Festividades atrai centenas
de pessoas em Mirandópolis

A Associação Cultural e Esportiva de Mirandópolis (Acem) em
parceria com o Governo Municipal, da através Comissão
Permanente de Festas, realizaram no último sábado (22/07) a
tradicional festa do Bon Odori, no recinto de festas Antônio
Hidalgo.
Caravanas de associações da comunidade japonesa da região
prestigiaram o evento, além de autoridades locais como a
prefeita Regina Mustafa (PV), o presidente da Câmara Municipal
Afonso Carlos Zuin, o vereador Yukio Abe, representantes de
associações, entre outros.
A prefeita Regina Mustafa, mais uma vez, se colocou como
parceria com a comunidade nipo-brasileira. “Reafirmo com a
Acem e as demais associações o nosso compromisso e apoio para
com as tradições nipônicas de nossa cidade”, discursou a
prefeita.
A festa que comemora a boa colheita e ao mesmo tempo
homenageia os antepassados, é esperada durante o ano inteiro
pelos mirandopolenses e moradores de cidades vizinhas por
oferecer uma noite com danças e comidas típicas da cultura

japonesa.
Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Mirandópolis
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

S.Bárbara! Rock Fest 2017
traz 61 bandas em 28 horas de
puro rock

Progra
mação definida. O S.Bárbara! Rock Fest 2017 está formado. Os
nomes das 61 bandas foram revelados nesta quinta-feira (27)
pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. O Novo Pátio da
Usina Santa Bárbara, entre os dias 11 e 13 de agosto, receberá
a história, a energia e a musicalidade da cidade do rock. Para

compor dois palcos profissionais e duas tendas, foram
priorizados os artistas barbarenses, valorizando a cultura
local. Também será possível curtir o som de bandas de todo o
Estado de São Paulo, grandes covers e a banda Titãs,
encerrando o evento no domingo. Toda programação é gratuita.
A novidade neste ano é realização do evento por meio da
captação de recursos via ProAC ICMS – Programa de Ação Cultura
do Governo do Estado de São Paulo. Sendo assim, o Rock Fest é
uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e
Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da Denso do
Brasil, apoio do Refrigerantes Esportivo e produção cultural
3marias.
“Pela primeira vez, depois do sucesso das duas edições, nós
conseguimos cadastrar o Rock Fest no ProAC, que incentiva às
ações culturais em uma parceria com o Governo do Estado,
recebendo aporte de empresas. Sendo assim, o Rock Fest conta
com o apoio pela primeira vez, da Denso do Brasil e
Refrigerantes Esportivo. Isso permite fazermos uma festa tão
boa ou até melhor do que as outras”, explicou o prefeito Denis
Andia (PV). “Santa Bárbara é um celeiro de bandas de rock e
valorizamos nessa programação os artistas da cidade. Serão 60
bandas e o Titãs. Reserve a data na sua agenda e chame os
amigos”, complementou Denis.
Para facilitar a seleção das bandas, o secretário de Cultura e
Turismo, Evandro Felix, explicou que foi realizado um cadastro
on-line no site da Prefeitura. Ao todo 180 bandas se
inscreveram, sendo grupos da cidade, do interior de São Paulo
e até de outros estados. “Com isso, de uma maneira democrática
foi eleita uma comissão de análise que assistiu todos os
vídeos, conferiu releases encaminhados, histórico das bandas,
quantas vezes já se apresentou no Rock Fest e o tempo de
atuação, entre outras questões. Definimos cotas considerando
que 80% das bandas são barbarenses, 10% é composta por bandas
da região e outros 10% por bandas cover do Estado. Essa
divisão foi levada muito a sério para que todos pudessem ser

