feito em 2002, 
com doses de iro-
nias. “No interior 
de Marataízes está 
tudo asfaltado e 
na chegada de 
Lagoa Funda só 
tem buracos. Essa 
orla, ainda não tem 
projeto, chegaram 
de helicóptero e 
falou que em 2002 
vão ver se sai um 
projeto para fazer a 
orla. Essa situação 
acaba afastando o 
turista, não se ven-
de mais nada aqui, 
eles acham que 
a praia vai invadir 
tudo. O pessoal 
de fora não investe 
mais aqui’, criticou 
brincando, o apo-
sentado.

Os moradores 
convivem com a 
erosão há mais de 
10 anos. Em 2016, 
a prefeitura co-
meçou a realizar 
uma contenção no 
local, mas a obra 
foi paralisada pelo 
Tribunal de Contas 
do estado,  que 
encontrou irregu-
laridades no pro-
cedimento adota-
do pela prefeitura, 
entre elas a falta 
de projeto básico 
e a escolha inade-
quada para realizar 

a obra.
A Reportagem 

tentou falar com o 
prefeito Robertino 
Batista o Tininho 
mas ele não aten-
deu as ligações.

No início de fe-
vereiro de 2018, 
os moradores pro-
testaram em bus-
ca de melhorias 
no local. “Nós já 
estamos cansa-
dos dessa pere-
grinação, dessa 
humilhação que 
nós moradores es-
tamos cansados”, 
disse um manifes-
tante na época.

A força do mar é 
tão grande que até 
um quiosque foi 
destruído. “Só vai 
avançando, cada 
vez mais. Dá uma 
tensão de medo 
para a gente que 
mora aqui”, afi rmou 
um outro morador.

A Prefeitura de 
Marataízes infor-
mou a TV Gazeta 
Sul em abril que 
em 2017 decretou 
estado de emer-
gência na orla. A 
medida serve para 
conseguir recursos 
dos governos esta-
dual e federal. Mais 
de R$ 3,6 milhões 
foram consegui-
dos, mas até agora 
a situação não se 
resolveu.

na solução. O mar 
continua avançan-
do e destruindo a 
orla da praia. Um 
problema antigo 
que a comunida-
de já não aguenta 
mais conviver.

D o n a  R u t h 
lembra saudosa 
da praia quando 
e la  chegou  de 
Carat inga/MG e 
abriu um comércio 
na orla da praia. 
“Tinha rest inga, 
t inha  p ra ia ,  eu 
mandei fazer uma 
barraca grande e 
colocar à beira da 
praia com mesas fi -
xas, o pessoal gos-
tava de descansar, 
tinham quiosques, 
todos gostavam 
do lugar, depois 
fizeram calçadão. 
A praia era mui-
to frequentada, a 
gente vendia muito 
prato de comida, 
muita cerveja, era 
muito bom. Teve 
uma época que 
não conseguía-
mos nem tirar o 
carro da garagem. 
Eles precisam re-
cuperar essa praia, 
isto aqui era lindo 
demais”, disse a 
aposentada Ruth 
Ferreira Kinupp, 72 
anos.

O comerciante 
comprou o imóvel 
em 2009 e viu a 

Luciana Maximo e Paulo Sérgio Poloni
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Luto: Silencia a voz 
do hino de Iconha

É com essa es-
t rofe que Iconha 
se despede, hoje, 
do tão conhecido 
maestro Aguinaldo 
Mendes.  Um dos 
f u n d a d o r e s  d a 
fabu losa  “Banda 
M u s i c a l  1 3  d e 
Junho”,  e  incan-
sável apoiador da 
c u l t u r a  m u s i c a l 
de nossa cidade. 
Quem não se lem-
bra do começo da 
nossa banda mu-
s ica l ,  na  década 
de 90, onde hoje, 
o nosso maestro 
G a b r i e l  M a r o n i , 
f o i  a l u n o  d o  S r. 
A g u i n a l d o ,  q u e 
por sua vez nun-
ca mediu esforços 
para que a banda 
musical 13 de ju-

Hoje Aguinaldo 
será eternizado em 
nossos corações 
e nas páginas da 

história de Iconha 
como aquele que 
não só escreveu e 
harmonizou o hino 

da nossa cidade ou 
liderou uma banda 
musical, mas como 
aquele que deu a 

nho e seus alunos 
aperfeiçoassem os 
seus  dons  mus i -
cais?!

“Devemos muito 
a esse nobre se-
nhor que encanta-
va as madrugadas 
I conhenses  com 
suas  f an tás t i cas 
a l v o r a d a s  m u s i -
cais”, frisa Rubens 
Bossato, Gerente 
d e  C u l t u r a  d e 
I c o n h a .  B o s s a t o 
lembra ainda que 
das mãos do ma-
e s t r o  A g u i n a l d o 
não se formaram 
apenas músicos e 
sim pessoas com 
habi l idades para 
enfrentar o mundo 
através da educa-
ção, autodisciplina 
e música.

“Meu querido Iconha
que tens maravilhosos 

bens,
Riquezas naturais,

cachoeiras sem rivais,
Em meio a bananais, 

montanhas perenais e
lindos cafezais.   

“O orgulho deste povo é ser feliz neste lugar”
(Trechos do Hino de Iconha “Cidade Tranquila” - composto por Aguinaldo Mendes)

vida pela cultura 
popular do nosso 
município.

