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S.Caetano

A Câmara de São Caetano
realizou Sessão Solene em
comemoração ao Dia da Consciência Negra na quinta-feira
(22/11), que lotou o Plenário
dos Autonomistas. A lei é da vereadora Suely Nogueira (foto).

Os vereadores aprovaram
projeto que altera o nome da
Rua João Pessoa, no trecho que
compreende a Conde Francisco
Matarazzo e a Amazonas, para
Samuel Klein, empresário falecido que criou a Casas Bahia.
Pág. 02

O mesquinho Grinch odeia
o Natal e quer tornar todos os
Whos da cidade de Whoville tão
infelizes quanto ele. Ele tenta
todos os ardilosos truques que
consegue imaginar para roubar
qualquer vestígio da data festiva.
Pág. 05

Pág. 03

Câmara de São Caetano vota saída do
Consórcio na próxima terça-feira
O projeto de lei que a Prefeitura de São
Caetano do Sul encaminhou à Câmara autorizando a saída do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, entrará em votação
em duas sessões extraordinárias que
serão realizadas na próxima terça-feira,

Centro de Santo André
ganha mais um
serviço de saúde
Os moradores de Santo André ganharam mais um equipamento de
saúde. O novo Centro Médico de Especialidades, localizado no centro
da cidade, atenderá pacientes previamente agendados. O espaço foi
equipado com totem de senhas e possui duas salas de espera, 14
consultórios, farmácia e sala de procedimentos. Página 4

premiação

CMSCS

dia 27, a partir das 9 horas, no Plenário
dos Autonomistas. Na justificativa enviada com o projeto a prefeitura alega que,
atualmente, o Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC não possui ações relevantes para o município. Página 4
Helber Aggio

Totem para retirar senhas

São Bernardo vai realizar sorteios para premiar os contribuintes que estiverem em
dia com os impostos relativos ao imóvel e que efetuarem o pagamento do carnê de IPTU
de 2019 dentro do prazo de vencimento, seja à vista ou de forma parcelada. Página 4

Vereadores discutem e votam projeto do Executivo na próxima semana

Filarmônica de São
Bernardo apresenta
a magia do Natal

Orquestra apresentará performance de diversos músicos

A Orquestra Filarmônica
de São Bernardo levará toda a
magia do Natal para o Teatro
Cenforpe com o Concerto de

Final de Ano. O espetáculo, que
conta com o apoio da Prefeitura
de São Bernardo, ocorrerá em 2
de dezembro. Página 5
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Câmara de SCS vota pacote
de projetos da prefeitura
A Câmara de São Caetano
discute e vota na próxima terça-feira, 27, pacote de projetos
de lei de autoria da prefeitura,
sendo realizadas duas sessões
extraordinárias pela manhã, a
partir das 9 horas. Entre os projetos em pauta para as extraordinárias estão o que autoriza o
município a sair do Consórcio e o
que permite a USCS ampliar sua
atuação de ensino. Também na
terça será votada em primeiro
turno, em sessão ordinária, o
projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município
para o exercício de 2019.

Arquivo

Divulgação

Projetos de relevância serão debatidos entre os vereadores

Vereador é líder do governo de São Bernardo no Legislativo

Câmara de São Caetano realiza Sessão Solene
em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Foi uma noite emocionante
e especial. São essas palavras
que podem descrever a Sessão Solene em comemoração
ao Dia da Consciência Negra,
realizada na última quinta-feira
(22/11), que lotou o Plenário
dos Autonomistas, na Câmara
de São Caetano do Sul.
“Cada um de nós aqui presentes, na sua maioria negros,
conhecemos e sabemos das
nossas dores e dificuldades do
dia-a-dia. Nós temos consciência do que enfrentamos pelo
Brasil e pelo mundo, não é
preciso relembrar nesta noite”,
disse a vereadora Suely Nogueira, organizadora do evento.
Foram homenageadas diversas personalidades negras
de São Caetano do Sul, como
Sandra Cassiano (presidente
da comunidade do samba
“Somos Nós”), João Carlos da
Silva “Gabhu” (cantor, compositor e produtor), Reginaldo Romualdo Pereira “Pingo”
(mestre-sala da escola de
samba Vai-Vai), Grupo de Rap