contemplados”, explicou. “Os demais inscritos estarão ativos
no cadastro de bandas e artistas da Secretaria e durante o ano
nós vamos fazendo futuras contatações, cobrindo a grade de
eventos”, complementou Evandro.
Anote a programação:
Sexta-feira, 11 de Agosto
PALCO PRINCIPAL
19 horas – Caboclo d’Água (Rock Nacional) – Palco Terra
20 horas – The Beer Brothers Band (Classic Rock) – Palco Água
21 horas – These Days (Bon Jovi Cover) – Palco Terra
22 horas – Lua Nua (Mamonas Assassinas Cover) – Palco Água
23 horas – Silenced Saint (Metal core) – Palco Terra
0 hora – Children of the Beast (Iron Maden Cover) – Palco Água
TENDA JAM
19 horas – Rise Above (Classic/ Hard Rock) – Tenda 1
20 horas – Line (Pop rock) – Tenda 2
21 horas – Incore (Rock Alternativo) – Tenda 1
22 horas – Electro Rock (Classic/ Hard Rock) – Tenda 2
23 horas – Netos D’Avó (Pop rock) – Tenda 1
0 hora – Capitão Rock (Rock nacional) – Tenda 2
Sábado, 12 de Agosto
PALCO PRINCIPAL
14 horas – Banda Soul Blues (Classic Rock/ Blues) – Palco Água
15 horas – Lapadas (Raimundos Cover) (Rock Nacional) – Palco
Terra
16 horas – Banda G.T.C (Classic Rock) – Palco Água
17 horas – U2 Limeira (U2 Cover) – Palco Terra
18 horas – Jesus Generation (Electro Rock) – Palco Água
19 horas – RedFoot (Heavy Metal) – Palco Terra
20 horas – Metal Zone (Heavy Metal) – Palco Água
21 horas – Senhores Lokos (Rock Nacional) – Palco Terra
22 horas – Barão Vermelho Cover – Tributo a Cazuza – Palco
Água

23 horas – The900 (Electro Rock) – Palco Terra
0 hora – Legião Urbana Cover do Brasil – Palco Água
1 hora – Lizard (Hard Rock) – Palco Terra
2 horas – Banda Rising Power (AC/DC Cover) – Palco Água
TENDA JAM
14 horas –
15 horas –
16 horas –
17 horas –
18 horas –
19 horas –
20 horas –
21 horas –

Memory Rock (Classic Rock) – Tenda 1
FourRock (Pop Rock) – Tenda 2
Banda BigJack (Classic Rock) – Tenda 1
Pavelow (Hard Rock) – Tenda 2
Ponto 50 (Punk Rock) – Tenda 1
Aldohria (Pop Rock) – Tenda 2
Chernoba (Rock ‘n’ roll) – Tenda 1
Sabbath Cadabra (Heavy Metal) – Tenda 2

22 horas – Caibro Rock (Southern Rock) – Tenda 1
23 horas – Fator Joe (Pop Rock) – Tenda 2
0 hora – Cretin Family (Punk Rock) – Tenda 1
1 hora – Banda Jam Session (Pop Rock) – Tenda 2
2 horas – Metamorphose (Classic Rock) – Tenda 1
Domingo, 13 de Agosto
PALCO PRINCIPAL
9 horas – Anti-Heróis (Pop Rock) – Palco Terra
10 horas – Núcleo Magma (Pop Rock) – Palco Água
11 horas – Fly End (Pop Rock) – Palco Terra
12 horas – Instrumedley (Rock Progressivo) – Palco Água
13 horas – Novos Horizontes – Tributo Engenheiros do Hawaii
(Pop Rock) – Palco Terra
14 horas – Roberto Seixas (Raul Seixas Cover) – Palco Água
15 horas – Bando D’Água (Pop Rock) – Palco Terra
16 horas – Guns N’ Roses Cover Brasil – Palco Água
17 horas – Banda Monallizza (Tim Maia Cover) – Palco Terra
18 horas – Single Pop (Pop Rock) – Palco Água
19 horas – Banda Destroyer (Kiss Cover) – Palco Terra
20 horas – Titãs (Show Principal) – Palco Água
TENDA JAM

9 horas – Ska 7 (Pop Rock) – Tenda 1
10 horas – Mr. Johnnie (Pop/Classic Rock) – Tenda 2
11 horas – George’s day (Pop/Classic Rock) – Tenda 1
12 horas – Área Rock (Pop Rock) – Tenda 2
13 horas – Round Rock (Pop Rock) – Tenda 1
14 horas – Arc Hunter (Classic Rock) – Tenda 2
15 horas – Relíquia (Classic Rock) – Tenda 1
16 horas – Ômega Trio (Pop/Classic Rock) – Tenda 2
17 horas – Bleck a Bamba (Pop Rock) – Tenda 1
18 horas – Ashes of Nothing (Heavy Metal) – Tenda 2
19 horas – Tributo (Pop Rock) – Tenda 1
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara d’Oeste
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Prefeitura de Tupã lança site
que irá fomentar o turismo