O  P r e f e i t o 
Municipal, João 
Paganini, decre-
t o u  n a  m a n h ã 
desta sexta-feira, 
luto oficial de 03 
d ias  pe lo  fa le -
c imento  do Sr. 
Agna ldo  Rau ta 
Mendes aconte-
c ido no f im da 
manhã de hoje 
(11). Aguinaldo foi 
um grande apoia-
dor e incentiva-
dor e regente da 
Banda Musical 13 
de Junho. Assim 
sendo as bandei-
ras oficiais deste 
município ficarão 
a  me io  mas t ro 
a t é  o  p r ó x i m o 
domingo (13).

ICONHA

Assessoria de Imprensa

Aguinaldo Mendes é o compositor do Hino de Iconha, ele 
que foi um dos fundadores da Banda 13 de Junho
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Bienal Rubem Braga show 
musical todos os dias

Além da vasta pro-
gramação voltada à 
literatura, esta edi-
ção da Bienal Rubem 
Braga terá opções de 
entretenimento em 
outras artes, como a 
música. Serão sete 
atrações em seis 
dias, entre elas duas 
de fora do estado: o 
cantor e ator Jackson 
Antunes e o grupo 
O Teatro Mágico, em 
versão voz e violão.

O evento começa 
nesta terça-feira (15) e 
termina no dia 20, em 
estrutura montada 
na Praça de Fátima, 
centro de Cachoeiro 
de Itapemirim.

Para definir  as 
apresentações mu-
sicais, a Secretaria 

Rubem Braga gosta-
ria de ouvir”, com iní-
cio marcado para as 
18h30, no Auditório 
Marco Antonio de 

Carvalho, pouco an-
tes da solenidade de 
abertura.

Música ao vivo 
perto da área de ali-
mentação

Na mesma noite 
da orquestra, já tem 
show no Palco Sérgio 
Sampaio, próximo à 
área de alimentação. 
Os representantes 
capixabas tocam de 
terça a sexta: os gru-
pos Zero28 Band e 
Cabine 65 e as can-
toras Duda Felippe e 
Clara Marins. 

No sábado e no 
domingo, as atrações 
vêm do estado do 
Rio: “O sertão de 
Jackson Antunes” 
e “Fernando Anitelli 
voz, violão e circo 
apresenta: O Teatro 
Mágico”. Anitelli vem 
acompanhado de um 
trio performático: um 
palhaço circense e 
duas acrobatas.

Tem som ao vivo 
no Sérgio Sampaio a 
partir das 21h – exce-
to no domingo, com 

início às 16h.
“Com o  pa lco 

dentro do espaço da 
Bienal e apresenta-
ções no fi m de cada 
dia de atividades, 
queremos propor 
uma grande confra-
ternização de todos 
os presentes, e nada 
melhor do que uma 
boa música para fe-
char o dia com chave 
de ouro”, convoca 
Lucimar.

A BIENAL
A 7ª Bienal Rubem 

Braga é uma reali-
zação da Secretaria 
Municipal de Cultura 
e Turismo (Semcult), 
apoiada pelo gover-
no do estado, Unimed 
S u l  C a p i x a b a , 
S e b r a e ,  S e s c , 
Senac, Universidade 
Federal do Espírito 
Santo (Ufes), Instituto 
federal do Espírito 
Santo (Ifes - campus 
Cachoeiro), TV Gazeta 
Sul e jornais ES de 
Fato, Aqui Notícias e 
Folha do ES.

Assessoria de 
Comunicação

Municipal de Cultura 
e Turismo (Semcult) 
promoveu creden-
ciamento de artistas 
locais. As eleitas são 
as que permitiam 
maior interação com 
a proposta das de-
mais atrações cultu-
rais.

“E foi utilizado o 
mesmo critério para 
a escolha dos dois 
shows de circulação 
nacional”, destaca 
o subsecretário de 
Cultura e Turismo, 
Lucimar Costa, cura-
dor do evento.

Essas atividades 
têm entrada livre, 
sem necessidade de 
inscrição. O concer-
to que abre a pro-
gramação é com a 
Orquestra Sinfônica 
Sul Espírito Santo: o 
público poderá con-
ferir “As músicas que 

Fernando Anitelli traz versão voz e violão de O Teatro Mágico
A programação 

completa inclui me-
sas-redondas com 
participação de escri-
tores e artistas de re-
nome, ofi cinas, atra-
ções culturais para o 
público infantojuvenil 
e shows. Todas as 
atividades são gra-
tuitas e apenas para 
as mesas, ofi cinas e 
parte das atividades 
para crianças é pre-
ciso fazer inscrição 
prévia, por meio do 
site ofi cial do evento 
- bienalrubembraga.
cachoeiro.es.gov.br.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 

MUSICAL NA 
BIENAL!

Auditório Marco 
Antonio de Carvalho, 
às 18h30

Dia 15 – Orquestra 
Sinfônica Sul Espírito 
Santo

“As músicas que 
Rubem Braga gosta-
ria de ouvir”.

P a l c o  S é r g i o 
Sampaio, às 21h

Dia 15 – Clara 
Marins

“Musas”.
Dia 16 – Cabine 65
“Trio acústico”.
Dia 17 – Duda 

Felippe
“Chega de sauda-

de, onde anda você”.
Dia 18 – Zero28 

Band
“Chega de sau-

dade”.
Dia 19 – Jackson 

Antunes
“ O  s e r t ã o  d e 

Jackson Antunes”.
P a l c o  S é r g i o 

Sampaio, às 16h
Dia 20 – Fernando 

Anitelli
“Fernando Anitelli 

voz, violão e circo 
apresenta: O Teatro 
Mágico”.

CULTURA

Divulgação

Entre os shows, Teatro Mágico e Jackson Antunes se 
apresentam na Bienal Rubem Braga
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