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Nascidos em São Caetano,
Fabio Palacio e Carla Morando
anunciam dobrada na cidade
Durante coletiva de imprensa, a pré-candidata a deputada
estadual, Carla Morando (PSDB)
e o pré-candidato a deputado
federal, Fabio Palacio (PSD)
anunciaram na última quinta-feira, 9 de agosto, parceria para
as eleições de outubro, em São
Caetano do Sul.
Carla Morando falou sobre
os projetos em conjunto com
Palacio. “Eu nasci aqui na cidade, sei de todos os problemas
e o que podemos fazer para
melhorar. O Fabio tem um olhar
diferenciado para São Caetano
do Sul e juntos vamos conseguir muitas benfeitorias para a
cidade, principalmente na área
da saúde e segurança”. Página 2
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"Chiquinho" será
reaberto no fim do mês

Lago foi concretado para resolver o problema de vazamento

Fabio Palacio falou sobre o desafio de fazer o eleitor comparecer para votar

Festa Italiana chega ao
segundo fim de semana
em São Caetano
No próximo sábado e domingo (11 e 12/08), a partir das
18h, a Praça Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação, passa
a receber os visitantes da festa, com pratos elaborados, desde
massas a doces típicos e receitas práticas como lanche de mortadela, pernil, fogazza, bolinho de bacalhau e porção de polenta.
Para alegrar os presentes com canções italianas, a programação de shows deste fim de semana será marcada pelas apresentações especiais da Banda Finestra Del Cuore, Banda Bella Itália
e convidados, além do Ballet da Escola Municipal de Bailado
‘Laura Thomé’ e Ballet Sandra Amaral, entre outros. Página 3

Parabéns!
Nós que transportamos
os papais com todo carinho,
aproveitamos para desejar toda a
felicidade neste grande dia.

Feliz Dia dos Pais

ARESM

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano
Mais um motivo
para lembrar quem
nos ensinou a
amar, respeitar,
dar carinho e
dignidade.

Feliz Dia dos Pais!
VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br

rubens do dae - Presidente da ARESM

O Parque Catarina Scarparo D’Agostini (Chiquinho),
em São Caetano do Sul, deverá ser entregue no fim de
agosto. Fechado desde maio
para revitalização, o espaço já
recebeu uma série de melhorias, inclusive uma complexa
reforma para solucionar o
vazamento do lago.
O trabalho vem sendo feito pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Serviços
Urbanos. O espaço canino
ganhou novos bebedouros
para os animais. As alamedas
para passeio de pedestres
receberam drenagem para
que não acumule poças. As
duas cascatas estão sendo
recuperadas e voltarão a
funcionar. Todo o cercado do
lago e espaço canino foram
reformados. Para o lazer, serão instalados equipamentos

de slackline. A iluminação foi
toda trocada, ganhando em
luminosidade e economia,
inclusive nas ilhas do lago.
O Saesa vem promovendo a
troca da grama e jardinagem.
O lago recebeu um novo
tratamento, passando a ser
totalmente concretado. O
tanque também será impermeabilizado e ganhará pintura especial. O Chiquinho tem
uma área total de 11.179 m².
A obra faz parte do programa de revitalização dos
lagos e parques do município, realizado pela Prefeitura
de São Caetano do Sul. Já
foram entregues tanques
reformados no Espaço Verde
Chico Mendes e no Parque
Guaiamu (Santa Maria). A
próxima etapa será atender
ao pesqueiro do Bosque do
Povo, no Bairro São José.
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ABC Político

Reajuste dos ministros do
STF vai custar R$ 4 bilhões

Suplentes assumem
vereança na Câmara
de São Caetano

Divulgação

A proposta de aumentar a
remuneração mensal dos 11
ministros do STF dos atuais
R$ 33.763 para R$ 39.293
deve gerar um "efeito cascata" sobre a remuneração de
servidores do Executivo e do
Legislativo da União. O "efeito cascata" da elevação dos
salários do STF se dá pelo fato
de que o valor da remuneração dos ministros é o limite
máximo estipulado para os
salários do funcionalismo.
Além disso, algumas categorias têm suas remunerações
atreladas às dos ministros.