O prefeito de Tupã, Ricardo Lajes Tamoyo (PV), colocou em
prática mais uma nova ferramenta digital que irá impulsionar o
turismo no município: o site da Secretaria Municipal de
Turismo. O recurso foi desenvolvido pelo departamento de
Tecnologia e Processos da Estância Turística de Tupã e deverá
auxiliar os visitantes a planejar experiências na cidade.
A ferramenta contará com filtro de pesquisa que permitirá que
os viajantes encontrem hotéis, restaurantes, atrações e outras
atividades. De acordo com o secretário municipal de Turismo,
Caio Aoqui, o visitante poderá encontrar lojas e endereços de
locais úteis na cidade. “O site irá facilitar o acesso aos
pontos turísticos e também será possível encontrar um
calendário de eventos relacionados à arte, cultura e muito
mais”, explicou o secretário.
O endereço na internet terá ainda uma área de divulgação
gratuita dos eventos, como incentivo às atividades turísticas.
“Os anunciantes terão um login de acesso ao site e publicarão
as informações. A realização do evento será de
responsabilidade exclusiva do anunciante”, disse o secretario.
O conteúdo do site do Turismo estará disponível a partir de
segunda-feira, após coletiva de imprensa que ocorrerá na
Prefeitura Municipal para anunciar a novidade. “Tupã é uma
cidade com destinos inspiradores e queremos que a experiência
de suas atrações estejam acessíveis a todos os visitantes”
afirmou Caio. “Nosso site ajudará a escolher com confiança a
cidade de Tupã como próximo destino de viagem, reforçando
ainda mais a mensagem de somos uma Estância Turística com
ótimos atrativos”, finalizou.
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Tupã
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Várzea Paulista terá novo
sistema de transporte público

Sistem
a terá novos ônibus, personalizados e adaptados, e expansão de
novas linhas.
A data prevista para inicio do funcionamento do novo sistema
de transporte público é dia 12 de agosto. Segundo o diretor de
Transportes do município, será triplicado o atendimento,
adotando o modelo circular, onde o passageiro embarca e
desembarca no mesmo local.
Com a nova legislação municipal, a fiscalização será mais
rigorosa. De acordo com o prefeito Juvenal Rossi (PV), este é
um grande avanço para a cidade. “Era necessário fazer essa
melhoria nos ônibus dentro da cidade, e com isso veio uma
grande responsabilidade, pois agora nós é que vamos exigir o

cumprimento de horários, itinerários, melhorias dos carros,
qualidade dos serviços e toda a restruturação”, explicou o
prefeito.
Na última segunda-feira (17) a Unidade Gestora de Trânsito do
município realizou mais uma vistoria dos novos ônibus que
farão parte de uma frota 100% personalizada e adaptada para
pessoas com deficiência física. Em breve, todos os carros e
novas linhas serão apresentados à população.
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

20 mil pessoas
festividades
em
Mirim

foram as
Biritiba

A Prefeitura de Biritiba Mirim realizou o 1º Mega Arraiá no
último fim de semana e levou diversão e entretenimento a cerca
de 20 mil pessoas que estiveram presentes nos três dias de
evento, promovido nas dependências do ginásio municipal de
esportes.

A
estrutura, que contou com ampla praça de alimentação, parque
de diversões, estacionamento e shows musicais de artistas da
região, recebeu um público acima da expectativa dos
organizadores, que era de cerca de 10 mil pessoas, nos três
dias. Ainda assim, de acordo com a organização, a festa estava
preparada para receber um público ainda maior, e sendo assim,
acomodou a todos os presentes.
O prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, o Professor Jarbas (PV),
aprovou a realização do Mega Arraiá. “Fizemos uma grande festa
a baixo custo para a Prefeitura. A população gostou muito do
evento, e elogiou a qualidade da estrutura geral do Arraiá.
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Biritiba Mirim
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Martinópolis agora tem ETEC

