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Dez opções de destinos 
bonitos e baratos 
para aproveitar o 
inverno brasileiro

Unir o charme da moda in
verno, às bebidas e pratos quen
tes, com destinos aconchegan
tes é um desejo para aqueles 
que amam o frio e querem curtir 
toda a experiência da estação. A 
boa notícia é que dá para fazer 
isso tudo sem sair do Brasil! “Os 
turistas brasileiros gostam de 
viagens que ofereçam experiên
cias de inverno e que possuam 
um preço acessível e econômi
co”, conta Stephan Geocze Jr., 
sócio proprietário da operadora 
de turismo Juca na Balada. “É 
possível viajar no Brasil no es
tilo europeu, ou aproveitar o ar 
das montanhas, curtindo o que 
o frio oferece sem gastar tanto. 
Basta saber pesquisar pacotes 
adequados ao perfil e preferên
cias do viajante”.

O consultor de viagem sele
cionou 10 destinos econômicos 
para aproveitar o que a estação 
tem a oferecer e o melhor: sem 
sair do país. Confira:

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é um mu
nicípio localizado no Estado de 
São Paulo e nacionalmente conhe
cido como a “Suíça Brasileira”. 
Com diversas opções de restau
rantes, bares e baladas, diversão é 
o que não falta para todos os bol
sos. “Quem vai para Campos do 
Jordão não pode deixar de visi
tar os principais pontos turísticos, 
como o Alto da Vila Inglesa, Alto 
do Capivari e Cachoeira Ducha de 
Prata. Passeios para o Bar Baden 
Baden e Teleférico ao Morro do 
Elefante também são opções in
críveis que merecem serem presti
giadas”, conta Stephan Geozce Jr.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Quem vai para Campos do 
Jordão pode esticar e visitar o mu
nicípio vizinho, Santo Antônio 
do Pinhal. Localizada na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba, a 
cidade contém muito verde e mon
tanhas, além de feirinhas de artesa
nato, restaurantes com foundue e 
vinhos, juntamente com opções de 
aventuras, como trilhas para o Pico 
do Agudo na Serra da Mantiqueira 
(um dos mais altos do país).

São Roque (SP)

A cidade de São Roque é uma 
opção acessível para aqueles que 
querem unir viagem com degusta
ção de vinhos. “Para quem quer co
nhecer São Roque, eu sempre sugi
ro a Rota do Vinho, passando pela 
Adega Terra do Vinho, Adega Don 
Patto, Destilaria Stoliskoff, Quinta 
do Olivardo e Vinícola Goes”, in
forma o consultor de viagem. 
“Caso haja um dinheiro sobran
do, o turista também pode realizar 
compras em outlets de marcas fa
mosas presentes na cidade”.

Monte Verde (MG)

Localizado na divisa de São 
Paulo com Minas Gerais, o dis
trito é um destino com diversas 
opções de pousadas e roteiros, 
partindo de escolhas econômicas 

até as mais requintadas. Monte 
Verde une restaurantes dos mais 
variados gostos e estilos, até a 
possibilidade de realizar o turis
mo aventureiro, que conta com 
trilhas, tirolesa, trekking, passeio 
a cavalo, entre outros.

Curitiba (PR)

A capital do Paraná é uma 
das mais famosas para ser pres
tigiada em qualquer época do 
ano, mas principalmente no 
inverno. Com programações 
que contam com barracas gas
tronômicas oferecendo produ
tos típicos do Paraná, Curitiba 
é ideal para ser visitada no in
verno. Uma vez na cidade, é 
fácil se encantar com a bele
za de seus parques, conhecer o 
Jardim Botânico e a Ópera de 
Arame, prestigiar a gastrono
mia da região sul do país nos 

mais diversos tipos de bares e 
restaurantes.

Blumenau (SC)

Blumenau não merece aten
ção apenas na época da Okto
berfest (onde os preços dupli
cam), mas também durante os 
meses mais frios do ano. A ar
quitetura alemã, as cervejarias 
e suas belezas naturais, tornam 
Blumenau um destino que ofere
ce a sensação de estar na Europa. 
“Em Blumenau, o viajante pode 
usufruir das melhores cervejas 
do Brasil e do mundo. Pode ser 
uma opção para amigos ou casais 
que amam esse tipo de bebida e 
querem um contato maior com a 
cultura alemã”, conta Stephan.

Canela (RS)

O município de Canela fica 
próximo à Gramado, no esta
do do Rio Grande do Sul, e é 

um destino mais econômico, tão 
deslumbrante quanto o seu mu
nicípio vizinho. A cidade conta 
com uma arquitetura europeia 
com flores e jardins bucólicos, 
além dos cafés coloniais e dos 
foundues que trazem fama à ci
dade. Em alguns dias do inver
no e devido as temperaturas ne
gativas, é possível enxergar uma 
precipitação de neve.