Fotos: CMSCS

Vereadora
Suely
Nogueira

Alcidéa Miguel de Souza

Máfia Negreira (Michel da Silva “Gangstar”, Thiago Santos
“Ney”, Jackson Kim “Jack” e
Denner Rodrigues “DJ Denner”), José Ailton Gonçalves
“Zambu” (capoeirista), Maestro Diego Pacheco, Vanluiza
Nicomédio (empresária).
Agradecimentos - O desta-

Ramon Ramos tem
solicitação atendida
para revitalizar praça
no Rudge Ramos

que entre os homenageados
ficou por conta de Alcidéa
Miguel de Souza, escritora,
compositora do Hino ao Voluntariado e única mulher negra
membra da Academia de Letras
da Grande São Paulo. Ela foi
convidada a realizar um agradecimento em nome de todos os

homenageados: “Meu coração
se alegra muito com essa homenagem. Agradeço muito a
vereadora Suely Nogueira pela
iniciativa, isso nos dá forças
para seguirmos lutando por um
mundo sem nenhum tipo de
discriminação ou preconceito”,
disse Alcidéa.

O vereador Ramon Ramos
(PDT), líder do governo Orlando Morando na Câmara
Municipal de São Bernardo
do Campo, esteve na tarde
da quinta-feira (22), na Praça
João Américo de Andrade
Martins Filho, na Rua Brasil,
na presença de seus assessores e representantes do
bairro Rudge Ramos, além
do Diretor do Departamento
de Parques e Jardins, Sérgio Aparecido Thomé, para
anunciar o início de ações
de manutenção, limpeza e
zeladoria no local, marcado
para ontem sexta-feira (23).
A iniciativa de revitalização na Praça João Américo
de Andrade Martins Filho,
de autoria de Ramon Ramos,
de acordo com o Ofício Nº
275/18, visa atender uma demanda antiga dos moradores
do bairro Rudge Ramos. Mas
a grande novidade fica por
conta de outra solicitação
também elaborada através
do gabinete do parlamentar,
conforme Ofício Nº 202/18,
que propõe a transformação
desse mesmo espaço em

Praça-Parque. O projeto foi
inserido no cronograma de
obras do primeiro semestre
do ano de 2019.
Segundo Ramon, o programa Praça-Parque é a
consolidação de um novo
conceito de área de lazer
proposta pela atual gestão,
amplamente aprovado pela
população, que revitaliza
próprios públicos em local
de atividades e bem-estar
para crianças, jovens, adultos
e idosos. “Agradeço imensamente o prefeito Orlando
Morando e vice-prefeito Marcelo Lima por atenderem e
entenderem a necessidade
da população dessa região.
O futuro empreendimento
é um presente para todo o
bairro Rudge Ramos. Além
das ações prioritárias de
revitalização, a Praça João
Américo de Andrade Martins
Filho vai se tornar um novo
espaço de lazer, incentivando
o convívio social e a melhora
da qualidade de vida. É mais
um compromisso cumprido
com a nossa cidade!”, destacou o vereador.

Pio Mielo defende criação de
Colégio Universitário da USCS
Arquivo

Pio Mielo e o Reitor da USCS Marcos Sidnei Bassi

passarem pelo Vestibulinho.
As outras vagas restantes
serão destinadas aos alunos
que não se classificaram no
processo seletivo, que vierem de instituições particulares ou de outros municípios.
Neste último caso, a mensalidade será de R$ 650,00, com
desconto para os estudantes
que comprovarem residência
em São Caetano.
Segundo Pio Mielo, o
aluno terá a opção de escolher onde quer cursar o
Ensino Médio, pois poderá
participar dos dois processos seletivos que ocorrerão
em datas diferentes, um
para o Colégio Universitá-
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rio da USCS e o outro para
as Escolas Alcina Dantas
Feijão e Oscar Niemeyer,
da rede municipal. “Sou
um entusiasta do ensino
público de qualidade aos
nossos estudantes, ainda
mais aproveitando as instalações da USCS - uma
conceituada universidade,
que dispõe de um amplo
espaço, inclusive com laboratórios, que ficam ociosos
durante todo o dia, uma
vez que 90% dos alunos
estudam à noite. Todos vão
ganhar com esse projeto,
que será referência em um
futuro breve”, defendeu o
presidente Pio Mielo.
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O vereador e presidente da Câmara Municipal
de São Caetano do Sul,
professor Pio Mielo (MDB),
defende projeto da USCS
(Universidade Municipal
de São Caetano) para criar
em um de seus campi o Colégio Universitário, dirigido
a estudantes do Ensino
Médio. O Projeto de Lei
que autoriza a abertura
do Colégio Universitário já
tramita na Câmara, para
apreciação e votação, em
regime de urgência, assim
como para a realização
do concurso público para
parte do corpo docente que será contratado
pela USCS, visto que os
demais professores virão
da rede municipal através de um convênio de
cooperação firmado com
a prefeitura. As aulas
começam em fevereiro.
De acordo com a matéria, o campus Conceição da
USCS vai assumir parte dos
alunos do Ensino Médio da
rede municipal. O Colégio
Universitário terá 600 vagas, sendo 280 totalmente
gratuitas para os estudantes de escolas públicas e
moradores da cidade que
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Município terá nova solução
de Cidades Inteligentes da Valid
Cadastro do cidadão será feito através de dados biográficos e biométricos