Aumento salarial vai deixar mais um rombo no orçamento

Getúlio Filho e Professora Magali

Carla Morando e Fabio Palacio
vão dobrar em São Caetano do Sul

Fotos: Divulgação

Na tarde da última terça-feira,7, assumiram a vereança na Câmara de São
Caetano do Sul os vereadores
suplentes Getúlio Filho e Professora Magali, por conta da
licença dos vereadores Parra
e Olyntho Voltarelli, respectivamente. Getúlio fica até
o dia 28 deste mês e Magali
até o dia 31.
Ordem do dia
Em primeiro turno, foram
aprovados os projetos de lei
dos vereadores Marcos Fontes e Suely Nogueira que instituem no calendário oficial
do município o Dia de Combate ao Tabagismo e a Semana
de Prevenção à Síndrome de
Diógenes, respectivamente.
Também foi aprovado o
projeto de decreto legislativo que concede título de
Cidadão Sulsancaetanense
ao padre Rogério de Melo,
do suplente Roberto Barbato,
que assumiu uma cadeira no

Projeto prevê
multa para quem
comete crueldades
contra animais

APOIO: Ubiratan Figueiredo, Marquinho Tortorello, Carla Morando, Fabio Palacio, Sidão da Padaria e Cesar Oliva

Deputados”, falou.
Os pré-candidatos falaram
também sobre projetos iniciados durante o mandato do
atual prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, como deputado estadual. “Vamos priorizar
o piscinão Jaboticabal, que é
uma maneira de minimizar as
enchentes em São Caetano do
Sul e buscar imediatamente a
reforma da estação da CPTM na
cidade, que não tem nenhuma
acessibilidade”, disse Palacio.
Carla Morando falou também sobre a atuação de Fabio
Palacio enquanto vereador na
cidade. “O Fabio foi o vereador
que mais procurava o Orlando
em busca de emendas para
a cidade. Somos uma dupla
nova e ficha limpa, que tem
tudo para dar certo. À frente
do Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC, conseguiu
diminuir os gastos, porque fez
uma excelente gestão”, contou.
De acordo com Palacio,
se eleitos, o Grande ABC será
prioridade para os pré-candidatos. “Essa é uma parceria

Carla Morando e Fabio Palacio deram entrevista coletiva

que tende a dar certo, porque
temos um respeito muito
grande pela nossa região e
vamos priorizar recursos aqui.
O Grande ABC tem mais de 2
milhões de eleitores, o que
significa 10% dos eleitores do
Estado de São Paulo e temos
sim que aumentar a representatividade do ABC na Assem-

bleia Legislativa e na Câmara
dos Deputados”.
Outros anúncios de apoio,
feitos durante o evento, foram
dos vereadores de São Caetano do Sul, Sidão da Padaria
(PMDB), Ubiratan Figueiredo
(PR) e César Oliva (PR), além do
ex-deputado estadual, Marquinho Tortorello.

Vanessa Gomides
Psicóloga | CRP 06.74697

Sentido do Ser
Psicologia e Coaching

www.sentidodoser.com.br
contato@sentidodoser.com.br
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Vereador Ubiratan Figueiredo é o autor do projeto de lei

