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NOTÍCIAS REGIONAIS
↓↓Em Monte Alegre do Sul

↓↓Em Bueno Brandão

↓↓Em Monte Sião

Festa do Morango: primeiro dia tem jogo da seleção, grandes
clássicos da música internacional e solenidade de abertura

Bueno Brandão lança oficialmente o 8º
Tour Gastronômico “Sabores da Terra”

Festa do Imigrante Italiano

Em uma ação conjunta entre o Departamento de Turismo e o COMTUR Conselho Municipal de Turismo de
Bueno Brandão, na quinta-feira, dia
28, aconteceu o lançamento oficial
do Tour Gastronômico “Sabores da
Terra”, no Rancho Bela Vista – Chalés Bela Vista.
Com a presença dos empresários do
trade turístico local e demais empresários de Bueno Brandão, a oitava
edição do Tour teve início com as
palavras do Presidente do COMTUR,
Rafael Tenório que agradeceu a presença de todos e frisou a importância
da união dos empreendimentos para
eventos como o Tour Gastronômico
que se estende até o dia 29 de julho,
ou seja, um mês de evento.
Em seguida, a Diretora de Turismo
Alessandra Santos e Silva enfatizou
as riquezas gastronômicas de Bueno
Brandão, citando inclusive que em
uma pesquisa do programa MAIS
GASTRONOMIA, foi comprovado
que o 24% dos turistas que visitam
Minas Gerais são motivados pela
gastronomia, reconhecida nacionalmente.
O Vice Prefeito Juninho Cavini esteve presente no evento, representando
o Prefeito Silvio Félix que estava em
viagem e também frisou a relevância
do evento para o município, tendo
repercussão em toda região.Também
fez uso da palavra o Presidente do

Começou ontem e segue até segundafeira, dia 9, a Festa do Imigrante Italiano
de Monte Sião, na Praça Prefeito Mário
Zucato. Confira a programação.
06/07 (sexta-feira)
às 11h – Jogo Uruguai X França
às 15h – Jogo BRASIL X Bélgica – Painel de LED
às 18h – Grupo Top 3 (pop rock)
às 20h – Musical Veredas (músicas italianas)
07/07 (sábado)
às 11h – Jogo Rússia X Croácia
às 15h – Jogo Suécia X Inglaterra
às 18h – Passagem de som da Banda Fi-

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul realiza, nos dias 06 a 09, 13 a 15, e 20 a 22
de julho de 2018, a 25ª edição da Festa do
Morango. O evento acontece das 10h às
22h e pretende superar a expectativa de público do ano de 2017, quando cerca de 50
mil pessoas passaram pela cidade nos nove
dias do evento.
Neste ano, o “feriadão” do dia 09 de julho,
foi mais que um bom motivo para a cidade
(e principalmente os turistas) ganharem um
dia a mais da festa mais doce do Circuito
das Águas Paulista. No dia 06, a Solenidade
de Abertura Oficial será às 19h30, na Praça
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Bom Jesus. A festa, no entanto, começa às
10h. E os fanáticos por futebol não precisa
se preocupar! A partida entre Brasil e Bélgica, válida pelas quartas de final a Copa do
Mundo, será transmitida ao vivo.

Programação – 6 a 9 de julho
06 de julho (sexta-feira)
12h - Praça de Alimentação: Sotaque Brasileiro (De Paris a Nova York - Clássicos
das Canções Francesas e Americanas)
14h - Praça de Alimentação: Junior Corrêa
(Pop Rock)
15h - Praça Bom Jesus: Transmissão da
Copa do Mundo (Brasil x Bélgica)
19h30 - Palco Principal: Solenidade de
Abertura Oficial
07 de julho (sábado)
10h - Praça de Alimentação: Renato Coelho (instrumental - teclado e violino)
12h - Palco Principal: Orquestra Violeiros
do Jaguary
14h - Praça de Alimentação: Mayara Nardes
& Maicon Braga (Tributo a Elis Regina)
15h - Praça Bom Jesus: Dança do Ventre
(Letícia Afonso)
15h30 - Praça Bom Jesus: Dança do Grupo
da Melhor Idade de Monte Alegre do Sul
16h - Praça Bom Jesus: Abadá Capoeira
(Mestre Mussum)
18h - Praça de Alimentação: Jukelias
Acoustic (Pop Rock)
20h - Palco Principal: Freddy Groovers
08 de julho (domingo)

