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Escolha o evento e
participe dos festejos de
462 anos de São Bernardo

4

guiadacidade • agosto 2015

capa
A cidade de São Bernardo
do Campo completa, no
dia 20 de agosto, 462 anos.
Para celebrar essa rica
história e promover ainda
mais o amor pela cidade,
a Prefeitura preparou uma
programação ampla e
gratuita ao longo de todo o
mês. As atividades incluem
atrações musicais, desfile
cívico e militar, lazer e esporte. Como em anos anteriores, o evento que abre os
festejos é a tradicional Meia
Maratona, prova que chega,
em 2015, a sua 13ª edição.
Entre os outros destaques
das comemorações estão
a Festa de Nossa Senhora
da Boa Viagem, Procissão
dos Carroceiros, Mostra de
Orquídeas, a festa Muitos
Povos, uma Cidade, que celebra as culturas que ajudaram a formar São Bernardo
e o País; o lançamento do
Guia da Saúde e seminário
internacional, que terá a
presença de importantes
personalidades da America
Latina, como Lula, José
Mujica, ex-presidente do
Uruguai, e ministros da
Saúde e da Educação, entre
outros. Não faltarão, é claro,
shows musicais nos palcos
dos parques da Juventude
e Chácara Silvestre, exposi-

ções, espetáculos teatrais e
de dança, atividades lúdicas
e ecológicas voltadas para
o público infantil, diversos
eventos do Expresso
Lazer e inaugurações de
obras importantes para a
cidade. Além disso, você
vai encontrar eventos da
programação de aniversário
em diversas outras editorias
do Guia da Cidade, identificadas pelo selo dos festejos.
É só escolher e curtir!

Novo batateiro é
mascote de São
Bernardo
São Bernardo do Campo
agora tem mascote: uma
batata. Por que batata?
Porque esse tubérculo popular, muito apreciado pela
maioria das pessoas, faz
parte da história da cidade.
Inicialmente chamado
apenas de “Batata”, ele
surgiu para resgatar fatos
históricos do município,
proporcionando à população conhecer um pouco
mais sobre suas raízes e,
principalmente, o porquê
de os são-bernardenses
serem chamados “batateiros”. Mas sua função não
termina aí. A mascote terá

papel muito importante na
divulgação de informações
de interesse dos moradores:
programação cultural e
esportiva, realizações,
serviços de utilidade pública
e mensagens diversas,
de forma a facilitar a
comunicação da Prefeitura
com a população. Apesar
de “morar” nos meios
digitais, com presença mais
frequente na página oficial
do Facebook e no Portal da
Prefeitura, o novo batateiro
da cidade também será visto nas peças publicitárias e,
algumas vezes, surpreenderá aparecendo fisicamente
em alguns eventos para
interagir com a população.
Acompanhe seus próximos
passos.

Personagem resgata história da cidade
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1ª Caminhada
dos capoeiristas
de São Bernardo
do Campo
Em comemoração ao Dia da
Capoeira, celebrado no dia
3, os capoeiristas da cidade
e a Comissão dos Capoeiristas de São Bernardo
realizam caminhada pela
Rua Marechal Deodoro, com
encerramento na Praça da
Matriz, espaço onde é realizada a tradicional roda de
capoeira desde a década de
1970, com apresentações
artísticas. Se você é capoeirista da cidade ou região do
ABC, participe deste ato em
homenagem e reconhecimento da Capoeira. Livre/
Grátis. Concentração: Praça
Lauro Gomes.
Dia 2, das 10h às 11h30

Projeto Garoto
Cidadão Circula
Brasil
Em comemoração ao
aniversário da cidade,
este projeto itinerante da
Fundação CSN, patrocinado
pela CSN e Scania Banco e
apoiado pela Lei Federal
de Incentivo à Cultura,
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Projeto Garoto Cidadão Circula Brasil

chega a São Bernardo
para acolher a peça “Os
Saltimbancos”, realizada
pelo núcleo de teatro do
Projeto Contando Histórias,
da Fundação Criança de São
Bernardo. O caminhão palco
circula por diversas cidades
do País para acolher as
manifestações culturais de
produtores locais e também
dos educandos do Projeto
Garoto Cidadão, como oficinas, contação de histórias,
palestra e apresentações de
teatro e música.