Apresentado pelo vereador Ubiratan Figueiredo da
ONG (PR), projeto de lei, de
número 4817/17, determina
o pagamento de multa aos
atos de crueldade e maus
tratos cometidos contra animais, em São Caetano do
Sul. De acordo com o texto,
será considerado crueldade e
maus tratos toda e qualquer
ação ou omissão que implique em sofrimento, abuso,
ferimentos de qualquer natureza, mutilação, transtornos
psicológicos ou estresse. A
propositura passará por votação na Câmara Municipal e,
caso aprovado, seguirá para
sanção do Executivo.
“As ocorrências de maus
tratos aos animais são frequentes. Eles não falam, mas
sentem, sofrem, amam e merecem o nosso cuidado. Desta
forma, é preciso estabelecermos punição, mais severa,
que afete a parte financeira,
eis que a criminal não temos

competência para legislar”,
explicou o parlamentar autor
do projeto.
A multa aplicada para
quem soltar ou abandonar
animais em vias e logradouros
públicos ou privados da cidade
será de R$200,00 (duzentos
reais) por animal e terá seu
valor dobrado caso o abandono refira-se a bichos doentes,
feridos, idosos, debilitados
ou extenuados, e em caso de
fuga do condutor após atropelamento, sem prestar assistência veterinária. Na situação
de abandono de animais de
grande porte, a multa aplicada
será de R$100,00 (cem reais)
por animal.
O projeto também estabelece ao Poder Público
reverter os valores recolhidos
em função das multas para
programas municipais de
controle populacional de esterilização cirúrgica e identificação e registro permanente
do animal.
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Durante coletiva de imprensa, a pré-candidata a deputada
estadual, Carla Morando (PSDB)
e o pré-candidato a deputado
federal, Fabio Palacio (PSD)
anunciaram nesta quinta-feira,
9 de agosto, parceria para as
eleições de outubro, em São
Caetano do Sul.
Carla Morando falou sobre
os projetos em conjunto com
Palacio. “Eu nasci aqui na cidade, sei de todos os problemas
e o que podemos fazer para
melhorar. O Fabio tem um olhar
diferenciado para São Caetano
do Sul e juntos vamos conseguir
muitas benfeitorias para a cidade, principalmente na área da
saúde e segurança”, explicou.
Fabio Palacio, que é pré-candidato a deputado federal,
falou sobre a dobrada para o
próximo pleito eleitoral. “Conheço a Carla há mais de 20
anos. Ela é nascida aqui em
nossa cidade e morou aqui
até se casar. Queremos juntos,
devolver a representatividade
da nossa região na Assembleia
Legislativa e na Câmara dos

poder Legislativo de 5 a 26 de
junho deste ano.
Os vereadores Jander Lira e
Ubiratan Figueiredo tiveram os
pareceres de inconstitucionalidade emitidos pela comissão
de Justiça e Redação da Casa
de seus projetos mantidos, com
votos contrários dos vereadores César Oliva, Chico Bento
e dos autores dos projetos.
O projeto de Jander dispõe
sobre a inclusão da mensagem
“Fiscalize o seu Município” nas
impressões dos documentos
da prefeitura e no site oficial do
município e o de Ubiratan dispõe sobre a criação do Serviço
Funerário Municipal.
Já o projeto do vereador
Sidão da Padaria, que dispõe
sobre a divulgação da ordem
dos pedidos de corte e poda
de árvores na cidade, também com parecer de inconstitucionalidade, foi arquivado
após o pedido do autor ter
sido aprovado pelo plenário.
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Festa Italiana entra no segundo fim
de semana em São Caetano do Sul
Apesar do frio, ótimo público compareceu nos dois dias de festa

Rua Santa
Catarina
recebe asfalto
Na quinta-feira (09/08), a
Prefeitura de São Caetano do
Sul, por meio da Secretaria
de Serviços Urbanos (Sesurb), realizou a repavimentação asfáltica da Rua Santa
Catarina, no Centro. Antes
da aplicação do novo asfalto,
a rua recebeu reparos nas
guias e sarjetas.
O Programa de Recapeamento de São Caetano do
Sul teve início em junho,
pela Avenida Guido Aliberti,
passando pelas ruas Baraldi e
Santa Catarina. As obras deverão abranger vias dos demais
bairros até o final de 2020.
O programa conta com
investimento da ordem de
R$ 4,25 milhões em emendas parlamentares. A Secretaria de Mobilidade Urbana
(Semob) atua em parceria
para orientar os motoristas
sobre eventuais interdições
ou desvios.

