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Inamar é entregue, mas corre 
contra o tempo por liberação
laudos precisam ser emitidos até 31 de janeiro para caD e Água Santa jogarem a 2ª Divisão

Para os torcedores de Água 
Santa e CAD (Clube Atlético 
Diadema), domingo (16/12) é 
um dia de alívio e comemoração. 
Finalmente o estádio do Inamar 
será reinaugurado e, na teoria, 
os times de Diadema derrubam 
a última barreira para estrear no 
futebol profissional, na Segunda 
Divisão do Campeonato Paulista 
em 2013. Antes disso, entretanto, 
a praça esportiva precisa ter a li-
beração da FPF (Federação Pau-
lista de Futebol) até o dia 31 de 
janeiro.

Resta apenas um mês e meio 
para que a prefeitura obtenha os 
laudos exigidos pela entidade: 
segurança, prevenção e combate 
a incêndio, vistoria, engenharia, 
condição sanitária e a comprova-
ção de que o estádio comporta ao 
menos cinco mil torcedores, de 
acordo com o diretor do departa-
mento de prevenção e segurança 
da FPF, o coronel Marcos Mari-
nho. Na prática, o prazo é menor 
pois a administração praticamen-
te para de funcionar no período 
de festas, tirando que no primeiro 
dia do ano haverá mudança no 
comando da cidade.

“Estamos preocupados porque 
vai mudar a gestão. São pratica-
mente 15 dias que perderemos 
entre Natal e Ano Novo. Vamos 
depender do próximo prefeito 
para ter a documentação”, explica 
o presidente do CAD, Paulo Lo-
freta. 

De acordo com o dirigente, 
a Federação já aprovou a praça 
esportiva porque mandou um 
engenheiro para acompanhar as 
obras. “Há acessibilidade para de-
ficientes e separação de torcidas, 
tudo conforme eles pediram”, 
descreve Lofreta. A entidade que 
controla o futebol paulista dá ou-
tra versão. “Até o momento a FPF 
não recebeu nenhum pedido para 
que fosse liberado o Estádio Mu-
nicipal José Batista Fernandes”, 
diz o comunicado emitido pela 
entidade.

Diante do impasse, Lofre-
ta adiantou que não montará a 
equipe para a Segunda Divisão 
sem que tenha uma confirmação. 
“Fiz isso outras vezes e sai perden-
do”, resumiu.

REFORMA
O enorme anel de arquibanca-

da construído é a principal novi-
dade para quem conheceu o an-
tigo Inamar. 

Com cinco mil lugares, uma 
das exigências da Federação Pau-
lista, o estádio foi reformado 

quase totalmente ao custo de R$ 
5 milhões. Ganhou lanchonete, 
bilheteria, tribuna de imprensa 

e ambulatório. O jogo de estreia 
neste domingo será entre os times 
sub-15 do Água Santa e CAD. 

Antonio Kurazumi
kurazumi@abcdmaior.com.br

nova arquibancada construída no centro do campo, feito com grama sintética, comporta cinco mil torcedores 

itamar Schulle decidiu sair do Santo andré após a saída da Saged

anDRiS Bovo

aManDa PERoBElli

arte e ação espor tes
Matadores juntos

 Fernando Baiano e Ney Mineiro formaram o 
ataque do São Bernardo no jogo treino realizado 
nesta sexta-feira (14/12) contra o time de juniores, 
que participará da Copa São Paulo. A dupla passou 
em branco na vitória por 4 a 1 dos profissionais.

Ex-azulão, técnico ademir fonseca está apalavrado com o Santo andré
O técnico Itamar Schulle pe-

diu demissão do Santo André na 
quinta-feira (14/12), e a diretoria 
já acertou com Ademir Fonseca 
para a Série A-2 do Campeonato 
Paulista. A informação ainda não 
é oficial, mas a reportagem apu-
rou que o treinador está apalavra-
do com o Ramalhão.

Dois fatores principais motiva-
ram o Santo André a fechar com 
Fonseca: a identificação com o 
clube, já que o técnico vestiu a 
camisa do Ramalhão, e o bom 
trabalho realizado no rival São 
Caetano em 2011.

O presidente Celso Luiz de 
Almeida não negou que Fonseca 

é um dos alvos da diretoria, mas 
disse que outros nomes estão na 
pauta. “Estamos em contato com 
três técnicos, o Fonseca é um de-
les, o Fernando Diniz é mais um e 
tem um outro que não irei revelar 
o nome”, entregou o dirigente, 
acrescentando que fará o anúncio 
na próxima semana. “Estamos 
analisando o perfil de cada um”, 
desconversou.