Os saltimbancos
Alegoria política inspirada
no conto Os Músicos de
Bremen, na qual o burro
representa os trabalhadores
do campo; a galinha, a
classe operária; o cachorro,
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os militares; e a gata, os
artistas. A versão encenada
pelo núcleo de teatro do
Projeto Contando História
apresenta um ambiente
circense e homenageia
Chico Buarque. A encenação tem como público
alunos da rede municipal
de ensino. Nos dias 13 e
15, a apresentação será
aberta ao publico. Confira a
programação:
- Fundação Criança (Rua
Francisco Visentainer, 804,
Bairro Assunção)
Dias 5, 6, 7, 11 e 12, às
10h e 14h30
- Praça João Bassani
(Avenida Araguaia, Riacho
Grande)
Dia 13, às 10h e 14h30

capa
- CEU Celso Augusto Daniel
Neste dia, além da
encenação teatral, haverá
apresentação do Projeto
A Música da Gente, do
maestro Carlos Kater. As
atividades serão realizadas
na área externa da unidade.
Estrada Particular Eiji Kikuti,
Bairro Cooperativa.
Dia 15, das 9h às 16h

Circuito de
palestras e
oficinas de
inauguração
do Senac São
Bernardo
A programação tem como
objetivo divulgar o portfólio
de cursos ofertado pela unidade no segundo semestre
de 2015 e início de 2016. O
público poderá encontrar
cursos nas seguintes áreas:
TI, moda, gastronomia,
nutrição, saúde, meio
ambiente, comunicação, TV,
fotografia, design, beleza,
visagismo, sala bar, farmácia, segurança do trabalho,
administração e negócios.
Grátis. Mais informações
pelo telefone 4336-7900
ou site www.sp.senac.br/
sbcampo.

De 4 de agosto a 2 de
setembro

Blitz educativa
Campanha de prevenção de
acidentes com o objetivo
de reduzir continuamente
o número de acidentes
envolvendo motociclistas,
motoboys e moto frete.
A ação será realizada na
região central da cidade e
nos bairros Taboão e Riacho
Grande.
Dias 11, 13, 15 e 18,
manhã e tarde

Expresso Viola
O Expresso Lazer abre o
palco no Jardim Represa
para prestigiar os violeiros
da cidade. Músicos,
cantores e apreciadores da

música caipira se juntam
para cantar, pontear as
cordas das violas e contar
seus “causos”, preservando assim essa cultura
essencialmente brasileira.
Neste encontro, coordenado por Leandro de Abreu,
integrantes da Orquestra
de Viola e outros artistas
da cidade, como Claudinho
& Nonô, Pedro Paulo & Dito
Costa, Duo Rangel, Veredas
do Sertão, se juntam a
novos nomes para mostrar
o melhor da música de raiz
da cidade. Informações:
4126-5612 / 4126-5633.
Praça São Judas Tadeu.
Estrada Galvão Bueno,
Jardim Represa.
Dia 15, das 14h às 18h

Dançando com a
cidade

Dançando com a cidade
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Jam de dança a partir de
procedimentos cênicos
criados pela Cia As Marias.
Dramaturgia colaborativa.
Direção cênica: Cristiane
Santos. Intérpretes–criadoras: Cristiane Santos e
Cibele Mateus. 50 min.
Livre. Rua Marechal Deodoro, 637, Praça da Igreja
de Santa Filomena, Centro.
Dia 15, 15h

Bloco de Samba
na T.O.C.
O Expresso Lazer promove
encontro entre os vários
grupos que integram o bloco de samba Pega o Lenço e
Vai, os integrantes da T.O.C.
(Torcida Organizada do
Cláudia) e os moradores da
região do Jardim Claudia.
O objetivo é fomentar por
meio de atividades lúdicas
o universo do samba e
difundir essa cultura entre
moradores e integrantes
da T.O.C. Além da roda de
samba, os participantes
poderão ouvir discos de vinil
e participar de palestras,
oficinas e rodas de conversa
com professor de história e
sociologia e sambistas, entre outras atividades. Grátis.
Informações: 4126-5612 /
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4126-5633. Sede da T.O.C.
Rua Presidencial, 17, Jardim
Cláudia.
Dia 15, 15h