Um show de gastronomia
típica, muita animação e
música da melhor qualidade esperam o público para
o segundo final de semana
da 26ª Festa Italiana de
São Caetano do Sul. São 27
barracas, recheadas com as
mais variadas iguarias da
culinária do país que marcou
a imigração do município.
No sábado e no domingo (11 e 12/08), a partir
das 18h, a Praça Ermelino
Matarazzo, no Bairro Fundação, passa a receber os
visitantes da festa, com
pratos elaborados, desde
massas a doces típicos, e
receitas práticas como lanche de mortadela, fogazza
e porção de polenta.
A programação de shows
deste fim de semana será
marcada pelas apresentações especiais da Banda
Finestra Del Cuore, Banda

PMSCS

Fred Rovella e Famiglia Bracciola & Amigos são presença garantida

Bella Itália e convidados,
além do Ballet da Escola
Municipal de Bailado ‘Laura Thomé’ e Ballet Sandra
Amaral, entre outros. Em
todos os finais de semana,

o público terá a presença
garantida de Fred Rovella
e da Famiglia Bracciola &
Amigos, que fazem brincadeiras no palco e no meio
do público presente.

As barracas são comandadas pelos voluntários das
27 entidades assistenciais
de São Caetano do Sul,
com toda a renda sendo
revertida a essas institui-

ções. Como a Festa Italiana
é voltada para a ‘famiglia’,
a juventude e os amigos, a
segurança é total, garantida
pela Guarda Civil Municipal
e a Polícia Militar.

Atletas de SCS ganham
Semasa faz obra para combater
ouro na Argentina
poluição em córregos de Santo André
Divulgação/Semasa

Divulgação

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Estacionamento
para clientes
no local

Atletas de Taekwondo Two Brothers Team

Sob o comando de Clayton
Santos, a Equipe de Taekwondo
de São Caetano do Sul – Two
Brothers Team brilhou nos tatames hermanos, no último fim
de semana. Com 5 medalhas
de ouro e 1 de prata, a equipe
encerrou sua participação no Argentina Open, em Buenos Aires,
em grande estilo. A competição,
que ocorreu entre os dias 3 e 5 de
agosto, valia 10 pontos no ranking
mundial e olímpico e contou com
a presença dos melhores atletas
do mundo, totalizando 14 países.
Apresentando ótimo desempenho, os taekwondistas
Icaro Miguel (categoria -87gk),
Rafaela Araujo (categoria -57kg),
Raiany Fidelis (categoria -73kg),
Guilherme Cezario Felix (cate-

goria +87kg) e Milena Titoneli
(categoria -67kg). A medalha de
prata foi conquistada por Henrique Preciso (categoria -74kg).
O time ainda contou com as
ótimas atuações de Leonardo
Moraes, Carolina Araujo e Daniel
Gustavo. Sem descanso, o próximo desafio será o Grand Prix da
Rússia, em Moscou, que ocorre
entre os dias 10 e 12 agosto.
Ao final, toda a equipe agradeceu aos técnicos Clayton e
Reginaldo dos Santos, ao técnico
iraniano Jalal Khodami, ao coordenador Marcelo Todaro, a psicóloga Maria Cristina, a Associação
de Pais e Alunos de Taekwondo
de SCS, a Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer e Juventude SCS,
academia Bluefit e a Bombox.