Ouro Preto (MG)

Um dos destinos mais tra
dicionais do Brasil é a cidade de 
Ouro Preto, em Minas Gerais. O 
inverno conta com programações 
especiais voltadas para essa épo
ca do ano, como shows, exposi
ções, gastronomias, entre outros. 
“Conhecer um local histórico na
cional com atrações gratuitas no 
inverno é uma opção excelen
te para viajar de maneira barata 

e inesquecível e é isso que Ouro 
Preto oferece aos turistas”.

Visconde de Mauá (RJ)

Para aqueles que querem ape
nas se isolar em meio à natureza 
no clima do inverno, Visconde de 
Mauá é a melhor opção. Localizada 
na Região Sul Fluminense do Rio 
de Janeiro e apesar de não ser tão 
urbana, o destaque é o contato 
com a natureza que a cidade pro
porciona. Com opções de pousadas 
acessíveis e aconchegantes, além 
de restaurantes com gastronomia 
voltada para pratos quentes e fo
gão à lenha, Visconde de Mauá é 
a combinação perfeita para turis
ta no inverno.

Nova Friburgo (RJ)

Por possuir um clima de mon
tanha, Nova Friburgo é conside
rada como uma das cidades mais 
frias do Brasil e perfeitas para se
rem visitadas no inverno. A cida
de possibilita restaurantes com 
lareira e pratos quentes, pou
sadas dos mais variados estilos 
e gostos, além da paisagem na
tural ao redor da cidade. “Nova 
Friburgo é feita para todos os 
gostos, do econômico ao requin
tado, do aventureiro ao monóto
no. Diversão é o que não falta!”.

A operadora de turismo Juca 
na Balada oferece pacote comple
to, com transporte, hospedagem 
com café da manhã, atrações e 
guia especializado. Para saber 
mais: www.jucanabalada.com.br/
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Campos do Jordão é um município brasileiro localizado no interior do 
estado de São Paulo, mais precisamente na Serra da Mantiqueira

Monte Verde é um distrito do município de Camanducaia, no estado 
brasileiro de Minas Gerais

Nova Friburgo é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro

Zona
Norte,
ame-a!

Fábricas de Cultura têm programação especial 
para crianças e adolescentes nas férias

As férias escolares estão 
chegando e as crianças já podem 
se preparar para muita alegria 
e diversão, pois as Fábricas de 
Cultura começaram sua progra
mação especial desde o dia 2/7.

São muitas vagas e ativi
dades que acontecem nas Fá
bricas de Cultura da Brasi
lân dia, Jaçanã e Vila Nova 
Ca choeirinha. Vivência em 
Slackline e Carrinhos de Rolimã, 
Circo, Oficinas de Bordado, 
Lam belambe, Pintura Digital e 
Roda de Tambores são algumas 
das atividades que acontecem 
durante todo o mês de julho nas 
seis unidades gerenciadas pela 
Poiesis. Para participar basta 
chegar com 30 minutos de ante
cedência na unidade da Fábrica 
de sua região. Confira abaixo al
guns destaques:

Fábrica de Cultura 
Brasilândia

Nos dias 2 e 4, das 10 às 12 
horas e das 15 às 17 horas, o 
curso de Karaokê será destina
do aos que desejam trabalhar 
performance artística com base 
em gêneros musicais como o 
funk, samba, sertanejo e MPB; 
a oficina de Stencil Art apre
senta breve histórico do graffi
ti, seus estilos e tendências por 
moldes vazados, além de incen
tivar a criatividade desde a cria
ção dos desenhos nos dias 2 e 4, 
10 e 11, das 14 às 18 horas; e o 
workshop Slackline Outdoor, no 
dia 3, das 14 às 16 horas, traba
lhará o equilíbrio corporal pela 
iniciação e experimentação do 
aparelho por técnica praticada 
sobre uma fita.

Fábrica de Cultura Jaçanã

Concentrandose na capaci
dade da nossa estrutura corpo
ral, no dia 10, das 14 às 17 ho
ras, a oficina Práticas Corporais 
para Teatro será aberta às 

pessoas de diversas idades e 
trará jogos para uma inicia
ção cênica; no dia 17, entre 14 
e 17 horas, o curso Cortinas de 
Memórias  Bordado auxilia
rá na construção de cortinas de 
voil pelos registros de uma cria
ção teatral, com possibilidade 
de ser exposta na temporada do 
Projeto Espetáculo 2019; cola
gens, montagens e a descober
ta da múltipla funcionalidade 
de caixas de papel serão exerci
tadas no workshop Brinquedos 
com papelão no dia 17, das 14 às 
16 horas.

Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha

O curso de Lambelambe 
ensina essa técnica por aplica
tivos, programas online e pela 
técnica do stencil no dia 19, en
tre 14 e 17 horas; HortaFábrica 
de alimentos é o workshop para 
você desenvolver uma estrutu
ra básica para produzir sua pró
pria alimentação e será no dia 
10, das 14 às 16h30; enquanto 
que Fotografia com celular, no 
dia 24 e das 14 às 16h30, é su
gerido para quem busca aumen
tar as experiências oferecidas 

pela própria câmera do telefo
ne celular. 

A lista completa com todas 
as atividades e horários, dividi
das por unidades, pode ser confe
rida no site: http://www.fabricas 
decultura.org.br/index.php?t=i
*Programação sujeita a alteração.

Serviço:

Fábrica de Cultura Brasilândia
Avenida General Penha Brasil, 
2.508 
Telefone: (11) 38592300

Fábrica de Cultura Jaçanã
Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduar do da Silva, 138
Entrada 2: Rua Albuquerque de 
Almeida, 360
Telefone: (11) 22498010

Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha
Rua Franklin do Amaral, 1575
Telefone: (11) 22339270

Funcionamento das unidades: 
de terça a sextafeira, das 9 às 
20 horas, e finais de semana e 
feriados, das 12 às 17 horas.
Site: www.fabricasdecultura.org.br
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Para participar das atividades, todas gratuitas, basta chegar 30 minutos antes

Shopping Center Norte traz Bob Esponja e Rusty Rivets 
para divertir crianças de todas as idades nas férias
Julho é o mês das tão espe

radas férias escolares e, pen
sando em oferecer muita di
versão às crianças, o Shopping 
Center Norte, em parceria 
com a Nickelodeon, prepa
rou uma novidade muito baca
na para toda a família: Trata
se das Férias no Center Norte 
com Bob Esponja e 
Rusty Rivets, um par
que de diversões divi
dido em dois ambien
tes, um com o Bob 
Esponja, série de ani
mação americana que 
se passa no fundo do 
mar, e outro com o 
Rusty Rivets, também 
uma série americana 
de sucesso entre a ga
rotada. A ação será re
alizada de 8 a 31 de ju
lho, das 12 às 20 horas, 
na praça de eventos do 
empreendimento.

Comemorando seus 
20 anos de existência, 
o Bob Esponja chega 
ao Center Norte com 
um espaço que ofere
ce muitas atividades. 
A cenografia terá como 
destaque o Siri Cascudo, o fast 
food mais simpático da Fenda 
do Biquini onde as crianças po
derão entrar e se sentar à mesa 
para colorir os mais variados 
desenhos da série. Além disso, 

o espaço Bob Esponja contará 
também com a pesca de água 
viva e games interativos simu
lando uma escola de pilotos. 
Sem contar, claro, com o Bob 
Esponja circulando pelo espa
ço, nos dia 16 e 25 de julho, para 
brindar o seu aniversário com 
todas as crianças.

Já o espaço Rusty Rivets será 
inteiramente inspirado na tur
minha mais inventiva da tele
visão. A oficina de recicláveis 
permite que os pequenos de
senvolvam a imaginação e a 

criatividade, produzindo seus 
próprios Bilboquês. Haverá tam
bém o local para montar e des
montar carrinhos grandes, in
clusive trocando pneus. Para 
completar a diversão, games e fli
peramas estarão espalhados pelo 
espaço e à disposição da garotada.

“É com grande satisfação 
que iniciamos mais 
um período de férias 
no Shopping Center 
Norte, uma das datas 
mais aguardadas pe
las crianças. A ideia de 
trazer os personagens 
da Nickelodeon, que 
são muito importantes 
para o desenvolvimen
to da garotada, par
tiu de uma estratégia 
do empreendimento de 
oferecer cada vez mais 
atividades interessan
tes e interativas para 
os nossos clientes, in
clusive para o público 
infantil. Tudo foi pen
sado e desenvolvido 
em linha com a nossa 
campanha institucio
nal, We Are Family, que 
reforça o conceito de 

‘Shopping da Família’. Temos 
certeza de que os pequenos irão 
se divertir muito com a nos
sa programação”, diz Fabiana 
Teixeira, gerente de marketing 
do Shopping Center Norte.
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A ação com o Bob Esponja e Rusty Rivets 
será realizada de 8 a 31 de julho

Cortinas - Plásticos - Sacaria
Tapetes - Almofadas - Mantas
Jogos de cozinha e banheiro
Capas de Almofadas e Capas de Sofá
Varões - Caminhos de Mesa variados
Crochês variados - Toalhas de Mesa
Passadeiras - Jogos Americanos
Redes - Aventais e muito mais!!!

PREGENTINO

Rua Dr. Olavo Egídio, 48 
Santana

    (11) 95436-4042

    (11) 3473-6735

    Pregentino Tudo Para Casa