Nau do asfalto
O espetáculo teatral mostra
a doença mental por meio
de delírios de dois moradores de rua com transtornos
mentais. Sob a estética
do teatro documentário,
brechtiano, pós-dramático
e performance. No delírio
de Luciana, as ações cênicas

Nau do asfalto
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são realizadas sem ter
ligação com o texto, e no de
Raimundo há uma crítica
de sua condição sócio-humana. Após a apresentação
haverá debate com o
público sobre o processo
criativo. Intérprete-criadora:
Evinha Sampaio. 50 min.
Livre. Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac).
Dia 15, 19h

Hip hop e
Rachão de
basquete de rua
O Expresso Lazer promove
o encontro de atletas que
participam do Circuito Basquete de Rua para jogar e
apresentar suas habilidades
aos moradores do Jardim
Calux. O objetivo é reunir
adeptos e simpatizantes
da modalidade e fomentar e difundir a prática
do basquete de rua nos
bairros. O evento terá, além
das oficinas de basquete
para iniciantes e rachão
3x3, performances do DJ’s
Chiquinho e Mano Ed, dos
rappers Delux, Nego Lok, e
freestyles de graffiti e break. Informações: 4126-5612
/ 4126-5633. Grátis. Quadra
da Rua Sthela Maria Ana

capa
Matos, 240, Jardim Calux.
Dia 16, 14h

Dorotéia-oke
Dorotéia está de volta
para a casa de sua família,
porque não deu conta da
liberdade que tanto desejou. Antes, porém, revisita
sua história num antigo e
conhecido karaokê. A peça
Dorotéia-okê, inspirada
livremente em Dorotéia,
obra de Nelson Rodrigues,
é um espetáculo que
convida o público a cantar
suas histórias e põe em
cena uma discussão acerca
da condição feminina,
determinada por uma
cultura castradora dentro de
uma sociedade retrógrada,
machista e opressora. Com
Cia da Armadilha. Direção:
André Castelani. Elenco:
Alef Barros, André Castelani
e Claudia Jordão. 60 min. 14
anos. Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac).
Dia 16, 19h

Exposição: A
capoeira de São
Bernardo do
Campo
No aniversário da cidade,

em parceria com os Capoeiristas e a Comissão de
Capoeiristas de São Bernardo do Campo, o Centro
de Referência das Culturas
Populares Tradicionais
promove uma exposição
que conta, por meio de
fotos, objetos, vestuários
e vídeos, um pouco da
história e cultura desta que
é uma das manifestações
culturais afro-brasileiras
mais representativas de São
Bernardo do Campo.
Visitação de 19 a 31, de
quarta a domingo, das
10h às 16h

Celebração
eucarística
Missa que celebra os 462
anos de São Bernardo do
Campo. A celebração terá
a presença do bispo Dom
Pedro Carlos Cipollini,
da diocese de Santo
André, e de autoridades
municipais. A missa será
celebrada pelo padre
Giuseppe Bortolato e é
aberta todos os munícipes. Paróquia Nossa
Senhora da Boa Viagem
(Matriz). Rua Marechal
Deodoro, Centro.
Dia 20, 8h

Mostra de
Orquídeas
Organizado pela Associação
Orquidófila de São Bernardo
do Campo, com o apoio
da Prefeitura, é um dos
mais tradicionais eventos
entre os que fazem parte da
programação dos festejos de
aniversário de São Bernardo.
A mostra reúne orquídeas de
várias regiões do País, além
de espécies importadas de
outras partes do mundo. Na
mostra, os visitantes têm a
oportunidade de conhecer
diversos tipos de uma das
flores mais admiradas e
exóticas do mundo. Espaço
da Cajuv.
De 20 a 23, das 8h às 18h