Intervenção começou na Avenida José Amazonas

O Semasa começou na
quinta-feira (9) mais uma etapa do pacote de intervenções
voltadas à ampliação do tratamento de esgotos e combate à
poluição de córregos de Santo
André. Desta vez, a autarquia
vai executar a implantação
de 192 metros de coletores
tronco do córrego do Cemitério, no trecho em que ele está
canalizado ao longo da avenida José Antônio de Almeida
Amazonas, na Vila Bastos.
Pa ra a re a l i za ç ã o d a s
obras, podem ocorrer interdições na faixa da direita
da avenida José Antônio de
Almeida Amazonas, entre as
ruas Itajubá e a São Venceslau, nos próximos 15 dias. O

trecho será executado com
método não destrutivo, o
que reduz os danos ao viário
provocados por escavações
extensas, como também a
necessidade de interdições
prolongadas da via.
A intervenção faz parte de
um pacote de obras iniciado
pelo Semasa no final de 2017
com o objetivo de implantar
6.700 metros de novas redes
e coletores tronco de esgoto
na cidade. Atualmente, cerca
de 20% do trabalho já foi executado pelo Semasa.
O contrato, que tem duração de 18 meses, está dividido em três frentes. Entre
os bairros beneficiados em
uma destas frentes, além da

Vila Bastos, estão Vila Alice,
Jardim Stella, Valparaíso e
Bela Vista. As outras duas
frentes atuam no segundo
subdistrito, em bairros como
Bangu, Santa Teresinha e
Parque das Nações, e na área
de mananciais, no Recreio da
Borda do Campo.
As novas redes vão permitir
o afastamento dos esgotos dos
córregos e o seu transporte
até a Estação de Tratamento
do ABC, da Sabesp, localizada
na divisa de São Caetano com
São Paulo. O contrato de R$
15,6 milhões tem o financiamento da Caixa Econômica Federal, com recursos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

CLÍNICA MÉDICA
MULTIDISCIPLINAR

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

NUTROLOGIA
NUTRIÇÃO
ENDOCRINOLOGIA
EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA
CARDIOLOGIA
ATENDIMENTO PARTICULAR,
DERMATOLOGIA
Convênios EMPRESAS E AOS
&
ORTOPEDIA
Particular
PRINCIPAIS CONVÊNIOS
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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Prefeito Orlando Morando
inicia entrega de novos ônibus
Dez novos veículos foram entregues; renovação da frota chega a 25%

SBC apoia
aleitamento
materno
PMSBC

Mães foram homenageadas

Referência no Estado de
São Paulo, por um trabalho
eficaz prioritário com leite
materno no Hospital Municipal Universitário (HMU), a
Prefeitura de São Bernardo
deu início, dia 06, a abertura
das comemorações do “Agosto Dourado”. O mês conscientiza e apoia as mulheres sobre
a importância e os benefícios
do aleitamento materno. O
evento, que tem como tema
“Aleitamento: a base da vida”
aconteceu no teatro Lauro
Gomes. O prefeito de São
Bernardo, Orlando Morando,
participou da cerimônia.
“Hoje é um dia muito
especial para a Saúde de
São Bernardo. Apoiar o aleitamento materno significa
apoiar um ato de amor. Conheço de perto esta causa,
minha esposa foi doadora
de leite do HMU. Ela amamentou os nossos dois filhos
e doou todo o excedente.
Sinto-me orgulhoso, por poder participar deste projeto
e conseguir incentivar outras
mulheres”, disse Morando.
Homenagens - Cerca de
50 mães doadoras de leite e
funcionárias do hospital, que
estão amamentando, foram
convidadas a participar do
evento. Das mãos do prefeito,
elas receberam uma singela
homenagem como agradecimento pelo leite doado.

Para oferecer mais conforto
à população que utiliza o Transporte Público, a Prefeitura de
São Bernardo iniciou, na manhã
deste domingo (05/08), a entrega de ônibus, no Parque das
Garças. Foram entregues dez
veículos que vão beneficiar a
região do Grande Alvarenga. A
ação faz parte do calendário de
festejos de aniversário de 465
anos de São Bernardo.
O ato contou com a presença do prefeito Orlando Morando, do presidente da ETCSBC,
Ademir Silvestre, da diretora-executiva da SBC Trans, Milena
Braga Romano, e sua mãe,
a empresária Beatriz Braga,
vereadores da base aliada,
autoridades, lideranças da região e moradores. Até o fim de
agosto serão entregues mais 20
veículos - 30 no total.
Os novos ônibus contam
com Wi-Fi, entrada USB para
carregar os celulares, TV, ar
condicionado, acessibilidade e
o Sistema de Identificação Biométrica Facial. Com a inclusão
desses novos veículos, a frota
municipal alcançará 25% de
renovação. Lembrando que 75
novos ônibus foram entregues