Samuel Klein
será nome
de rua
Arquivo

Samuel Klein foi homenageado

Os vereadores de São
Caetano do Sul aprovaram
projeto de lei de autoria
do Executivo que altera o
nome da Rua João Pessoa,
no trecho que compreende
a Conde Francisco Matarazzo e a Amazonas, para
Samuel Klein, empresário
falecido, que revolucionou o comércio varejista
no Brasil ao criar as Casas
Bahia, atual Via Varejo, que
tem sua matriz instalada
em São Caetano. A iniciativa ainda seguirá para apreciação em segundo turno.
Pio Mielo (MDB), presidente da Câmara, foi o
autor da matéria que gerou
a elaboração do projeto de
lei do Executivo e reconhece em Samuel Klein um dos
nomes mais importantes
para o desenvolvimento de
São Caetano. “Sua ousadia
e visão de negócio foram
essenciais para fazer nosso
município avançar, numa
época em que as empresas
começavam a chegar na
cidade”, lembrou o chefe
do Legislativo.

Festival
de cultura
e comida
japonesa
São Caetano do Sul entrará em clima oriental
neste final de semana. No
sábado e domingo (24 e
25/11), no Espaço Verde
Chico Mendes (Avenida
Fernando Simonsen, 566,
Bairro Cerâmica), acontecerá o II Festival & VII Encontro Nipo-Brasileiro do
município. O evento é organizado pela Associação
Nipo Brasileira, com apoio
das secretarias de Assistência e Inclusão Social
(Seais), Cultura (Secult),
Coordenadoria Municipal
da Terceira Idade (Comtid)
da Saúde (Sesaud) e Fundo
Social de Solidariedade,
em parceria com a ABJICA.
A entrada é gratuita.
Serão levadas ao público
exposições, apresentações
artísticas, atividades físicas,
além da tradicional gastronomia japonesa. No sábado,
as atividades ocorrem das
10h às 21h e, no domingo,
das 10h às 18h30.

Atenta às demandas do
mercado e investindo em inovação e novos projetos, a multinacional brasileira de soluções
tecnológicas seguras Valid irá
fornecer o portfólio de soluções Cidades Inteligentes para
São Caetano do Sul, município
com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do
Brasil. Com isso, a companhia
ingressa no promissor mercado
de Smart Cities, que vem mostrando como a tecnologia pode
trabalhar a favor das cidades.
A solução integrada consiste
no Cadastro Unificado do Cidadão para a emissão da Carteira
de Identificação do Munícipe –
CIM e engloba o uso de geotecnologias para base cartográfica,
espacialização e análises geográficas da demografia urbana.
O cadastro do cidadão será feito
através de dados biográficos e
biométricos, como impressões
digitais e fotos. A biometria irá
garantir a unicidade da base de
dados de cidadãos de São Caetano do Sul, facilitando assim a
identificação do usuário e disponibilizando serviços públicos de
maior valor agregado.
Outra vantagem da ferramenta é o mapeamento aéreo

