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Da Redação - Em abril, para comemorar os 462 anos de Santo André, a Prefeitura preparou
uma extensa  programação, que inclui apresentações musicais, peças de teatro, exposições e
filmes, entre outras atrações. A cidade terá também muitas novidades, como a entrega da
revitalização da Chácara Pignatari (Parque Antonio Pezzolo), que passou por profunda
transformação.

      

Completam a programação festiva a inauguração da creche do Jardim Milena; a entrega da
reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Centreville e do Centro de Especialidades da
Vila Vitória;  o início do atendimento do Hospital Dia no Centro Hospitalar Municipal; a entrega
da primeira etapa da canalização do córrego Guaixaya, e de novos ônibus, entre muitas outras
conquistas para a cidade.

  

O anúncio foi feito pelo prefeito Carlos Grana na tarde desta quarta-feira, em coletiva à
imprensa. Acompanhado por parte do secretariado, o chefe do executivo comentou algumas
das atividades da programação cultural. No dia do aniversário, 8 de abril, as atividades têm
início às 9h, com a homenagem a João Ramalho, no Paço Municipal. Em seguida, às 10h, na
reabertura da Chácara Pignatari o público poderá conferir programação que se estenderá até
as 16h.

  

O destaque será a participação do skatista Sandro Dias e outros esportistas que inaugurarão a
nova pista de street skate do parque. Estão previstas ainda as apresentações da Orquestra de
violeiros, da Escola de Samba Tradições de Ouro, do Coro da cidade e exibição de filmes na
Escola Livre de Cinema e Vídeo, oficina de fotografia e a apresentação do ilusionista Dimy. A
Orquestra Sinfônica da cidade encerra o dia com um concerto gratuito no Teatro Municipal, às
19h.

  

Nova Chácara Pignatari - A chácara foi completamente remodelada com a revitalização do
espaço verde e passa a contar com pista de skate, espaço de slackline (esporte que permite ao
praticante andar e fazer manobras em cordas), área multiuso, implantação de coreto, redário,
espaço pet, academia e revitalização da entrada. As áreas comuns do parque também
passaram por reforma, que garantiu aos freqüentadores o alongamento da pista de caminhada,
a padronização dos sanitários e uma nova identidade visual. Já o Programa Banho de Luz
garantiu a instalação de nova iluminação com lâmpadas de LED.
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Outro destaque comentado pelo prefeito foi a atividade prevista para o Parque Central em
parceria com a rádio Mix FM 2016,3. No dia 11, às 14h, a Calourada unificada recepcionará os
calouros das universidades da cidade com apresentações de bandas de rock, com
encerramento com “Bothers of Brazil”; e no dia 12, às 13h, o aniversário da cidade será
comemorado com muito rock e rap com apresentações da cantora Pitty e as bandas Onze 20 e
Projota. Nos dois dias o parque abrigará também o Festival Sabores na Rua, com food trucks,
barracas gourmet. No domingo haverá também atrações infantis. O Parque Central fica na Rua
José Bonifácio, s/n, V. Assunção. Entrada franca.

  

Jardim Milena terá nova creche - Agora em abril a população da região do Jardim Milena passa
a contar com uma nova creche para abrigar 306 crianças com idades até cinco anos. A
unidade do Jardim Milena, com  1118 m2,  possui dois fraldários, lactário, duas salas de
repouso, salas de atividades, sanitários infantis,  banheiro adaptado, sala de apoio à
informática, sala multiuso,  pátio coberto e parquinho.

  

Até o fim do ano o Sítio dos Vianas, o Jardim Santo André e o Homero Thon, passam a contar
com o benefício com outras 410 vagas. Outras 10 novas creches terão obras iniciadas no
Jardim Rina, Tamarutaca, Jorge Bereta, Cata Preta, Guaratinguetá, além dos bairros  Jardim
Santo André e Jardim Mirante  que receberão duas unidades cada um. Com isto, a prefeitura
garantirá mais 4,5 mil vagas para os pequenos de nossa cidade. Tudo isso em parceria com o
Governo Federal através do ProInfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil).

  

Unidade de Saúde do Centreville é reformada – Ainda em abril os moradores do Centreville
terão à disposição a nova Unidade de Saúde que passou por reforma e ampliação. O local
contará com novos consultórios de ginecologia e odontologia, além de sala de enfermagem. A
unidade que já contava com atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia e
odontologia, contará com uma equipe de ESF (Estratégia Saúde da Família) para público
estimado em 8,5 mil pessoas. O serviço odontológico também será ampliado e passa a contar
com novo consultório com duas cadeiras, sala de raio-x e bomba de vácuo. Os atendimentos
passam a funcionar no período da manhã e tarde.

  

12º Festival Gastronômico do Cambuci – O 12º Festival Gastronômico do Cambuci terá
abertura no dia 1º de abril, às 19h, no Saguão do Teatro Municipal. A atividade terá a
participação da banda Lyra, o espetáculo teatral “Arlechino e Sua Velha Avó” e coquetel para
convidados.
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A programação na Vila de Paranapiacaba terá início no dia 11, prosseguindo durante todos os
fins de semana de abril até o dia 26. No feriado do dia 21 a programação acontecerá de
sábado (18) a terça-feira (21). Nestes dias o público que for à Vila, além das atrações
tradicionais como o circuito museológico e as trilhas no Parque Nascentes, poderá conferir a
feira de produtos e o festival gastronômico com receitas preparadas com o cambuci,
apresentações musicais variadas, aulas show e oficinas com chefs renomados. A programação
gratuita acontecerá sempre das 10 às 17h em vários espaços da parte baixa da Vila. A
novidade este ano será a exposição “Memória do Cambuci em Paranapiacaba”, no Clube
União Lyra-Serano.

  

A programação completa do aniversário da cidade estará disponível em:
www.santoandre.sp.gov.br.
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