Omar Matsumoto

Ônibus modernos com wi-fi, entrada USB e ar condicionado para os passageiros

em agosto de 2017, somando
105 veículos novos. Segundo a
diretoria-executiva da SBC Trans,
Milena Braga Romano, a frota
conta com cerca de 400 ônibus.
“A modernização do Transporte Público estava entre as
prioridades de nosso plano de

Prefeitura começa
2ª fase do Pró-Billings

Gabriel Inamine

Serão instalados 52 quilômetros de novas tubulações

Garantir a coleta e o tratamento de 100% do esgoto de
todo o grande Alvarenga até
2020. Com esta meta, a Prefeitura de São Bernardo assinou
dia 07, junto à Sabesp, o termo
de autorização para início da
segunda fase do Programa Pró-Billings, que vai reduzir em 700
metros cúbicos o volume de materiais despejados mensalmente
na represa Billings. Com início
imediato, a obra vai garantir a
destinação correta de dejetos de
cerca 250 mil moradores, levando dignidade e saúde pública à
população. Serão instalados 52

quilômetros de novas tubulações e cinco estações elevatórias
para bombeamento de esgoto,
que transportarão os materiais
coletados diretamente à Estação de Tratamento de Esgotos
do ABC, com investimento de
R$ 73 milhões financiados pela
Sabesp, Agência de Cooperação
Internacional do Japão e Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Serão atendidos, nesta etapa,
um total de 45 bairros. Ao todo,
estão sendo investidos R$ 220
milhões em obras de saneamento na cidade.

GCM ganha nova base no Petrópolis
Desde o início desta gestão,
a Prefeitura de São Bernardo
tem investido em uma política
de valorização e qualificação
do trabalho dos Guardas Civis
Municipais (GCM). Dentro
desse cronograma de trabalho,
o prefeito Orlando Morando
entregou, dia 09, uma nova
base da corporação no bairro
Nova Petrópolis (Rua Giácomo
Versolato, 150). A inauguração
do novo espaço está inserida
no calendário de festejos dos
465 anos de São Bernardo,
celebrado neste mês.
A instalação abrigará o
almoxarifado, assim como a
seção de vigilantes, que contará com segurança 24 horas.
Além do chefe do Executivo, o
ato contou com a presença do
secretário de Segurança Urbana, Carlos Alberto dos Santos,

do comandante da GCM,
Flávio Leão, de integrantes
da GCM, dos vereadores da
base aliada, lideranças locais
e demais autoridades.
A nova base do paço está
localizada em um espaço da
Prefeitura, dentro das dependências da Secretaria de
Transportes e Vias Públicas,
que estava sem uso desde
2016. A utilização do edifício
faz parte da política desta
gestão em transformar locais
ociosos em utilidade pública.
O prédio foi recuperado por
meio de parceria entre a Secretaria de Serviços Urbanos,
Cosladel, com serviço voluntário feito pelos próprios GCMs.
“Esta gestão tem trabalhado para devolver a autoestima
e o dinamismo à GCM. A inauguração desse prédio - o quinto

equipamento em um ano e oito
meses de mandato - além de
melhorar a sensação de segurança dos moradores do Nova
Petrópolis e do entorno, com
o aumento da movimentação
de GCMs, também faz parte
de uma política de valorização
e qualificação do trabalho da
corporação”, afirmou o prefeito
Orlando Morando.
As novas instalações irão
armazenar o fardamento,
equipamentos e materiais de
escritório, com exceção do
material bélico, guardado em
outro local. O almoxarifado
irá atender todo o efetivo da
GCM. A seção de vigilantes,
além de contribuir com a segurança 24 horas no bairro e
no entorno, também atenderá demandas administrativas
da corporação.