Fernando Diniz não escondeu 
que foi procurado por uma pes-
soa ligada ao clube. “Não foi o 
Celso. Essa pessoa disse que havia 
o interesse e que eu era um dos 
principais nomes na lista deles, 
mas foi superficial. Ninguém do 

Santo André voltou a falar comi-
go”, declarou o ex-jogador.

HISTóRIcO
Se dirigir mesmo o Ramalhão, 

Ademir Fonseca levará uma pita-
da de irreverência ao Bruno Da-
niel. Contador de piadas e adepto 
de atitudes incomuns a técnicos, 
como soltar rojões em treinamen-
tos para motivar os atletas, ele 
treinou o ABC-RN na Série B 
do Campeonato Brasileiro e tem 
como um dos melhores trabalhos 
a campanha no comando do São 
Caetano em 2011, quando foi 
demitido de maneira estranha. 

(Antonio Kurazumi)

agenda Cantata Natalina
  No domingo (16/12), às 19h haverá Cantata de Natal no 

Teatro Elis Regina (av. João Firmino, 900, Bairro Assunção), 
em São Bernardo. Três corais da cidade se apresentarão: 
Coral Cristal; Coral Santa Maria e Coro da Assembléia de 
Deus. Entrada gratuita. Informações: 4351-3479.

Tradição no Espetáculo de natal da acisa

DivulGaçãoFesta de Natal ------------------------------------------------------------------

o tema deste ano do Espetáculo da acisa é natal de todos os Povos, a festa contará com corais e tenores

Neste domingo (16/12) às 
20h30, acontecerá o tradicional 
Espetáculo Natalino da Acisa 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Santo André), que chega a 
sua 13ª edição. Neste ano, o tema 
será Natal de Todos os Povos.

O espetáculo contará nova-
mente com a participação do 
coral infantil do Sesi, que can-
tará tradicionais músicas nata-
linas com o coral masculino da 
Prefeitura de Santo André, além 
da participação de tenores e das  
crianças assistidas pelo Projeto 
Jeda – Juventude Esperança do 
Amanhã, de Santo André. Como 
o evento é gratuito, a expectativa 
é reunir mais de 15 mil pessoas 
em frente à sede da Associação 

Comercial.
Toda a fachada do prédio já 

foi decorada com adornos natali-
nos e o espetáculo é o ponto alto 
das comemorações, que tiveram 
início com a decoração de ruas 
nos principais bairros de Santo 
André, seguida pelo presépio na 
Praça do Carmo, inaugurado no 
último sábado (8/12). O encer-
ramento será marcado com show 
pirotécnico com aproximada-
mente 10 minutos de queima de 
fogos.

A ACISA está localizada na 
avenida Quinze de Novembro, 
442, Centro de Santo André. O 
espetáculo é gratuito. 

Para mais informações ligue 
para 2199-1600. 

Circo-------------------------------------------------------------------------------

Cinema-----------------------------------------------------------------------------

Exposição --------------------------------------------------------------------------

Música -------------------------------------------------------------------------------------

pARAnOIA
A Cia. de Danças de Diade-

ma apresentará a montagem 
Paranoia na Galeria Olido- 
Sala Paissandú (avenida São 
João, 473, Centro de São 
Paulo), neste sábado (15/12) 
às 20h e domingo (16/12) às 
19h. A entrada é franca e os 
ingressos devem ser retirados 
com uma hora de antecedên-
cia. Os poemas provocativos 
do livro homônimo de Ro-
berto Piva, com fotografias 
do artista plástico Wesley 
Duke Lee, obra beat de 1963, 
são adaptados no espetáculo. 
O grupo é formado por 11 
bailarinos e arte-educadores, 
e a trilha sonora é realizada ao 
vivo pelo GEM (Grupo Expe-
rimetal de Música).

cOncERTO
A Orquestra Filarmônica de 
São Caetano do Sul realizará 
mais dois concertos neste 
fim de semana, encerrando 
a Temporada de 2012. As 
apresentações serão no sábado 
(15/12), a partir das 17h30, 
na Igreja São Luís Gonzaga 
(Avenida Paulista, 2378, 
Cerqueira César, São Paulo), e 
no domingo (16/12), às 20h, na 
Igreja Matriz Sagrada Família 

Teatro-----------------------------------------------------------------------

Ingressos de R$ 2,50 a R$ 10. 
Informações: 4223-8800

ÚLTIMO FIM DE SEMAnA
Este é o último final de 
semana da Mostra de Teatro 
da Fundação das Artes. E 
para fechar a programação a 
“banda teatral” The Band in 
Japan vai se apresentar no Polo 
Cultural Casa de Vidro (anexo 
ao Teatro Santos Dumont, 
avenida Goiás, 1.111)  neste 
sábado (15/12) às 20h. Entrada 
gratuita. 
Mais informações pelo telefone: 
4238-3030.