Arquivo

Outra vantagem da ferramenta é o mapeamento aéreo e a vetorização de todos os imóveis do município

e a vetorização de todos os
imóveis do município. Com
isso, São Caetano do Sul terá
uma base cartográfica precisa
e atualizada do espaço urbano.
“Saber a localização geográfica
e as condições de habitação e
uso de imóvel onde reside o cidadão auxilia tanto na melhoria
da arrecadação e capacidade de
investimento quanto no plane-

Alunos de SCS ganham
campeonato de LoL

jamento da distribuição geográfica de serviços e infraestrutura
urbana”, explica Marcio Bastos,
Superintendente Comercial de
Identificação da Valid.
Segundo ele, o portfólio
de soluções para Cidades Inteligentes oferece ambientes
interativos, sustentáveis e eficientes para a relação entre
o cidadão e o poder público.

“Um dos maiores desafios para
o setor público sempre foi o
relacionamento eficiente com
a população. A implementação
desta ferramenta irá apoiar e
lastrear o processo decisório
dos agentes de governo que
atuam nas diferentes etapas
do ciclo de Gestão do Município, com uma visão ampla dos
acontecimentos e permitindo

uma tomada de decisão precisa
e eficiente”, completa.
Na área de Cidades Inteligentes, a Valid é responsável
ainda pelos cartões de identidade municipais de Providence,
em Rhode Island, nos Estados
Unidos. A solução é hospedada
em nuvem de ponta a ponta
e permite acesso seguro aos
serviços da cidade.

Em 2019, São Caetano terá o
maior orçamento da sua história
CMSCS

Divulgação

Alunos que ganharam o campeonato nacional de League of Legends

Aconteceu no sábado, dia 17,
a final da primeira Liga Escolar
de League of Legends (LoL) brasileira, que tinha como equipe
favorita ao título, o time da Escola Municipal de Ensino Professor
Vicente Barros, localizada no
Jardim São Caetano. Os garotos,
que participavam da competição
que começou em julho, vinham
de uma campanha impecável,
sem perder um round sequer,
e agora, ostentam orgulhosos
o título de campeões nacionais,
além do prêmio de R$ 5 mil.
O torneio, que é voltado
para jovens do ensino fundamental e médio, contou com
a participação de escolas de
todo o país, se enfrentando
em diversas etapas ao longo de
quatro meses de competição.
Para Victor Hugo Gomes,
capitão do “Vicentão”, como
é carinhosamente chamado o
time, o título é o primeiro passo
para a realização de um sonho:
“A experiência da Liga foi algo
incrível, sensacional pra gente.
É sempre muito bom participar
de torneios assim, sendo um
jogador amador ainda e que
carrega o sonho de se tornar
profissional. Mesmo com nossas
limitações, separamos horários
específicos para treinos, para
se dedicar ao campeonato, para
ver onde estávamos errando,
consertar os erros, falar com o
Coach (treinador), ver replay e
até ajudar os companheiros para
que as notas estivessem boas e
eles aptos a competirem. Tudo
isso fez parte da nossa preparação, trabalhamos muito por
isso, e sermos recompensados,

ganhando uma final com sobra,
com a equipe toda jogando bem,
& eacute; algo que nos deixa
muito felizes, com vontade de
continuar como time e de manter o sonho de se profissionalizar
no e-sport em pé” afirma.
O evento visava mesclar a
educação com e-sport, desenvolvendo competências como
trabalho em equipe, responsabilidade e também incentivando o bom desempenho escolar
dos jogadores, uma vez que é
necessário ter boas notas para
se estar apto para jogar.

Jefferson Cirne Costa, Marilia Marton e Marcel Munhoz

São Caetano contará, em
2019, com o maior orçamento
da história. A Prefeitura terá
em seus cofres o montante de
R$ 1,53 bilhão para manter os
serviços, pagar colaboradores e
realizar novos investimentos na
cidade. O Legislativo realizou audiência com representantes do
Executivo para apreciar a peça
orçamentária do próximo ano.
Em 2019, a Prefeitura destacou os maiores investimentos
para as pastas de Saúde e Educação, com a aplicação de 26,97%
e 33,62%, respectivamente. O

valor das despesas de pessoal e
encargos chegará a 46,84% da
peça, enquanto as receitas de
capital terão R$ 112 milhões.
Estão previstas reformas e
adequações nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(EMEFs) Olyntho Voltarelli, que
ganhará novo prédio, e Eda Mantoanelli, Emei José Corona e EMI
Luiz José Giorgetti. Também estão
programadas reforma completa
no teatro Paulo Machado de
Carvalho e modernização e ampliação do sistema semafórico.
O viaduto Independência