governo. Iniciamos o diálogo
com a concessionária, que,
gradualmente tem feito essa
renovação. Trazer novos ônibus
para a frota é o papel da concessionária, mas é um dever da Prefeitura oferecer um serviço de
qualidade à população”, afirmou

o prefeito Orlando Morando.
AMPLIAÇÃO - A atual gestão
tem investido na melhoria do
Transporte Coletivo. Recentemente implantou um sistema
de vans que ligam por linhas
expressas o Jardim Limpão, a
Vila São Pedro e o Areião com

centro da cidade. Em agosto
de 2017, entregou 75 novos
ônibus. Os usuários do Sistema
de Transporte Coletivo também contam com o aplicativo
PARTIU SBC, que permite ao
usuário monitorar a linha a ser
utilizada e horário.

Ginásio Poliesportivo do
Planalto ganha revitalização
Gabriel Inamine

Novo piso permitirá a prática de hóquei sobre patins e de outras modalidades

Oferecer soluções para a prática esportiva e atividade física é
um dos compromissos assumidos
na atual gestão. No dia 03, a
Prefeitura de São Bernardo entregou a revitalização do Ginásio
Poliesportivo do Centro Esportivo
Roberto de Almeida Antunes (Rua
Eunice Weaver, 60), no bairro Planalto. Inserido na programação
de aniversário de São Bernardo,
o ato contou com a presença do
prefeito Orlando Morando, do
secretário de Esporte e Lazer,
Sérgio Pasin, demais autoridades, vereadores da base aliada
e moradores. Haverá outras

importantes entregas no mês
de aniversário como praças-parque, ginásio, e vias como
o viaduto da Avenida Robert
Kennedy. As datas de cada ato
serão anunciadas gradativamente pela Administração.
Com investimento total de
R$ 114 mil, a revitalização foi
realizada em conjunto pelas
Secretarias de Esporte e Lazer
e Serviços Urbanos. O ginásio
passou por uma reforma completa, incluindo pintura geral,
paisagismo, troca da iluminação
da quadra poliesportiva e demais
dependências, adequação de

vestiários e sanitários, bem como
do telhado, acessibilidade e instalação de bebedouros. Também foi
realizada a reforma das arquibancadas, que agora tem capacidade
para acomodar 330 pessoas.
Em parceria com o São Bernardo Hockey Clube, o ginásio
recebeu um piso flutuante de
polipropileno, que permitirá a
prática de hóquei sobre o patins e de diversas modalidades
esportivas. O espaço também
foi adaptado para a prática de
taekwondo, com a implantação
de tatames com densidade
apropriada para lutas.
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Megatubarão chega para
aterrorizar fãs do gênero

Filme apresenta um megalodonte de dois milhões de anos, cinco vezes maior que um tubarão branco
Divulgação

Bandas e
Fanfarras

Divulgação

A criatura de Megatubarão foi criada por computador, com base em uma grande pesquisa sobre a aparência do animal

Encontro será no Chico Mendes

No sábado (11/08), a
partir das 13h, o Espaço
Verde Chico Mendes (Av.
Fernando Simonsen, 566,
Bairro São José) será o palco
do V Encontro Municipal de
Bandas e Fanfarras de São
Caetano do Sul. Organizado
pela Secretaria de Cultura
(Secult) em parceria com a
Secretaria Educação (Seeduc), o encontro é parte dos
festejos de aniversário da
cidade e também celebra o
Dia das Bandas e Fanfarras
(04/08), instituído pela lei
municipal 4.506, de 13 de
junho de 2007.
A apresentação terá 20
corporações musicais envolvidas, divididas em seis bandas
marciais e 14 fanfarras, 23
instrutores e coreógrafos,
e aproximadamente 1.000
alunos. Estima-se que o público atinja 5.000 pessoas.
Nas apresentações, os alunos
difundem a cultura, o civismo
e o espírito de equipe. O programa atende alunos, ex-alunos e comunidade local. Para
participar, não é necessário
saber tocar qualquer instrumento. As escolas municipais
oferecem aulas gratuitamente aos interessados.

