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Festival Gastronômico e 
Cultural do Prado 2021 

bate recorde de inscrições

O tradicional Festival Gas
tro nômico e Cultural do Prado 
chega para 2021, com um im
pressionante total de mais de 70 
inscritos. A expressiva quanti
dade de estabelecimentos parti
cipantes aponta para o sucesso 
do conjunto de estratégias ado
tadas pelo município na reto
mada do Turismo, dentre elas a 
inclusão de seus principais dis
tritos no festival: Guaratiba, 
Cumuruxatiba e Corumbau. 
Para este ano, moradores e visi
tantes destes destinos também 
poderão usufruir, na própria 
localidade, das delícias prepa
radas para o evento, que acon
tecerá entre os dias 1° a 17 de 
outubro.

Nesta 15ª edição, o tema 
para o festival é “Pé na Areia e 

Sabor de Mar”  uma homena
gem à riqueza de insumos, téc
nicas e saberes culinários pre
sentes nessa porção do litoral. 
As categorias incluem: pra
to principal, petiscos, lanches, 
sobremesas e também drinks. 
Chefs e estabelecimentos parti
cipantes devem obedecer à te
mática do Festival na criação de 
seu prato ou bebida.

As expectativas em torno do 
evento, que acontece no muni
cípio desde 2006, são reforça
das à medida que progride a va
cinação no país e a reabertura 
do Turismo. Hotéis, pousadas 
e receptivos já estão em prepa
ração para o aumento do fluxo 
turístico na cidade, corroborada 
pela declaração recente do dire
tor do Airbnb América do Sul, 
Leonardo Tristão, apontando 
o município de Prado como um 
destino em alta na Bahia.

Com 84 km de praias para 

todos os gostos, época de tempo
rada de baleias na região e mais 
de 70 estabelecimentos ofere
cendo o que há de mais gosto
so e criativo na culinária lito
rânea, o Festival Gastronômico 
de Prado oferece a época perfei
ta para merecidas férias, em fa
mília, com amigos, ou simples
mente aquela pausa após meses 
desafiadores.

A cidade dá boasvindas.

Serviço:
Festival Gastronômico e Cul
tural de Prado 2021  Pé na 
Areia e Sabor de Mar
Onde: Prado, Guaratiba, Co
rum bau e Cumuruxatiba.
Evento: 1º a 17 de Outubro de 
2021
Realização: APRHOPE, Prefei
tura Municipal de Prado e 
SEBRAE.
Instagram: 
@festivalgastronomicodeprado
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Festival Gastronômico e Cultural do Prado 2021, bate recorde de inscrições

Exposição no Centro Cultural da Juventude 
é inspirada em paisagens da Zona Norte

Até novembro, de terças a 
sextasfeiras, das 14 às 20 ho
ras, sábados e domingos, das 13 
às 17 horas, o Centro Cultural 
da Juventude (CCJ), na Vila 
Nova Cachoeirinha, apresenta 
o Projeto Vividas  Narrativas 
Negras em Trânsito: uma pro
gramação que celebra a paisa
gem urbana da Zona Norte de 
São Paulo pelo olhar do artis
ta, arteeducador e artivista, 
Jardélio Santos Alves. A atra
ção inclui 30 obras visuais iné
ditas e uma oficina de pintura, 
projeto contemplado pela pri
meira edição do Edital de Apoio 
à Cultura Negra, organizado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura (SMC).

A exposição, fica em cartaz 
até o dia 7 de novembro, e traz 
uma coleção de paisagens fami
liares aos moradores da região, 
como a Serra da Cantareira 
ou as lavadeiras no bairro da 
Brasilândia, onde o artista vive 
há mais de 20 anos. Elaborada 
ao longo de 12 meses por Alves e 
sua equipe, a série ocupa a sala 
de exposição do CCJ, acompa
nhada por uma trilha sonora e 
projeções para maior imersão do 
público. Essa é a primeira expo
sição individual do artista, cujo 
estilo transita entre suas raízes 
mineiras e sertanejas, e a cultu
ra urbana, graffiti e Hip Hop da 
capital Paulista.