10h - Praça de Alimentação: Luana Chimite (MPB)
12h - Palco Principal: Corporação Musical
Marcos Vedovello
13h - Praça de Alimentação: Hugo e Camila Dias (MPB)
14h - Praça Bom Jesus: Dança Cigana Caravana do Sol
16h - Praça de Alimentação: Violas
D’Monte (Orquestra de Violas de Monte
Alegre do Sul)
18h - Praça de Alimentação: Projeto Raphael Schiavoni e Mantovani Neto (Passeando pela Música Brasileira)
20h - Palco Principal: Banda Anthuria
09 de julho (segunda-feira)
10h - Praça de Alimentação: Júnior Correia
(Pop Rock)
12h - Palco Principal: Big Band do Conservatório Municipal de Socorro
14h - Palco Principal: Choro de Cordas
(encontro entre a Orquestra do Circuito das
Águas e o Regional Mantiqueira)
16h - Praça de Alimentação: Garage Jazz
Club
18h - Praça de Alimentação: Projeto Seja
Sambista Também

↓↓Em Bragança Paulista
Confira a programação da segunda semana do 17º
Festival de Inverno de Bragança Paulista.
Dia 10 de julho, terça-feira
Às 18h30: Happy Hour Gastronômico (Polenta trufada com linguiça e queijo coalho)
+ MPB Pop, no Clube Literário
Às 19h: Workshop de Percussão - Baterizando, no Centro Cultural Geraldo Pereira
Dia 11 de julho, quarta-feira
Às 20h: Canja com Canja, na Cripta da Igreja Catedral
Dia 12 de julho, quinta-feira
Às 14h: Workshop de Degustação de Vinho, do SENAC, na Cripta da Igreja Catedral
Às 21h: Stand Up Comedy “A tia é um show”, no Clube de Regatas Bandeirantes
Dia 13 de julho, sexta-feira
Às 19h: 3ª Festa dos Caldos (Beneficente), no Centro Comunitário da USF
Às 20h: Apresentação teatral “O Despertar da Primavera”, censura 16 anos, na Casa
da Cultura
Às 20h: Intervenção artística, na Praça Raul Leme
Às 21h: Show com a banda Reprise Inédita - de volta aos 80, na Praça Raul Leme
Dia 14 de julho, sábado
Às 10h: Apresentação Duo Fabiano Pires e João, no Calçadão
Às 11h: Apresentação de Duo Fryvan - um concerto especial, no Mercado Municipal
Às 11h: Apresentação da banda The Old Ladies, na Praça Raul Leme
Às 17h: Apresentação Galo Convida - Trio Dona Lina, na Praça da Vila Aparecida
Às 17h: Apresentação Banda The Rockaholics, na Praça Raul Leme
Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme
Às 20h: Intervenção artística, na Praça Raul Leme
Às 21h: Show com Adriano Grineberg, na Praça Raul Leme
Às 22h: Show com Sandami, ex-vocalista da banda Sambô, na Arena do Lago do
Taboão
Dia 15 de julho, domingo
Às 11h: Caricaturista, na Praça Raul Leme
Às 11h: Apresentação Raiz de Fóle, na Feira da Amizade
Às 12h: Apresentação Paulinho Santos, no Centro de Artesanato
Às 14h: Oficina de recreação com grupo Escoteiros Jaguari
Às 15h: Teatro Infantil - O Mágico de ÓZ, no polo da Universidade Aberta do Brasil
(UAB)
Às 16h: Show com a banda Lagartos, no Ciles do Lavapés
Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme
Às 20h: Pina Magic Show, na Praça Raul Leme
Às 20h: Dom Musical Ianuzzi Trio (Jazz), na Casa Lebre, Rua Nicola Ortenzi, 104,
Taboão
Às 21h: Show com a banda Big Chico - Tributo a Tim Maia, na Praça Raul Leme