Na
última segunda-feira, 17, ocorreu a inauguração do curso de
Técnico em Administração da Escola Técnica Estadual (Etec),
com sala descentralizada nas dependências da Escola Municipal
Doutor Francisco Marques Bonilha, após o prefeito Cristiano
Macedo Engel (PV) firmar convênio com o Governo do Estado para
atender a demanda de jovens e adultos que queiram se capacitar
no município de Martinópolis.
O curso foi montado com a seguinte estrutura: A Etec montou
uma sala de aula com coordenação e corpo docente. O município
cedeu o espaço físico na Escola Bonilha, que passou a ter uma
ampla sala de informática contendo computadores novos e acesso
a internet e multimídia para atender as especificidades do
curso e as necessidades dos alunos.
Além do incentivo à educação, a Prefeitura de Martinópolis
visa preparar os jovens para o mercado de trabalho.
A

abertura

do

curso

foi

realizada

pela

diretora

do

Departamento Municipal de Educação (Demed), Leonor Barrocal
Marinho, e a supervisora Sandra Napoleão Pereira. A solenidade
ainda contou com a presença da coordenadora Elaine e
professores da Etec, diretora do Bonilha, Vanessa Chagas,
instrutora de informática Leniê Emerick e com a presença dos
40 alunos que tiveram aprovação no vestibulinho da Etec.
Fonte: Prefeitura de Martinópolis
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Feira de adoção responsável
de animais em Valparaíso

Na

última quarta-feira, dia 26 de Julho, ocorreu a feira de
adoção responsável de animais na Praça Oscar de Arruda, em
Valparaíso. A ação foi realizada pela Secretaria de Saúde em
parceria com a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.
Entende-se por “guarda responsável” um conjunto de regras que
devem nortear o tratamento que se dispensa aos animais de
companhia, com a finalidade principal de se garantir o bemestar dos mesmo. Trata-se de uma politica amplamente apoiada
pelo atual administração.
Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura Valparaíso
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Em Torrinha
plantio
de
obrigatório

espaço para o
árvores
será

O
prefeito verde de Torrinha, Ronaldo Gasparelo (PV),
acompanhando a diretiva de Arborização Urbana do Programa
Município Verde Azul, colocou em prática o “ESPAÇO ÁRVORE”,
resguardando, nos loteamentos, um espaço mínimo onde a árvore
será plantada, ou onde já há alguma plantada.
Doravante, o espaço deverá ter 40%
dobro de comprimento, ou seja, em
largura, o ESPAÇO ÁRVORE deve ser
ser implantado nas calçadas onde
anos, e no restante da cidade em 12

da largura da calçada pelo
uma calçada de 2 metros de
de 0,80cm por 1,60m. Deve
há prédios públicos, em 2
anos.

Este espaço será obrigatório em novos loteamentos com calçadas
de 2,5m de largura. Doravante, os que quiserem plantar árvores
no espaço urbano procure orientação no Departamento de
Agricultura e Meio Ambiente do município para saber quais são
as espécies recomendadas para calçada, como realizar o plantio
e como obedecer os requisitos do ESPAÇO ÁRVORE.
Fonte: Prefeitura Municipal de Torrinha
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Quintana faz campanha para
reciclagem de óleo residual
de Cozinha

A
Prefeitura de Quintana iniciou em meados de julho a campanha
para reciclagem de óleo residual de cozinha, uma iniciativa da
Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o CRAS.
“É importante envolver toda a população do município e também
comércios, na campanha. Temos de criar uma rede, pois quanto
mais envolvermos a cidade, maior será a adesão das pessoas.
Com isso conseguiremos dar destino correto ao óleo usado”,
destaca a técnica do Meio Ambiente, Sandra Ferreira, que
também argumentou que, mensalmente, são descartados no Brasil
cerca de 100 milhões de litros de óleo de cozinha de forma
inadequada, em ralos das pias das residências.
Descartado

de

forma

inadequada,

o

óleo

residual

pode

contaminar até 25 mil litros de água; entope tubulações com
sua consistência, criando camada que vai retendo resíduos na
parede dos encanamentos; além de ajudar na proliferação de
vetores (ratos e baratas).
O óleo residual de cozinha pode ser reciclado e transformado
em biodiesel, sabão em pedra, ração animal e massa de vidro,
entre outros produtos reciclados.
Fonte: Assessoria de Comunicação prefeitura de Quintana
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