também passará por intervenções, bem como melhorias no
sistema de abastecimento de
água, recuperação de poços
artesianos, ampliação e substituição da rede de esgoto e
obras de drenagem.
A audiência pública foi realizada pela Comissão Mista Permanente da Câmara, presidida
pelo vereador Marcel Munhoz.
O secretário da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa, e a secretária de Governo, Marilia Marton,
fizeram explanações sobre a
peça orçamentária de 2019.
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São Caetano pode sair do Consórcio
na próxima terça-feira, 27
Cidade pode ser mais uma a deixar a entidade regional

Zig-Zag
Ajustes e
consertos de roupas
ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 18 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
Com estacionamento

O projeto de lei que a Prefeitura de São Caetano do Sul
encaminhou à Câmara de Vereadores autorizando a saída
do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, entrará em votação em duas sessões extraordinárias que serão realizadas na
próxima terça-feira, dia 27, a
partir das 09 horas, no Plenário
dos Autonomistas.
Na justificativa enviada com
o projeto a prefeitura alega
que, atualmente, o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC
não possui ações relevantes
para o município. Além disso
afirma que o órgão perdeu
relevância para o desenvolvimento da região, tendo em
vista a pouca atuação e força
para resolver os problemas
dos seis municípios que compõem o Consórcio – citando
o caso de Diadema que foi o
primeiro a deixar a entidade
regional. O Executivo também
disse que os Grupos de Trabalhos (GTs) que foram formados para discutir projetos de
melhorias para a região tem

Arquivo

Sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

baixa produção técnica.
Para o presidente da Câmara, vereador Pio Mielo (MDB)
a discussão em conjunto sempre foi o melhor caminho. “O
Consórcio vem em uma des-

SBC vai premiar contribuintes
adimplentes com o IPTU Fidelidade
A Prefeitura de São Bernardo instituiu o programa
de incentivo à adimplência do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), denominado
IPTU FIDELIDADE. Aprovada
na quarta-feira (21/11) na Câmara, a proposta de autoria do
Executivo, vai realizar sorteios
para premiar os contribuintes
que estiverem em dia com os
impostos relativos ao imóvel e
que efetuarem o pagamento do
carnê de IPTU de 2019 dentro
do prazo de vencimento, seja
à vista ou de forma parcelada.
Serão R$ 240 mil em prêmios
por ano. A intenção do município é realizar um sorteio por
semestre, sendo um prêmio de
R$ 20 mil e outros 50 no valor de
R$ 2 mil, por período. Os contribuintes que estiverem com os
pagamentos do semestre em
dia estarão automaticamente
inscritos no sorteio, que será
realizado por meio da loteria
federal. Já o munícipe que optar pelo pagamento à vista tem
participação garantida nos dois
sorteios anuais. O programa é
voltado exclusivamente para
pessoas físicas.
“O objetivo é incentivar o
pagamento do IPTU dentro do
prazo, contribuindo para o fluxo

Gabriel Inamine

Prefeito Orlando Morando disse que programa valoriza bom pagador

de caixa da prefeitura e evitando
que estas receitas acabem inscritas na dívida ativa. Paralelamente, é uma forma de estimular a
atualização do cadastro fiscal dos
munícipes, possibilitando sua
localização da forma menos onerosa possível, além de promover
a aproximação da Administração
com o contribuinte”, destacou o
prefeito Orlando Morando.
Para receber o prêmio o
contribuinte deve manter o
cadastro do IPTU atualizado. A
atualização pode ser feita nos
postos da rede Atende Bem,
com agendamento prévio pelo
site www.saobernardo.sp.gov.

br ou pelo aplicativo “SBC na
Palma da Mão”. Se a atualização
desejada se referir ao endereço
de correspondência, telefone ou
e-mail, o munícipe pode fazer diretamente no site da prefeitura,
por meio do endereço: www.
saobernardo.sp.gov.br/web/
sbc/alteracao-de-endereco-para-entrega-do-carne-de-iptu
O programa valoriza o bom
pagador e também configura
estratégia da administração
municipal para impulsionar a
arrecadação própria, frente aos
reflexos do baixo crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
nos últimos anos.