↓↓Em Itapira
Curso inédito do Senac Itapira ensina a fotografar com celular
De olho nas necessidades de acompanhar
as tendências no mundo do trabalho, o Senac Itapira lança o curso Fotografia com
Celular ou Câmera Compacta, que começa dia 7 de julho, com aulas aos sábados.
“O aluno terá a oportunidade de estudar e
aprender, praticando ao registrar constantemente, por meio de atividades criativas,
diversos objetos e diferentes momentos”,
destaca o docente do curso Adriano Santini.
Ele comenta, também, que o conteúdo,
repassado em 28 horas de duração, proporciona uma boa opção de capacitação,
pois pode auxiliar na carreira profissional,
já que a demanda pelo uso da fotografia
digital é crescente, em diversas áreas do
mundo do trabalho.

Além do Fotografia com Celular ou Câmera Compacta, outro curso, o Formação
Básica em Fotografia, com início no dia
18 de agosto, também está com inscrições
abertas. Mais informações, consulte no
Portal www.sp.senac.br/itapira ou presencialmente, na unidade, localizada à Praça
Bernardino de Campos, 150 – Centro.
Serviço:
Fotografia com Celular ou Câmera
Compacta
Data: de 7 de julho a 11 de agosto de 2018
Horário: sábados, das 8h às 13h
Formação Básica em Fotografia
Data: de 18 de agosto a 8 de dezembro de
2018
Horário: sábados, das 8h às 12h30
Local: Senac Itapira
Endereço: Praça Bernardino de Campos,
150 – Centro – Itapira/SP
Informações e inscrições: www.sp.senac.
br/itapira

↓↓Em Serra Negra
Serra Negra é contemplada
com cerca de R$ 3milhões
do DADETUR
O prefeito de Serra Negra Sidney Ferraresso e seu vice Rodrigo Magaldi participaram da cerimônia realizada no Palácio
dos Bandeirantes com o governador Marcio França, na tarde da última quinta-feira
(28), onde o prefeito assinou a liberação do
convênio de recursos do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, referentes
aos projetos apresentados à secretaria de
Turismo do Estado de São Paulo.
Serra Negra será contemplada em aproximadamente R$3milhões de reais para os
seguintes investimentos:
- Recapeamento asfáltico em diversas ruas
R$699.993,02;

- Infraestrutura e Pavimentação asfáltica na Rua Agostinho Franco de Oliveira
R$859.190,08;
- Revitalização do Cristo Redentor
R$551.712,20;
- Revitalização da Praça Ângelo Zanini
R$329.609,72;
- Infraestrutura de apoio ao Parque Santa
Lídia R$ 252.180,63;
- Barragem R$409.656,10;
- Parque do Parque das fontes
R$135.831,25;
- Revitalização do Parque Represa Dr. Jovino Silveira R$ 409.656,10.

Circuito Turístico Serras Verdes Mário Filho que parabenizou todos os
empreendimentos pela realização de
mais um tour e salientou a importância da realização para Bueno Brandão
e para toda a região. Estiveram presentes ainda o gestor do Circuito Clodoaldo e a Assessora de Comunicação
Sarah Ribas.
Estiveram presentes também as vereadoras Claudia Lima e Sá e Suelene
Almeida, além de funcionários da
administração municipal, e do Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Serviços e Agrícola de
Bueno Brandão, André Dutra.
Os treze empreendimentos participantes receberam das mãos da Diretora Alessandra e do Presidente do
COMTUR Rafael, os kits para o tour
e o cartaz oficial da programação de
inverno, que teve início com o lançamento do Tour e se estende até o dia 6
de agosto, dia do Senhor Bom Jesus,
padroeiro de Bueno Brandão.