Desfile Cívico
Militar
Tradicional atividade dos
festejos de aniversário
da cidade, o desfile deste
ano terá como tema “São
Bernardo do Campo, cidade
leitora” e a participação de
alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, grupos culturais,
escoteiros, integrantes
de programas sociais e
esportivos da cidade,
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agentes de saúde e ONGs. A
apresentação cívica contará
com a exibição de fanfarras e
percussão. A ala militar será
representada por oficiais
e veículos motorizados do
Tiro de Guerra, Guardas Civis
Municipais, policiais Civil e
Militar, Polícia Rodoviária,
Policiamento Ambiental e
Corpo de Bombeiros. Rua
Marechal Deodoro, Centro.
Dia 20, 10h

Palcos pela cidade
Em comemoração ao
aniversário de 462 anos de
São Bernardo do Campo,
a Prefeitura realiza shows
de quatro estilos musicais
diferentes, samba, reggae,
hip hop, metal e MPB formados exclusivamente por
artistas e grupos da cidade.
Assim como em 2013, as
apresentações serão ao vivo,
sem auxílio de playback. O
encerramento de cada show,
que ocorre nos parques da
Juventude Città Di Maróstica
e Chácara Silvestre, será
com referências da música
e contam com o apoio da
rádio Metropolitana. Entre
os destaques estão Chrigor
e Katinguelê, Planta & Raiz
e Ratos de Porão. Confira
a programação completa
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no Guia da Cidade on-line
(www.saobernardo.sp.gov.
br/guiadacidade).

Palco Samba
Com Superliga das Escolas
de Samba de São Bernardo,
Robson Messias e Derlei
Martins, Jeito de Ser, Notícias
Populares, Aconteceu e
Chrigor e Katinguelê. Parque
Chácara Silvestre.
Dia 20, a partir das 11h

Palco Reggae
Com Guerreiros de Judá,
Sensimilla Dub, Ras Mocambo e Planta & Raiz. Parque
Chácara Silvestre.
Dia 21, a partir das 12h

Palco Hip Hop
Com Coletivo de Hip Hop da
Cidade. Parque da Juventude
Cittá Di Maróstica.
Dia 22, a partir das 13h

Necromancia
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Palco Rock/Metal
Com Esdrelon, Social Chaos,
Ação Direta, Necromancia,
Rhegency, Eyes of Beholder
e Ratos de Porão. Apresentação: Dr. Rock. Parque da Juventude Cittá Di Maróstica.
Dia 23, a partir das 12h

Palco MPB
Em parceria com o Sesc,
a Secretaria de Cultura de
São Bernardo promove
show com talentos musicais
da cidade. Com Marco
Russo, Pedro Camelo, Carlos
Gama, projeto Elis Regina,
Homenagem à Brasileira
e Capella. O encerramento
será com a cantora de
samba Fabiana Cozza, filha
de Osvaldo dos Santos
(puxador da agremiação
Camisa Verde e Branco, de
São Paulo), considerada por
críticos e público uma das
importantes intérpretes da

capa
música brasileira contemporânea. Parque Salvador
Arena.
Dia 23, a partir das 16h

Música no
Parque da
Juventude
O Parque da Juventude
recebe bandas para uma
grande festa dos mais variados estilos para comemorar
o aniversário de São Bernardo. Grupos do pop rock,
reggae, rock, entre outros,
desfilarão seus hits para
agitar a público e entreter
toda a família. Entre as
bandas que já confirmaram
presença estão Bernotown,
Audio Local, Família 013.
Parque da Juventude Città
Di Maróstica
Dia 20, das 13h às 20h

Expresso Viola
Especial
No aniversário da cidade, o
Expresso Lazer presenteia
São Bernardo com este
evento que pretende valorizar a cultura dos encontros
de violeiros, oferecendo
uma noite agradável
ao público. A atividade
terá a participação de

convidados especiais e a
Orquestra de Viola Caipira
de São Bernardo, formada
e fundada pelo regente
Leandro de Abreu há nove
anos. Composto apenas
com violas caipiras, o grupo
apresenta composições próprias e os grandes clássicos
do cancioneiro deste estilo
musical. Grátis Informações:
4126-5633 / 4126-5612.
Estacionamento inferior do
Ginásio Poliesportivo Adib
Moyses Dib.
Dia 22, das 17h às 20h