cendente. Hoje é apenas uma
linha que onera as cidades sem
retorno. Os municípios devem
continuar se reunindo, mas
de uma outra maneira, que
não seja tão onerosa quanto

esta agora do Consórcio. Mas
vamos aguardar a decisão da
Casa”, disse Pio.
Verba - Na sessão do dia 19
de abril deste ano a câmara já
havia aprovado o fim do repas-

se de R$ 1,2 milhão que seria
feito para a entidade. Na ocasião, vereadores da situação
criticaram o valor gasto com o
Consórcio que não teria projetos voltados para a cidade.

Centro de Santo André ganha novo
serviço especializado em saúde
Os moradores de Santo André
ganharam quarta-feira (21) mais
um equipamento de saúde. O
novo Centro Médico de Especialidades, localizado no centro
da cidade, atenderá pacientes
previamente agendados. O espaço foi equipado com totem de
senhas e possui duas salas de
espera, 14 consultórios, farmácia,
sala de procedimentos, seis pontos de atendimento na recepção,
além de brinquedoteca.
O novo equipamento fica na
rua Xavier de Toledo e receberá
as demandas de todo o município
nas áreas de dermatologia, otorrinolaringologia, endocrinologia,
pneumologia e gastroenterologia
adulto e infantil. No local, também serão feitos os atendimentos
exclusivos pediátricos de hematologia, nefrologia, neurologia,
nutrologia e reumatologia.
A aposentada Terezinha Guarasho, de 80 anos, foi uma das
primeiras usuárias da rede a
conferir a novidade. Com o celular na mão, registrando cada
detalhe para depois mostrar
para a filha, a moradora do
bairro Homero Thon comemorou a entrega. “Eu nunca tinha
visto um espaço tão bonito, com
muitas cadeiras. Está aprovado”.
“Identificamos alguns garga-

Helber Aggio/PSA

Paulo Serra: "Sempre quisemos dar um novo padrão para a saúde"

los no serviço e fizemos uma nova
engenharia de fluxo. É um engano
pensar que as pessoas atendidas
na Vila Vitória são apenas aquelas que moram na Vila Luzita ou
que o Centro de Especialidades
II atendia apenas as pessoas do
2º subdistrito, a Atenção Especializada precisa estar distribuída
para atender toda a cidade, ou
seja, em uma localização de fácil
acesso", explicou o secretário da
Saúde, Márcio Chaves.
A oferta de consultas das
especialidades, que em outro endereço era de 4 mil atendimentos
mensais, vai para 7 mil agendamentos por mês, um salto de 75%

na capacidade de atendimento.
“No começo duvidaram desse
programa, mas não dá pra ter um
resultado diferente sem mudar o
jeito de fazer as coisas. Nunca se
tratou sobre reformar unidades,
nós sempre quisemos dar um
novo padrão para a saúde pública.
Isso inclui modernizar os atendimentos, aumentar nossa capacidade, dar uma resposta mais
rápida ao nosso munícipe. E antes
mesmo de chegar à metade desta
gestão já estamos recebendo o
retorno positivo dos usuários, que
estão vendo a melhora nos locais
que foram reinaugurados”, disse
o prefeito Paulo Serra.
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O Grinch: divertida, animação é
indicada para toda a família
Filme volta aos cinemas, depois do sucesso de 2000, com Jim Carrey
Divulgação

Teatro no
Parque
Divulgação

O rabugento Grinch pretende roubar o Natal
Máquina de Brasilidades

O Parque Catharina
Scarparo D’Agostini (o Chiquinho), em São Caetano,
será o palco de espetáculos
de teatro ao ar livre neste
sábado e domingo (24 e
25/11). O parque fica na
Rua Serafim Carlos, 414,
Bairro Oswaldo Cruz.
As apresentações são
gratuitas e começam às 15h
do sábado (24), com a comédia “O Dia da Caça”, do grupo
Las Cabaças (As caçadoras
Bifi e Quinan, famintas há
três dias, passam uma noite
na floresta procurando por
comida, seguindo rastros de
bichos). No domingo (25), às
11h, a Cia Bonecos Urbanos
apresenta o musical “A Fábula da Criação” (Três atores
e dois músicos, utilizando
bonecos, técnicas de circo,
música ao vivo)e, às 15h,
é a vez do grupo circense
Clownbaret levar ao público
a sua “Máquina de Brasilidades” (Instalação performática
interativa que, por meio de
sorteio, apresenta temas da
cultura brasileira). O programa Teatro nos Parques é uma
iniciativa da Secretaria da
Cultura do Governo do Estado
de São Paulo e da Gerdau,
por meio do programa de
Incentivo à Cultura Proac-SP,
em parceria com a Secretaria
de Cultura da Prefeitura de
São Caetano. A realização é
da Estima Cultural.

