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Show de sensibilização 
 
Orquestra de Viola Caipira de Atibaia, Rotary Club de Atibaia, Rotary Club Atibaia Estância e Casa 
da Amizade promovem evento para assistir a entidade Belém Casa do Pão XXXI 
 
Há cinco anos a Orquestra de Viola Caipira de Atibaia (OVCA) dedica-se à divulgação da 
viola através da música raiz, iniciativa que proporciona ao público um mergulho no mundo 
cultural da viola. No início, quando foi fundada através do projeto “Canto da Terra”, da 
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, a intenção era apenas o de passar o ensino da 
viola e preservar o vínculo com a música caipira. Atualmente, dando continuidade, a 
Orquestra que hoje é organizada pela “Associação Orquestra de Viola Caipira de Atibaia” 
abraçou novas ideias e também visa contribuir com as práticas sociais. 
Para o maestro Agnaldo Villaça, que rege os quase 40 violeiros da OVCA, os projetos 
sociais da Orquestra confirmam que a mesma cresce a cada ano. “Iniciativas assim são 
importantes para o desenvolvimento e história da OVCA. Contamos com projetos sociais, 
como o denominado Voluntariola, que visam um entretenimento gratuito, aliado a 
arrecadação de donativos, ofertados para instituições filantrópicas que atendem pessoas 
necessitadas”, esclarece o maestro Villaça. 
 
Parceria  
Para o sucesso do Voluntariola 2010, a OVCA firmou parceria com o Rotary Club de 
Atibaia, com o Rotary Club Atibaia Estância e com a Casa da Amizade, que se uniram para 
propiciar mais um envolvente show da Orquestra.  
Marcado para o dia 09 de outubro, às 15h, no Centro de Convenções Victor Brecheret, o 
evento tem como finalidade arrecadar alimentos não perecíveis para a entidade Belém Casa 
do Pão XXXI, instituição sem fins lucrativos, situada no bairro Maracanã, fundada em 1999 
e que atua na base da formação da criança e adolescente auxiliando-o a descobrir e 
desenvolver seu potencial, para isso, contribuir na estruturação das crianças e suas famílias 
através do fornecimento gratuito de alimentação, roupas, xaropes fitoterápicos e 
atendimento odontológico.  
Em nome do Rotary Club de Atibaia, o presidente 2010/2011 Antonio Carlos Montoro 
Peres disse que esta parceria com a OVCA é apenas a primeira semente que foi plantada em 
um imenso jardim. “Iremos promover o I Encontro da Melhor Idade e vamos nos empenhar 
para que ele se transforme em um evento tradicional na cidade, pois este público é muito 
importante para nós e para a verdadeira cultura da nossa terra”, avalia Antonio Carlos. 
  
Ingressos  
Para aqueles que também querem apreciar este show de sensibilização, os ingressos podem 
ser trocados por 1 kg de alimento não perecível na Secretaria da Cultura de Atibaia, antigo 
Fórum, na próxima segunda-feira (04), a partir das 8h. Os ingressos são limitados.  
No repertório da apresentação estarão clássicos como “Tocando em Frente”, de Almir Sater 
e Renato Teixeira, “Chalana”, de Mário Zan e Arlindo Pinto, “Menino da Porteira”, de 
Teddy Vieira e Luisinho, “Chico Mineiro”, de Tonico e Francisco Ribeiro, “Eu, a viola e 
Deus”, de Rolando Boldrin e “Triste Berrante”, de Pena Branca e Chavantinho. 
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Para outras informações sobre a Orquestra, acesse www.ovca.com.br. Para contratar a 
OVCA ligue (11) 9787- 0795 ou 9627-4556. O telefone da Belém Casa do Pão XXXI é 
4412-1500. 
  
SERVIÇO: 
Show Orquestra de Viola Caipira de Atibaia 
Projeto Voluntariola em parceria com Rotary 
Data: 09 de outubro de 2010 
Horário: 15h 
Local: Centro de Convenções Victor Brecheret 
Ingressos: Retirar a partir de 04 de outubro, às 8h, na Secretaria da Cultura de Atibaia 
Valor: 1 kg de alimento não perecível  
 


