
Cidade Tempo Mín. Máx.
Santo André p.nublado a claro 13 29
Santos p.nublado a claro 13 29
São Paulo p.nublado a claro 16 28
C. Jordão claro com névoa 6 22
Rib. Preto claro com névoa 16 32
Sorocaba claro a p.nublado 13 30
Campinas claro a p.nublado 13 30
P. Prudente claro a p.nublado 16 31
S.J.Campos p.nublado a claro 13 30
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▼▼ NO PAÍS
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Cidade Tempo Mín. Máx.
Belo Horizonte claro a p.nublado 14 28
Brasília claro a p.nublado 12 27
Curitiba p.nublado a nublado 12 20
Fortaleza nublado a p.nublado 22 31
Manaus p.nublado a claro 23 33
Porto Alegre nublado com chuva 11 16
Recife nublado a p.nublado 22 27
Rio de Janeiro p.nublado a claro 16 33
Salvador nublado a p.nublado 20 28
São Luís nublado a p.nublado 24 32
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PARCIALMENTE NUBLADO A CLARO
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17h44

No Grande ABC, o tempo será
parcialmente nublado a claro. A
temperatura mínima será de
13ºC e máxima de 29ºC. No
Interior, a mínima será de 6ºC,
em Campos do Jordão e máxima
de 32ºC, em Ribeirão Preto. Em
Santos, os termômetros marcam
entre 13ºC e 29ºC.

O colunista Ademir Medici está em férias,

Memória voltará a ser publicada em 3 de agosto.

▼ LIXO ELETRÔNICO
O bairro Santa Luzia,
em Ribeirão Pires,
recebe na quarta-feira o
posto itinerante de
coleta de lixo
eletroeletrônico. Entre
os equipamentos que
poderão ser descartados
estão celulares e
acessórios, MP3, Ipods,
calculadoras, agenda
eletrônica, câmeras,
microcomputadores,
impressora, videogame,
videocassete. O serviço
estará no Campo da
Santa Luzia, a partir
das 9h. O próximo
bairro que receberá a
coleta será a Vila Sueli,
no dia 8.

▼ RAIVA
O posto de campanha de
vacinação antirrábica de
São Bernardo estará
amanhã na esquina na
Rua das Margaridas com
Avenida Jardins, na Vila
São Pedro, das 8h30 às
16h30. Somente filhotes
com menos de três
meses, fêmeas prenhas e
animais doentes não
devem ser vacinados.
Cães precisam ser
conduzidos na coleira e
gatos em caixas de
transporte. Durante a
campanha, até dia 18 de
setembro, o Centro de
Controle de Zoonoeses
também aplicará as
vacinas de segunda a
sábado, das 8h30 às
16h30. A meta é atender
62 mil cães e gatos da
cidade. Cerca de 14 mil
foram imunizados até
agora. A Zoonoses fica
na Avenida Dr. Rudge
Ramos, 1.740. Mais
informações pelo
telefone 4367-3306 ou
pelo link “Campanha de
vacinação contra raiva”,
no site
www.saobernardo.sp.gov.
br.

▼ ENSINO TÉCNICO
Aqueles que se
inscreveram para os
cursos técnicos do
programa Rede Ensino
Médio Técnico, da
Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo,

têm até sexta-feira para
fazer a matrícula na
escola escolhida. As
aulas começam no dia
13. Foram
disponibilizadas 9.000
vagas, mas como houve
procura maior do que o
número de
oportunidades, foi
realizado sorteio. O
resultado pode ser
consultado no Portal da
Educação, no site
www.educacao.sp.gov.br.
O programa é destinado
aos alunos que
frequentavam o 2º ano
do Ensino Médio ou a
Educação de Jovens e
Adultos no ano passado.
Os cursos são
direcionados para
formação técnica em
setores da economia,
como automação
industrial, logística e
informática.

▼ ADOÇÃO
O Adotanimal de Santo
André que ocorre hoje
tem 97 animais
disponíveis para adoção.
São 21 cães adultos, 63
filhotes e 13 gatos. Os
animais já estão
castrados, vacinados,
vermifugados e com o
RGA (Registro Geral de
Animal). Somente
animais com menos de
cinco meses ainda não
passaram pela castração,
mas que deve ser feita
assim que o cão ou gato
atingir a idade mínima.
O novo dono precisar ter
mais que 18 anos,
apresentar RG, CPF e
comprovante de
endereço. Antes de levar
o cachorro ou gato para
casa, os veterinários do
Centro de Zoonoses dão
orientações sobre
cuidados, educação do
bichinho, alimentação,
posse responsável e
vacinação. A feira vai
das 10h às 15h, no
Parque Central, na
Avenida José Bonifácio,
na Vila Assunção. A
adoção também pode ser
feita direto na Zoonoses,
na Rua Igarapava,
número 289, bairro
Valparaíso.
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▼ O parque de diversões
mais famoso de São Paulo
encerra hoje uma etapa de al-
tos e baixos, com balanço po-
sitivo. Às 19h, o Playcenter
fecha os portões, prometen-

do reabri-los daqui a um
ano, com perfil infantil, vol-
tado à família.