Baseado no personagem clássico de Natal de Dr. Seuss, Grinch
vive com seu cão Max em uma
caverna repleta de engenhocas
e invenções. Rabugento, Grinch
só faz questão de socializar
com os vizinhos – aqueles que
interrompem sua tranquilidade
com suas festividades brilhantes
e barulhentas de Natal todos os

anos – quando se vê sem comida. Mas, quando eles declaram
que farão um natal três vezes
maior, Grinch percebe que só
existe uma maneira de ter paz e
silêncio: ele vai roubar o Natal!
A animação seguirá a mesma
linha de ‘Horton e o Mundo dos
Quem‘ , outras adaptações do Dr.
Seuss. Vai acompanhar Grinch

enquanto tenta bolar um plano
para estragar Natal de todos os
habitantes de Quemlândia. Pete
Candeland dirige.
Após a celebrada animação
estrelada por Jim Carrey e dirigida por Ron Howard em 2000, “O
Grinch” volta aos cinemas agora
dirigido por Peter Candeland.
Por mais que seja um ícone

nos Estados Unidos, as histórias
criadas por Dr. Seuss são mais
conhecidas no Brasil graças às
suas versões cinematográficas
- é o caso do Grinch, até hoje
lembrado por aqui graças à
interpretação histriônica (e impagável) de Jim Carrey.
Leve e divertido, O Grinch é
uma boa opção para entreter

a garotada, seja pela ambientação ou mesmo pelo carisma
dos personagens principais.
Curiosamente, a presença de um
rabugento que tem o coração
amolecido por uma garotinha
não é novidade para a Illumination: basta lembrar de Gru e suas
três filhotas, na franquia Meu
Malvado Favorito.

Filarmônica de São Bernardo apresenta a magia do Natal
A Orquestra Filarmônica de São Bernardo levará
toda a magia do Natal para
o Teatro Cenforpe (Av. Dom
Jaime de Barros Câmara, 201,
Planalto), com o Concerto de
Final de Ano. O espetáculo,
que conta com o apoio da
Prefeitura de São Bernardo,
ocorrerá em 2 de dezembro,
a partir das 16 horas.
Sob regência do maestro
Fernando Mathias, 80 músicos
da corporação musical apresentarão músicas de diversos
artistas como Queen, Michael
Jackson, Luiz Gonzaga, Tim
Maia e John Williams. Trilhas
sonoras de cinema, TV, desenhos, seriados e temas natalinos completam a programação.
Para abrilhantar ainda mais o
espetáculo, três grandes companhias de Ballet da cidade se
apresentarão simultaneamente
com a Orquestra.
“A Orquestra Filarmônica
São Bernardo do Campo vem
construindo um projeto práti-

co de formação de público, ao
longo dos dois últimos anos. O
objetivo é angariar adeptos da
música de concerto”, revela o
maestro Fernando. “Pessoas
que jamais imaginaram assistir
uma orquestra profissional ao
vivo, puderam e podem realizar esse sonho”, completa.
O espetáculo fecha a temporada 2018 da corporação
musical. Segundo Wellington
Santos, presidente da Associação Cultural Tocando a Vida,
gestora da orquestra, os concertos visam difundir, educar
e formar o público infantil e
adulto através da música erudita e popular. “A cada concerto plantamos uma semente no
coração de cada um que nos
assiste”, disse Santos.
Os ingressos podem
ser adquiridos pelo link:
https://www.eventbrite.
com.br/e/concerto-de-fim-de-ano-ofsbc-tickets-51592054223?aff=ebdshpse
archautocomplete.

Divulgação

Espetáculo terá músicas do Queen, Michael Jackson, entre outros artistas
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