InFAnTIL
Neste sábado (15/12) às 16h, 
a peça infantil Terremota 
será apresentada no Teatro 
Santos Dumont  (av. Goiás, 
1.111). O espetáculo conta a 
história de Maria, uma menina 
que mora com o tio Bigode 
e o gato Platão. Sua maior 
diversão é analisar o mundo 
pela janela. Num feriado, o tio 
resolve viajar, mas uma forte 
chuva atrapalha seus planos. A 
menina fica indignada e prepara 
uma revolução: inventa um 
outro mundo na sala de casa e 
funda a República Terremota. 

TEATRO DE AREnA
Todos os fins de semana 
de dezembro, no espaço 
denominado “teatro de 
arena”, haverá apresentações 
circenses apresentadas por 
coletivos de circo de São 
Bernardo. Recomendação 
etária: livre. Duração de 

cada espetáculo: 40 minutos. 
Grátis. No Parque Municipal 
da Cidade de São Bernardo-
Raphael Lazzuri. Avenida 
Kennedy, 1.111, pq. São 
Diogo. Até 30 de dezembro 
(sábados e domingos) 10h, 
15h e 17h. Informações: 
4336- 8235.

EXIBIÇãO DE cuRTAS
O Núcleo de Formação / 
Turma-6 da ELCV  (Escola 
Livre de Cinema e Vídeo de 
Santo André) convida para a 
exibição dos trabalhos que 
foram produzidos no segundo 
semestre de 2012. Ao todo, 
serão 18 curtas com duração 
de 02 a 04 minutos. Os 
trabalhos utilizam referências 

dos mais variados gêneros, 
estilos, composições e épocas 
do cinema. Sábado (15/12) 
às 19h no Teatro Heleni 
Guariba (anexo ao Teatro 
Municipal de Santo André- 
praça IV Centenário, no Paço 
Muncipal). Entrada gratuita. 
Informações: 4997-2155 ou 
pelo e-mail cinemaevideo@
santoandre.sp.gov.br.

cARTõES DE nATAL
Estão em exposição na Seção 
de Pesquisa e Documentação 
cartões de natal da década 
de 1930 a 1960 do século 
20, emprestados por antigos 

moradores do município. A 
visitação vai até 20 de dezembro, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. Alameda Glória, 
197, Centro. Informações pelo 
telefone 4125-5577.

(Praça Cardeal Arcoverde, 
São Caetano do Sul). Sob a 
regência do Maestro Sérgio 
Assumpção, a Orquestra 
dividirá o palco com o Coro 
Jovem Sinfônico de São José 
dos Campos (regente Sérgio 
Wernec) e com o Coro do 
Colégio Visconde de Porto 
Seguro. O concerto conta 
ainda com a participação das 
sopranos Sandra Felix e Juliana 
Starling e do tenor Sérgio 
Wernec. Grátis. Informações: 
4238-3030.

DOISnARIMA
Coletivo de músicos de 
São Bernardo se apresenta 
utilizando diversos ritmos e 
estilos com fortes influências 
de rock, reggae, hip hop, dub e 
outros ritmos. Com Alexandre 
dos Santos e os convidados 
GSA, Cães D’Caça, Projeto 
Pandora, Fumaça One, Luis 
Santinho, 2 Negativos, John 
Jackson (cover do Michael 
Jackson) e DJ PQNO Grátis. 
Ingressos: retirar na bilheteria 
uma hora antes do espetáculo. 
No Teatro Elis Regina. 
(avenida João Firmino, 
900), sábado (15/12) às 19h. 
Informações: 4351 3479.  

FESTEJO
Dentro das políticas 
públicas voltadas à 
valorização cultural dos 
grupos e manifestações 
da cultura popular 
tradicional, a Prefeitura de 
São Bernardo, em parceria 
com a comunidade do 
Baeta Neves, realiza no 
sábado (15/12), às 14h,  
a tradicional Festa da 
Folia de Reis do Alto do 
Baeta Neves, que este ano 
completa 63 anos. Presenças 
de Raízes do Sertão, Duo 
Classe A, Pedro Paulo e 
Dito Costa e Folia de Reis 
do Alto Baeta. Grátis. Rua 
Liberdade esquina com a 
rua Campos do Jordão, 
Baeta Neves.

FEIRA LIvRE DE vInIL
Sábado (15/12), a partir 
das 14h,  tem a tradicional 
Feira de Vinil de Santo 
André (Galeria Studio 
Center, na rua Campos 
Sales,  58 e 64). Nesta 
edição haverá apresentação 
do violonista de música 
erudita e também de 
MPB, Paulo Zan. Grátis. 
Informações: 99183-7575.

Diversos  -------------------------

Anaí Rosa homenageia luiz Gonzaga no Sesc
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