16º Undokai
Nesta atividade, organizada
em parceria com a Comunidade Nipônica Brasileira,
serão realizadas corridas de
50, 75 e 100 metros, corrida
de tamanco, com três pés,
e prova de aritmética, entre
outras. Ações culturais
ligadas à colônia japonesa
também constam na
programação do evento.
Estádio Distrital José Nogueira dos Santos. Avenida
Imperatriz Leopoldina, 925,
Nova Petrópolis.
Dia 23, 8h

Expresso
Batucada

Expresso Batucada

Agosto é reconhecido como
o mês do folclore, no qual
se exalta a cultura popular
brasileira, e também o
em que se comemora o
aniversário da cidade,
impulsionando festas e
celebrações. É neste clima
que a Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo
inicia a série Expresso
Batucada, encontros entre
grupos que produzem
atividades relacionadas à
cultura popular de matriz
africana na cidade e grupos
tradicionais de outras
localidades. A atividade
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acontece no estacionamento inferior do Ginásio
Poliesportivo Adib Moyses
Dib. Confira a atração deste
mês.

Batuque de umbigada
Ritmo e uma dança
tradicional das cidades de
Piracicaba, Tietê e Capivari,
interior de São Paulo, é uma
manifestação carregada de
valores morais e civilizatórios que representam a
ancestralidade africana no
Brasil, que se instalou nas
antigas senzalas existentes
em São Paulo. A brincadeira acontece ao som dos
instrumentos chamados
de tambu, quinjengue e
matraca. Os tambores são
feitos com troncos de árvore
e as matracas que servem
para marcar o ritmo.
Dia 23, das 17h às 20h

Festival da
sustentabilidade
O Parque Chácara Silvestre
recebe este evento que tem
como objetivo promover a
qualidade de vida por meio
de diversas ações, entre elas,
atrações musicais, teatrais,
brincadeiras, oficinas e
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exposições em um espaço
amplo e com contato direto
com a natureza. O festival
é organizado pela Evoluir,
empresa que realiza projetos
socioeducativos em parceria
com a Mondelez Brasil, cuja
meta é beneficiar 700 mil
crianças até 2016. Na cidade
serão beneficiadas cerca
de 3000 crianças da rede
municipal. Nos finais de
semana, o evento é aberto
a toda à população. Parque
Chácara Silvestre.
De 23 a 28, a partir
das 9h

Inauguração da
Feira Noturna
do Shopping
Metrópole
As feiras noturnas aos
poucos vão se consolidando em São Bernardo do
Campo. Depois dos bairros
Rudge Ramos e Anchieta,
agora chegou a vez do
morador da região central
ganhar a opção de ter mais
flexibilidade para comprar,
no período da noite, frutas,
legumes, verduras, entre
outros produtos, frescos.
Praça Samuel Sabatini, 200,
Centro.
Dia 25, 17h
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Intervenção
teatral
educativa
Ação que visa conscientizar
motociclistas, motoboys e
moto frete. Campanha terá,
além de encenação teatral,
distribuição de materiais e
adesivos. No dia 20, a atividade será realizada na Praça
da Matriz, durante o Desfile
Cívico Militar que marca
as comemorações dos 462
anos de São Bernardo do
Campo. Nos outros dias
agendados, a campanha
acontece na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Centro.
De 26 e 29, manhã e
tarde

2ª Caminhada
dançante da
saúde
Caminhada acompanhada
de música em um trajeto
de 7,5 km. Concentração,
aulas de meditação e
aquecimento em frente à
Torre B do Domo Business.
Parada intermediária no
Parque Raphael Lazzuri,
com plantão de atendimento de profissionais da
saúde e exames rápidos
de cardiologia, vascular,

capa
Mostra Cultural
na Praça
Giovanni Breda

2ª Caminhada dançante da saúde

otorrino, ortopedia,
fisioterapia, nutrição,
odontologia e coleta de
sangue. Haverá também
atrações culturais como
dança de salão, aulas
fitness e desfile de musa,
entre outras ações,
para integrar e alegrar
o público. Informações,
programação e inscrições:
www.domosbc.com.br.
Domo Business. Rua José
Versolatto, 111, Centro.
Dia 30, das 7h às 12h