↓↓Em Pinhalzinho
Projeto: “Férias na Praça” acontecerá aos sábados à tarde
A Prefeitura de Pinhalzinho, por meio
da Secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte, realizará aos sábados à tarde,
a partir de 14/07, das 14h às 17h, na
Praça Nossa Senhora de Copacabana/
Centro, o projeto: “Festival Férias na
Praça”!
Programação:
14/07 - Das 14:00 às 17:00 - Brinquedos – cama elástica e piscina de bolinha;
14:00 às 15:00 - Contação de estórias
e leitura; 15:00 às 16:00 – Atividades
esportivas e desenho / aula de Ritmos
(professor Laerte); 16:00 às 17:00 –
Apresentação Gustavo & Mateus.

21/07 - Das 14:00 às 17:00 - Brinquedos – cama elástica e piscina de bolinha;
15:00 às 16:00 – Atividades esportivas
e desenho; 15:00 às 16:00 - Apresentação do grupo de Viola; 16:00 às 17:00
– Apresentação Tony Marcos.
28/07 - Das 14:00 às 17:00 - Brinquedos – cama elástica e piscina de bolinha; 14:00 às 15:00 - Escola da Família- atividades esportivas / roda de
capoeira; 15:00 às 16:00 – Aula de Ritmos (professor Laerte); 16:00 às 17:00
– Apresentação Julia Baranovski.
(Colaboração: Maicon Liparini de
Araújo - Comunicação - Prefeitura)

↓↓Em Águas de Lindóia
Orquestra de Câmara apresenta clássico
de Vivaldi, no dia 22 de julho
Quatro das mais belas composições
da música clássica serão apresentadas em Águas de Lindóia durante as
férias. O concerto da Orquestra de
Câmara Stravaganzza apresentará As
Quatro Estações, do italiano Antônio
Vivaldi, em apresentação no dia 22 de
julho, a partir das 17h30, na Igreja de
Nossa Senhora das Graças, em Águas
de Lindóia. A entrada é gratuita.
Com direção artística do violinista
Seir Piage, a orquestra apresenta a
íntegra da obra, com o objetivo de difundir a música erudita, propiciando
a experiência única de apreciar essa
obra prima tão conhecida. “Le quattro stagioni”, conhecida em português
como As Quatro Estações, são quatro
concertos para violino e orquestra do
compositor italiano, e que está entre
as peças mais populares da música

barroca.
O evento é realizado por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal, patrocínio do Banco Bradesco e o apoio
da Prefeitura de Águas de Lindoia, por
meio do Departamento de Cultura.
Serviço
Quatro Estações, de Vivaldi – Orquestra de Câmara Stravaganzza
Domingo, dia 22/07 – 17h30
Igreja de Nossa Senhora das Graças
- Av. Nossa Sra. das Graças, 420-526
- Jardim Cruzeiro, Águas de Lindóia SP, 13940-000
Entrada Gratuita
Realização: Ministério da Cultura
Patrocínio: Bradesco
Apoio: Prefeitura de Águas de Lindoia
Informações: (19) 3824 5758
www.stravaganzza.org
www.facebook.com/orquestrastravaganzza
https://www.instagram.com/orquestrastravaganzza/

Projeto Adoção Afetiva: Cartório de Águas de
Lindóia faz doações para escola estadual
O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Civil
das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas de Águas de Lindóia realizou
doações de diversos equipamentos para
a Escola Estadual Vicente Rizzo no âmbito do projeto “Adoção Afetiva”, que
reúne Cartórios e escolas estaduais em
todo o Estado de São Paulo.
A unidade doou para escola os seguintes
equipamentos (seminovos): duas longarinas de dois lugares cada; dois ventiladores de parede; uma mesa plástica;
um quadro branco para anotações; dois
átrios; e duas cadeiras de madeira.
Pensando no futuro dos estudantes, foi
firmado ainda um acordo entre as duas
instituições para fins de estágio na serventia. “Firmamos um convênio para
eventual vaga no Cartório, com a indicação de alunos adolescentes para a
seleção”, explica o titular, Gilberto Ezequiel de Pontes.
O Cartório de Águas de Lindóia pretende
também realizar palestras com profissio-

