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Encenações da Paixão de Cristo já começaram
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Cristo no meio do público, trilha sonora compostas especialmente para as apresentações e até
um rio cenográfico artificial são algumas das novidades das várias encenações da Paixão de
Cristo que já começaram a ser encenadas na região.

Em Campinas, um dos coordenadores da Companhia Santa Inês de Teatro Amador, Alexandre
Márcio da Silva, revelou que pela primeira vez, o ator que interpreta Jesus vai passar no meio
do público em dois momentos da peça: quando é condenado e segue até o local da
crucificação e depois de morto seu corpo será levado pelos guardas novamente até ser
entregue para sua mãe Maria na apresentação que vai ocorrer na Sexta-Feira Santa, às 20h,
na Paróquia Santa Inês, no bairro Vista Alegre. "A expectativa é que cause muito impacto. É
uma sensação e emoção muito grandes", prevê Silva, que aguarda por um público de 12 mil
pessoas para prestigiar a apresentação que é de graça.

Em Piracicaba ocorre a encenação mais tradicional da região e as apresentações já
começaram e vão até domingo (23), sempre às 20h, no Engenho Central. Neste ano, o público
diário de 2 mil pessoas vai poder apreciar uma trilha sonora preparada especialmente para o
espetáculo. O músico Márcio André Ribeiro da Silva compôs 43 músicas inéditas, sendo uma
para cada cena. Antes a trilha era composta por músicas épicas, de cinema e de grandes
orquestras. Outra novidade é que a apresentação ficou mais enxuta e leve e vai durar duas
horas e não mais duas horas e meia. Os ingressos custam R$ 5,00 na quarta-feira, quinta e
domingo. Na sexta-feira e sábado o preço é R$ 10,00. O Engenho Central fica na Avenida Beira
Rio, sem número.

A encenação de Nova Odessa, vai apresentar como novidade para sua 11ª apresentação um rio
artificial para a passagem onde Cristo entra no rio e faz o milagre da pesca. Um público de 20
mil pessoas são aguardados para as apresentações que ocorrem na Quinta e Sexta-Feira
Santas, na Praça dos Três Poderes, em frente a prefeitura. A entrada é gratuita.

Outras apresentações ocorrem a partir desta quarta-feira até sexta-feira, sempre às 20h, no
Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, no Teatro da Vila Padre Anchieta, Os ingressos
custam R$ 14,00 : inteira, meia R$ 7,00 e promoção R$ 8,00 (antecipado até as 19h, com flyer
até na hora da peça). Em Limeira oocorre a 18ª Via Sacra de Limeira nos de quinta a domingo,
às 20h, no Parque Cidade de Limeira. Por fim, em Valinhos as apresentações ocorrem na
Quinta e Sexta-Feira, às 21h, no Ginásio Municipal de Esportes Vereador Pedro Ezequiel da
Silva. A entrada é gratuita.

Estradas

Com previsão de tempo bom previsto para todo feriado, a Operação Páscoa nas rodovias
paulistas começa na quinta-feira e vai até a meia-noite de domingo, onde 1,4 mil policiais



rodoviários e 1.832 profissionais a serviço do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e
da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) estarão fiscalizando o trânsito e ajudando na
segurança no tráfego.

Segundo a concessionária AutoBAn, são esperados mais de 550 mil veículos nas rodovias
Anhangüera e Bandeirantes. Os motoristas devem evitar os horários das 15h às 21h na quinta-
feira (20/03), e das 8h às 13h, na sexta-feira (21/03). Já na volta, a maior concentração de
veículos está prevista para o horário entre 14h e 24h de domingo (23/03). Ainda no domingo
(23/03), das 14h às 22h, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos
Bandeirantes deverão utilizar a Via Anhangüera, no trecho do km 47 ao km 23, entre Jundiaí e
São Paulo, acessando a rodovia pela Saída km 48 da Bandeirantes. O desvio tem como
objetivo melhorar a distribuição do tráfego, estimulando a maior utilização da Via
Anhangüera.

Durante o feriado prolongado de Páscoa do ano passado, cerca 516 mil veículos circularam
pelo Sistema Anhangüera-Bandeirantes. Foram registrados 54 acidentes, 28 feridos e 2
mortes. Em caso de problemas os motoristas podem ligar para Disque AutoBAn (0800 055 55
50) ou utilizar os telefones de emergência localizados a cada quilômetro das rodovias.

Já para os motoristas que escolheram como destino o litoral ou a região serrana do Estado, os
horários de maior movimento estão previstos na quinta-feira (dia 20), entre 16h e 23h; na
sexta (dia 21), entre 7h e 15h. No retorno, domingo (dia 23), das 14h às 23h.

Precauções

A Polícia Rodoviária alerta que nos trechos de serra, o motorista deve se orientar pela
sinalização e reduzir a velocidade, principalmente em dias de chuva, devido ao óleo na pista
deixado pelos caminhões e a presença constante de neblina. Não ultrapassar em linha
contínua, já que a maioria dos acidentes ocorre quando o motorista ultrapassa em local
proibido e reduzir a velocidade nos trechos em obras se orientando pela sinalização. Por fim,
a polícia reforça o alerta para jamais beber antes de dirigir.

Previsão do tempo

O Cepagri da Unicamp prevê que o tempo deve ficar sem chuvas até domingo. "Existe uma
tendência de 60% a 70% de que o tempo melhore e esquente até domingo, com possibilidade
de chuvas no final da tarde" , disse o diretor-associado do Cepagri Hilton Silveira Pinto.


