www.ovale.com.br

ganharam uma agenda especial. Entre
as atrações, o Festival de Pipas, que
ocorreu no Campos de São José, Pinheirinho, Eugênio de Melo, Altos de
Santana e Campos dos Alemães; o Junior Trophy, campeonato mundial de
rugby Sub-20, no estádio Martins Pereira; a Superliga de volêi adaptado,
na Casa do Jovem; e a Corrida de Rua,
na via Oeste.
Houve ainda uma apresentação do
coro jovem no Teatro Municipal e
passeios no Museu Interativo de
Ciências. Todas as atividades com
entrada gratuita.
E, para garantir o sucesso da comemoração, haverá reforço das linhas de
ônibus e dos efetivos da Guarda Municipal e de agentes de trânsito. Mais
informações: www.sjc.sp.gov.br.
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
DIA 27 DE JULHO
Às 6h30
CULTO COMEMORATIVO
Igreja Cristã Evangélica
(rua Cel. José Monteiro, 167,
Centro)
Às 8h
HASTEAMENTO DA BANDEIRA
Orla do Banhado
(av. São José e Madre Tereza)
Às 9h
MISSA
Igreja Matriz (praça Padre João,
Marcondes Guimarães, 69, Centro)

Das 11h às 17h
SHOW DE 252 ANOS
Parque da Cidade
(Av. Olivo Gomes, 100, Santana)

DIA 28 DE JULHO
Das 14h às 19h
Projeto ‘Conexão Juventude’ com
Rua de Lazer; Circuito Jovem Saúde;
campeonatos de Sk8, BMX e vôlei
de areia; jogos de realidade virtual e
shows com o grupo de pagode
Inimigos da HP
Centro da Juventude
(r. Aurora Pinto da Cunha, 131,
Jardim America)

Reabertura do cine teatro
Benedito Alves
Construído entre os anos 1946 e
1950, o cine teatro Benedito Alves,
que estava fechado desde 1999, foi
reaberto ao público com programação especial de teatro e apresentações musicais. O espaço foi bandeira
da gestão do ex-prefeito Carlinhos
Almeida (PT) e alvo de série de embates entre governos. Entregue no final de 2016, após revitalização, o local foi interditado para novas
adequações de segurança.
Segundo a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), a liberação do
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros) foi conseguida após reforma e instalação do sistema de detecção e extração de fumaça.
Foi implantado ainda sistema de
exaustão (extração de fumaça) e
aplicada pintura intumescente (resistente ao fogo) no forro de madeira

e em estruturas metálicas. Foram colocados ainda corrimão e portas corta-fogo com barras anti-pânico, entre
outras exigências feitas pelo Corpo de
Bombeiros.
O espaço cultural tem capacidade

para 270 pessoas e é preservado pela lei
municipal 8571/12, de 5 de janeiro de
2012. O custo da revitalização chegou a
R$ 2,2 milhões, conforme noticiado na
ocasião da reinauguração, em 2016. Já a
adequação do espaço foi de R$ 290 mil.
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