Na fossa mais profunda do
Oceano Pacífico, a tripulação de
um submarino fica presa dentro
do local após ser atacada por
uma criatura pré-histórica que
se achava estar extinta, um
tubarão de mais de 20 metros
de comprimento, o Megalodon.
Para salvá-los, oceanógrafo
chinês (Winston Chao) contrata

Jonas Taylor (Jason Statham),
um mergulhador especializado
em resgates em água profundas
que já encontrou com a criatura
anteriormente.
Desde que Steven Spielberg
deixou uma geração em pânico
antes de entrar no mar com "Tubarão", poucos filmes sobre esta
espécie tiveram êxito. As sequên-

cias do sucesso de bilheteria de
1975 transformaram o gênero em
um acúmulo de filmes de monstros, desde a série "Sharknado"
até "Perigo no Oceano".
"Megatubarão", estreia com
o objetivo de mudar o panorama,
apresenta um megalodonte de
dois milhões de anos, cinco vezes
maior que um tubarão branco.

Baseado no best-seller
"Meg" de Steve Alten, o longa
dirigido por Jon Turteltaub conta
ainda com o astro dos filmes de
ação Jason Statham e a chinesa
Li Bingbing no elenco.
Como outras grandes produções recentes ("A Grande
Muralha", "Velozes e Furiosos 7",
"Aranha-Céu: Coragem Sem Li-

mites"), "Megatubarão" recebeu
boa parte de seu financiamento
da China. E boa parte do filme
acontece neste país, na ilha chinesa de Hainan. Mas também teve
cenas filmadas na Nova Zelândia.
O golfo de Hauraki se tornou o
Pacífico no longa-metragem e
várias tomadas foram feitas em
tanques de Auckland.

Santo André recebe três espetáculos no fim de semana
O Teatro Municipal Antônio
Houaiss receberá três espetáculos neste fim de semana. A
comédia stand-up com o personagem Ceará, do programa
A Praça é Nossa, do SBT, abre a
programação nesta sexta-feira
(10), às 20h30. Com seu jeito
ingênuo, o típico matuto nordestino conquistou a simpatia
dos brasileiros com o bom–
humor que encara os causos
e desgraças de seu cotidiano.
Indicação: 16 anos. Ingressos
de R$ 30 a R$ 60.
O espetáculo ‘Mamma
Mia, o Musical’ é a atração
do sábado (11), às 20h30. A
peça conta a história de uma
jovem que vive com a mãe,
proprietária de um pequeno
hotel numa ilha grega, e nunca conheceu o pai. Prestes a

se casar, a jovem descobre
um velho diário da mãe, e,
sem contar a ninguém, convida três homens do passado
dela para retornarem à ilha.
Indicação: livre. Ingressos
de R$ 40 (com folheto promocional) a R$ 80. Para
estes dois espetáculos, os
ingressos estão à venda na
bilheteria e em www.bilheteriaexpress.com.br. No domingo (12), às 20h, é a vez de
‘André Luiz, e a Vida Continua’,
espetáculo baseado nas obras
de André Luiz como ‘Nosso Lar’,
‘E a Vida Continua’, e ‘Obreiros
da Vida Eterna’, psicografadas
por Chico Xavier. Indicação:
10 anos. Ingressos de R$ 30 a
R$ 60 a venda na bilheteria. O
endereço do teatro é Praça IV
Centenário, s/n, Centro.

O espetáculo Mamma Mia é atração do sábado, dia 11

De 26 a 30 de setembro às 21h - Entrada franca
Avenida Goiás, 1.111 - Centro - São Caetano do Sul
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