Paralelamente à Mostra, Al
ves ministra uma oficina de pin
tura chamada Experiência For
mativa da Exposição Vivi das 

 Narrativas Negras em Trânsito. 
Cada participante será convida
do a experimentar práticas de 
pintura em tela em propostas 
de autorretrato, podendo expe
rimentar diferentes processos e 
possibilidades de criação em va
riados tons e cores. As aulas se
rão presenciais, com limite de 10 
vagas, e acontecerão aos sábados, 
às 14 horas, no espaço educativo 
da exposição.

A programação será  encer
rada com a exibição de um do
cumentário, que leva o mesmo 
nome da exposição e registra 
esse longo processo de um ano 
para a criação das obras. Após 
o lançamento presencial no 
Centro Cultural, o filme ficará 

disponível de forma digital du
rante um mês.

Vividas - Narrativas Negras 
em Trânsito
Centro Cultural da Juventude 
(CCJ) Avenida Dep. Emílio Carlos, 
3.641  Vila Nova Cachoeirinha
Agendamento de visita: https://
bityli.com/vividas

Oficinas:
Sábados, às 14 horas
Inscrições: https://bityli.com/
oficinavividas

Obs.: Todas as atividades pre
senciais têm público reduzido 
em decorrência dos protocolos 
de segurança da Covid19.
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Experiência imersiva conta com 30 obras inéditas e oficina de pintura no 
Centro Cultural da Juventude (CCJ), na Vila Nova Cachoeirinha

Arena Sambódromo recebe 
ação em favor dos animais

Além de proporcionar um 
amplo espaço para diversão e 
passeios com os pets, a Arena 
Sambódromo é sede da ação 
“Doe Rações para Cachorros”, 
uma iniciativa que busca anga
riar alimento para os pets neces
sitados. Quem quiser participar, 
tem até este sábado para entre
gar na Arena ração a ser encami
nhada para cães em necessidade.  

Segundo dados da OMS, no 
Brasil há cerca de 20 milhões 
de cães abandonados e esse nú
mero se agravou no decorrer da 
pandemia. O Brasil bateu recor
des de abandono de animais por 
motivos como problemas finan
ceiros e até mesmo por desin
formação, já que muitas pessoas 
acreditaram que os animais do
mésticos poderiam transmitir o 
vírus da Covid19  o que NÃO 
é verdade. Ao mesmo tempo, o 
número de doações diminuiu 
drasticamente, dificultando ain
da mais o trabalho de organiza
ções de proteção aos animais.

 E por isso, essa ação é uma 
ótima oportunidade para fazer 
o bem a um dos melhores ami
gos do homem, e de quebra, 

conhecer a Arena Sambódromo 
– um espaço de lazer e espor
te na Zona Norte de São Paulo. 
Por lá, é possível alugar bikes, 
skate e patins, além de área de 
alimentação disponível no local.

Local de entrega: Rua Pro
fessor Milton Rodrigues  Pri
meiro camarote da pista.

Doações: Só serão aceitas 
embalagens lacradas. Ao final 

da ação, todas as rações arreca
dadas serão direcionadas para 
instituições de assistência aos 
animais.

Estacionamento: O Estacio
namento do Anhembi está dis
ponível para os visitantes da 
Arena Sambódromo. R$ 10 to
dos os dias (R$ 40 em dias de 
eventos no Pavilhão de Ex po
sições do Anhembi).
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Arena Sambódromo tem ponto para entrega de ração a serem doadas para cães

Projeto Histórias Inspiradoras tem 
inscrições abertas 

Com objetivo de incenti
var pessoas que por iniciativa 
própria criam ações em bene
fício da comunidade escolar, 
a Secretaria da Educação de 
São Paulo (SeducSP) lan çou 
o Projeto His tória Ins pirado 
ras. 

O projeto é destinado a 
comerciantes, es tudantes, 
professores, pais, agen
tes de organização escolar, 

merendeiras e diretores que 
fazem a diferença no dia a 
dia da Educação e em seu 
entorno.

A inscrição do proje
to será até este sábado (2) 
e deve identificar entre as 
Diretorias de Ensino, cinco 
narrativas de histórias inspi
radoras por região, com o in
tuito de alavancar o prota
gonismo e o engajamento de 

outras pessoas em benefício 
da Educação.

Como participar

Os interessados em rela
tar suas narrativas no Projeto 
Histórias Inspiradoras deverão 
preencher este formulário ou 
procurar a Diretora de Ensino 
de sua região. https://forms.
gle/2DHHYgvYcGTQsSbi9