nais da área da saúde, jurídica e outras
com o tema “Resgatar a educação como
um princípio na formação do cidadão”.
Projeto Adoção Afetiva
A responsabilidade pela educação é de
todos. Com esta afirmação, a Associação
dos Notários e Registradores do Estado
de São Paulo (ANOREG/SP) e a Secretaria da Educação instituíram o Projeto
Adoção Afetiva, que visa contribuir para
a melhoria das condições da educação
paulista, cujas iniciativas vão desde a
manutenção escolar até atividades socioeducativas para alunos de toda a rede
estadual.
Ao todo, 169 cartórios de diferentes
municípios paulistas se candidataram
voluntariamente para integrar o projeto,
recebendo a indicação formal da Secretaria da Educação do Estado de qual escola adotar em seu município.
Acesse www.adocaoafetivasp.com.br e
conheça um pouco mais do projeto que
beneficiará diversas crianças em diferentes municípios do Estado.

nestra Del Cuore
às 21h – Banda Finestra Del Cuore (músicas italianas)
08/07 (domingo)
às 12h15 – Violeiros de Sion (orquestra
de viola)
às 14h30 – Banda 150 Tons (mpb e pop)
às 16h45 – Banda Deixa Aê (samba)
às 20h30 – Grupo Nostrane (música italiana)
09/07 (segunda-feira)
às 12h15 – Didi Leme (sertanejo)
às 14h30 – Luis Henrique e Rafael (acústico)
às 16h45 – Imperfeitos (pop rock)

↓↓Em Amparo
4 º Festival de Cachaça Circuito das Águas
Paulista volta à Amparo no mês de julho
Expositores e produtos em evidência no
mercado, gastronomia regional, drinques
especiais e muita música, são algumas das
atrações da 4ª edição do Festival da Cachaça Circuito das Águas Paulista.
O evento acontece na estância hidromineral de Amparo-SP, nos dias 7 e 8 de julho,
sábado e domingo, com início às 13h. O ingresso antecipado custa R$ 5, com parte da
arrecadação da bilheteria revertida em prol
entidade Ação Social Amparo (ASA).
A festa itinerante, consolidada com sucesso
na avaliação do público, retorna à cidade
turística onde surgiu, em 2017, repleta de
novidades. Desta vez, o Festival da Cachaça Circuito das Águas Paulista terá toda sua
infraestrutura montada no ginásio de esportes do Amparo Athlético Club, no Centro.
Para o quarto festival estão confirmados oito
expositores da região, além de outros três,
também do Estado de São Paulo, que pela
primeira vez participam da festa. Fazenda
Benedetti, Miss White, Fina Flor, Cachaça
da Torre, todas de Amparo; Teodoro e Hof,
de Serra Negra; Brisa da Serra, de Monte
Alegre do Sul e Pioneira, de Socorro, fazem
parte do evento desde a primeira edição.
Entre as marcas estreantes estão a Gavena,
de Indaiatuba, Wiba, de Torre da Pedra, e
a Cachaça Cambarissú, de Estiva Gerbi,
única no mundo armazenada em túneis de
madeira de Oliveira. Outras atrações do festival é o estande Dona Matilde, que traz as
famosas geleias de cachaça.
Outros atrativos da festa são as garrafas
de porcelana da Cerâmica São Joaquim,
uma das mais tradicionais de Pedreira-SP,
e dos túneis da Fábrica Santa Efigênia, de
Ituverava-MG.
No espaço Seo Bastião, tradicional bar e
restaurante de Amparo, o visitante vai encontrar coquetéis inovadores, bombons de
cachaça, além do Blend Seo Bastião, que

