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140 anos de São Caetano

São Caetano promove 25ª Festa Italiana

Evento ocorre durante os quatro finais de semana de agosto, das 18h às 23h aos sábados, e às 22h aos domingos.

P

ara celebrar as origens do município construído com o trabalho e a esperança de imigrantes
vindos de diferentes regiões da Itália,
a Prefeitura de São Caetano promove a 25ª Festa Italiana, que, todos os
anos, atrai milhares de visitantes. Uma
das preocupações foi reforçar a característica original do evento, valorizando as tradições do país da bota.
A partir do dia 5 de agosto, quem
for à praça onde se localiza a Paróquia
São Caetano, a mais antiga da cidade
(Praça Comendador Ermelino Matarazzo, Bairro Fundação) poderá fazer uma
verdadeira viagem gastronômica a diferentes regiões da Itália: macarrão à
bolonhesa, pizza calabresa, antepasto da Sardenha... e mais pão, polenta,
nhoque, tiramissú e outras tantas delícias que compõem o cardápio.
Em sua 25ª edição, a renda da festa
beneficia 23 entidades assistenciais do
município, que participam com suas
barracas representando diferentes regiões da Itália e oferecendo pratos tra-

dicionais da culinária tradicional, para deleite dos visitantes. Entre as atrações musicais que alimentam a alma e
emocionam os mais saudosistas até às
lágrimas, estão os cantores Fred Rovella e Tony Angelli, o Ballet Tarantella e a
Banda Bella Itália, dentre outros.
SEGURANÇA
Charly Farid Cury, presidente da
Fundação Pró-Memória e da Comissão de Organização da Festa, destaca
que a Prefeitura fez todos os preparativos para resgatar a importância histórica desse evento tradicional – a terceira maior festa italiana do Estado de São
Paulo – em seu Jubileu de Prata. Para
isso, tomou especial cuidado com a infraestrutura, organização e segurança
do evento. “Haverá monitoramento de
câmeras de segurança em todo o local
da festa. E a Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar trabalharão
em conjunto para garantir a segurança
da população e proteger os jovens.”, informa Charly Farid Cury.

Tradicional Festa Italiana ocorre na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, Bairro Fundação há 25 anos

140 anos de São Caetano

São Bernardo

Em Brasília, Orlando avança em Missa campal comemora
anos de São Caetano
discussão sobre fábrica da Saab Foi140
distribuido bolo de aniversário com 5 mil pedaços.
O prefeito Orlando Morando se reuniu com ministro da Defesa, Raul
Jungmann, em pauta marcada pela possibilidade da empresa sueca
fabricar suprimentos dos aviões-caça Gripen NG em São Bernardo.

O

prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, efetuou, na terça (25/07), mais
um passo para avançar na discussão
em torno do projeto sobre a fábrica da
Saab, empresa sueca, que pode fabricar suprimentos dos aviões-caça Gripen NG no município.
Em agenda oficial em Brasília, o
prefeito se reuniu com o ministro da
Defesa, Raul Jungmann, e com o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Flávio Augusto Corrêa Basilio, além de representantes das
Forças Armadas, para abordar sobre
toda a situação em torno do projeto.
“Saio com uma boa expectativa
quanto à situação da possível instalação. Se concretizada, será um grande
impacto positivo para nossa cidade e
País, em termos de geração de emprego e aquecimento da economia”, comentou o prefeito Orlando.

Ministro da Defesa, Raul Jungmann e
o prefeito Orlando Morando

Bispo Diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini e o prefeito Auricchio

Raul Jungmann e Orlando Morando com representantes das Forças Armadas
Ficou estabelecido um avanço
entre as partes envolvidas. O ministro da Defesa se prontificou a apurar os detalhamentos do contrato entre a União e a Saab, no que compete à compra dos aviões-caça e pautar
uma reunião sobre os futuros desdobramentos. “O ministro Jungmann foi
incisivo em nos afirmar que vai averiguar todos os itens do vínculo do Governo Federal com a empresa sueca. Há
uma prerrogativa de que a Saab escolha o local para instalação de uma fábrica para produção dos componentes.
Com esta ação, avançamos para dar

total transparência ao que envolve esta
possibilidade”, complementou.
O projeto faz parte de um acordo
entre a Saab e o governo brasileiro para a venda de caças, em um negócio estimado em US$ 5,4 bilhões. A definição
do local deve acontecer no final de 2017.
Os aviões-caça Gripen NG substituirão a frota de 36 aeronaves da FAB
(Força Aérea Brasileira) entre os anos
de 2019 e 2024. A possibilidade da
chegada de uma fábrica para São Bernardo para a confecção de componentes dos aviões chegou a ser discutida mas sem efetividade.

O

aniversário de 140 anos
de São Caetano, na sexta (28/7), foi comemorado
com missa campal em frente à Paróquia
São Caetano, a Matriz Velha, no Bairro
Fundação. A presença de público foi estimada em cerca de 600 pessoas.
A missa foi celebrada pelo Bispo
Diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, e teve ajuda de outros nove padres das paróquias da cidade. Estiveram presentes o prefeito
José Auricchio e a primeira-dama Denise Auricchio, o vice-prefeito Beto Vidoski e sua esposa, secretários e vereadores. “É uma alegria imensa estar aqui
na comemoração de 140 anos da nossa querida São Caetano e o tricentenário da chegada dos monges beneditinos,

quando tudo começou. Por isso, deixo
nossos agradecimentos aos moradores
e amigos que trabalharam com muita
determinação para ultrapassarmos os
desafios”, disse o prefeito Auricchio.
Durante a celebração de Dom Pedro Carlos Cipollini também foi lembrada a data da construção da primeira capela em São Caetano do Sul. “A
construção se iniciou em 1717, na Fazenda São Caetano di Thiene”, complementou o bispo Dom Pedro.
Ao final da missa, o prefeito Auricchio comandou o tradicional ‘Parabéns a você’, seguido da distribuição
do bolo de aniversário. Foram 5 mil
pedaços, dispostos em uma mesa de
25 metros de comprimento. O bolo foi
ofertado por 13 padarias da cidade.