Saem de cena atrações ra-
dicais que marcaram gera-
ções, como Boomerang, Mon-
ga, Double Schock, Kamikaze
e a Barca Viking. Entram brin-
quedos caracterizados por
personagens de desenhos ani-
mados. Especula-se que o
Parque da Mônica possa ocu-
par parte do espaço, em uma
futura parceria com o empre-
sário Mauricio de Sousa.

O novo conceito prevê
ofertar serviços e atrações

que possibilitem interação
entre pais e filhos. O modelo
segue a linha adotada por
parques internacionais, co-
mo Legoland e Nickelodeon.

Para mudar a cara do
Playcenter, serão investidos
R$ 40 milhões. Uma reforma
deve mudar o visual da Mar-
ginal do Tietê, na altura da
Ponte da Casa Verde, Zona
Norte da Capital, onde o par-
que foi instalado em 1973.

De lá para cá, cerca de 60 mi-
lhões de visitantes se diverti-
ram nas dezenas de atrações
promovidas pelo parque, que
chegou a ocupar uma área
de mais de 85 mil m².

No auge, o movimento che-
gou à capacidade máxima, de
15 mil pessoas por dia – hoje,
segundo a direção, a média é
de 9.000. No novo parque, a
capacidade será reduzida pa-
ra 4.500. (da AE)

Ato no Cine Teatro Carlos
Gomes reúne gerações

Em Sto.André, moradores cobraram a preservação do espaço

Playcenter encerra atividades hoje
Centro de diversões passará por reformas para se transformar em parque infantil

PROGRAME-SE

Natália Fernandjes

D iferentes gerações se
reuniram, ontem, em
ato artístico promovi-

do pelo movimento SOS Car-
los Gomes, no Centro de San-
to André. A maratona cultu-
ral, das 10h às 19h, cumpriu
a tarefa de chamar a atenção
daqueles que circulavam pela
Rua Senador Flaquer para a
necessidade de preservação
do cine teatro, que passa por
reforma sem aprovação do
Comdephaapasa (Conselho
Municipal de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Artístico, Ar-
quitetônico-Urbanístico e Pai-
sagístico de Santo André).

Durante o dia, foram colhi-
das cerca de 1.000 adesões

para abaixo-assinado pela
preservação do patrimônio
andreense. Para a doutora
em Arquitetura e Urbanismo
Sílvia Passarelli, uma das or-
ganizadoras do evento, a di-
versidade do público que cir-
culou pelo local durante o
dia impressionou. “Isso mos-
tra que essa é uma preocupa-
ção da cidade”, diz.

Avisada pelo Facebook so-
bre a atividade, a servidora pú-
blica aposentada Selma Que-
ródia, 76 anos, fez questão de
prestigiar o evento. “Moro em
Santo André há 65 anos e co-
nheço toda a história do Car-
los Gomes”, comenta. Na cal-
çada do antigo ponto de en-
contro da juventude andreen-
se, ela dá asas às lembranças.

“Assisti a filmes do cinema mu-
do aqui, tive namoradinhos.”

Já para a professora Va-
nessa Deguti, 25, a participa-
ção no ato se deve ao apoio e
amor à arte. “Eu não usufrui
do cine teatro, mas apoio a
cultura”, destaca. Segundo
ela, Santo André peca em
não preservar espaço que po-
deria ser utilizado pela popu-
lação, além de atrair visitan-
tes. Com isso, a busca por op-
ções artísticas tem de ser fei-
ta na Capital.

Além de exposição de foto-
grafias de patrimônios históri-
cos, como a figueira centená-
ria localizada no Parque Prefei-
to Celso Daniel e a Vila de Para-
napiacaba, a programação te-
ve apresentações musicais, de

capoeira, teatro e vídeos feitos
por alunos da Escola Livre de
Cinema e Vídeo, que funcio-
nou no local até 2009.

A abertura ficou por conta
do grupo campeão brasileiro
de taiko (tambores japoneses)
Shinkyo Daiko. Entre as atra-
ções, destaque para Tour Kom-
bi do Rap, Giallos, O Fino do
Blues – Faísca, Folias Urbanas,
Teatro do Absurdo e a Banda
Poucas Trancas.

As obras do cine teatro es-
tão paradas há 20 dias, após
acordo feito entre Prefeitura e
Ministério Público. Na semana
passada, foi realizada vistoria
pelo restaurador Júlio de Mo-
raes, que deverá apresentar re-
latório ao promotor Fábio Luiz
Rossi, mas não há prazo. ▲

Apresentação de capoeira foi uma das atrações do evento no Centro Participantes deixaram recados e cobraram mais atenção à área cultural
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