marca sua estreia na região, após ter sido
lançado com exclusividade na 28ª Expocachaça, em Belo Horizonte, no início de
junho. O espaço Seo Bastião ainda traz as
canecas oficiais do evento. Cada unidade
custa R$ 20 e garante ao comprador dez
doses de diferentes rótulos
Gastronomia e música embalam Festival
O 4º Festival da Cachaça Circuito das
Águas Paulista, em Amparo, ainda traz
inovações na área gastronômica, com cardápio que celebra às tradições regionais.
Torresmos no tacho e o costelão assado no
fogo de chão prometem proporcionar uma
explosão de sabores e deixar na boca um
“gostinho de quero mais”.
A festa ainda terá shows para animar os
moradores da estância hidromineral e também os turistas, que estiveram no ginásio
do Amparo Athlético Club. No sábado (7),
por exemplo, sobe ao palco a dupla Junior
Carvalho e Campaci, com um repertório
sertanejo formado por sucessos raiz, que
fazem parte da história cultural do Brasil. O
show começa às 20h.
A Orquestra de Viola Flor da Montanha é a
atração do domingo (8), às 14h. A corporação é uma das mais tradicionais defensoras
do gênero caipira do Estado de São Paulo.
O festival ainda conta com a seleção eclética do DJ Vitamina, presente nos dois dias
do evento. (Rota Assessoria)

Amparo recebe 6º Movimento Você e a Paz

A 6ª edição do Movimento Você e a Paz
será realizada no dia 29 de julho, em
Amparo (SP). O evento, patrocinado pela
Ypê e que recebe apoio da Prefeitura de
Amparo, oferecerá um dia de atividades
que tragam descontração e reflexão para
toda a família, com o objetivo de promover uma vivência mais pacífica e feliz
entre as pessoas, no dia a dia.
As atrações terão início às 9 horas, com a
Caminhada pela Paz, que sairá da Praça
Pádua Salles. Para participar da atividade, é preciso fazer inscrição no período
de 2 a 20 de julho, nos pontos credenciados: Academia Procorpo, Loja de
Fábrica Ypê, Núcleo Educacional SEPI,
Prefeitura de Amparo e Centro Esportivo
do Trabalhador. A inscrição é gratuita.
Das 10 às 15 horas, diversas atividades
serão oferecidas para todas as idades.
Enquanto as crianças se divertem na área
de brinquedos, os adultos poderão aproveitar o Espaço da Saúde, que contará
com orientações sobre hipertensão, nutrição, avaliação de risco cardiovascular,
cálculo de IMC, entre outros.
Os participantes também terão direito a
corte de cabelo, esmaltação de unha e
atividades relacionadas à Paz no Trânsito, Orientação Jurídica e dicas sobre
Educação Ambiental. Todas as ativida-

des são gratuitas e estarão concentradas
na Praça Pádua Salles.
A partir das 18 horas, as mensagens de
paz serão transmitidas pelos líderes religiosos Divaldo Pereira Franco, pastor
José Lima, bispo dom Luiz Gonzaga Fechio e monja Coen.
O Movimento é realizado pelo Governo
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, tem o patrocínio da
Ypê e conta com o apoio da Prefeitura de
Amparo e do Circuito das Águas Paulista. A organização é da BW Eventos.
Atração Musical - A atração musical
do evento ficará por conta dos cantores
Almir Sater e Renato Teixeira. Compositores referenciais no universo da música
caipira, os artistas estão em nova turnê e
prometem trazer todo estado de espírito
de tranquilidade, navegando pelas vertentes do country ao folk moderno, sem
perder sua essência.
Serviço
Movimento Você e a Paz
Data: 29/07/2018
Horário: a partir das 9 horas
Local: Praça Pádua Salles – Amparo
(SP)
Inscrições para Caminhada pela Paz: de
2 a 20 de julho
Pontos de inscrição: Academia Procorpo, Loja de Fábrica Ypê, Núcleo Educacional SEPI, Prefeitura de Amparo e
Centro Esportivo do Trabalhador.