Caminhada
Marechal: por
onde a vida
passa
Dentre as comemorações

do aniversário da cidade,
uma caminhada pela Marechal Deodoro pretende
reviver e até mostrar parte
da história da cidade.
Neste trajeto, lugares
que permanecem, outros
que nos deixaram apenas
vestígios, servem para
contar como foi o processo
de urbanização e transformação desta rua, sempre
tão importante para São
Bernardo. Dois professores
do Senac irão dar discas
de fotos. Sugestão: traga
sua máquina fotográfica
e registre seu percurso.
Concentração: Rua Marechal Deodoro, altura do
número 2.430. Percurso
até o número 490.
Dia 30, 8h30

Em comemoração ao
aniversário da cidade e
à inauguração da Praça
Giovanni Breda, mais
conhecida como Área Verde,
as secretarias de Cultura, de
Saúde e de Serviços Urbanos
prepararam uma programação ampla. Haverá roda
de capoeira, sarau literário/
musical e a participação
do evento Escritores da
Cidade, que reúne músicos,
poetas, artistas e grupos que
atuam nos equipamentos
públicos de atendimento à
saúde (Unidades Básicas de
Saúde e Centro de Atenção
Psicossocial).
Dia 30, 10h

Concurso de
desenhos do CRT
O tema escolhido para esta
atividade é Eu e o Trânsito de
São Bernardo e tem como
público alvo alunos e visitantes do Centro de Reflexão
de Trânsito (CRT). O concurso
acontece durante o mês de
agosto e os desenhos serão
expostos no CRT.
Manhã e tarde
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capa
Festa de Nossa
Senhora da
Boa Viagem e
Procissão dos
Carroceiros
Missas e procissões são
algumas das atividades
deste tradicional evento
que encerra os festejos de
aniversário da cidade. A
devoção à Nossa Senhora da
Boa Viagem, padroeira da
cidade de São Bernardo do
Campo, é a mais antiga no
Brasil, trazida pelos descobridores devotos da Santa
Mãe de Deus. A primeira
capela construída na cidade
era bem simples, com três
paredes e um portão, sem

teto e provavelmente em
ruínas. Dentro dela havia
um nicho com a imagem
de Nossa Senhora da Boa
Viagem.

Programação:
Traslado
Após a missa das 9h, traslado da imagem histórica
de Nossa Senhora da Boa
Viagem, com destino à Paróquia Santa Maria, localizada
na Rua Albino Demarchi,
1.233, Bairro Demarchi.
Dia 30

Início dos festejos

Santa Missa. Em seguida,
na Praça da Matriz, um
momento especial de
confraternização com barracas com comidas típicas
e festival de música com
bandas católicas. Show de
encerramento, às 20h, com
a banda Adoração e Vida.
Dia 5/9, a partir das
17h

Procissão

Procissão dos Carroceiros

14

9h – Missa na Paróquia
Santa Maria
10h - Saída da procissão da
Paróquia Santa Maria com
destino à Basílica Menor
Nossa Senhora da Boa
Viagem
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11h30 - Chegada da procissão com bênção do povo
e também das carroças,
charretes, cavalos, pessoas a
pé e todo o povo de Deus
12h- Santa missa solene
13h – A partir deste horário
haverá quermesse e festival
de música com bandas
católicas
Dia 6/9, das 9h às 17h

Muitos povos, uma
cidade
Serão convidados comunidades de (i)migrantes
residentes da Região do
ABC, com especial atenção
e enfoque na cidade de
São Bernardo. Exposição
e vendas de produtos
artesanais, culinária,
apresentações e vivências
musicais, danças, folguedos,
exposição fotográfica,
exibição de pequenos
documentários, realização
de rodas de conversas e
memória darão conta de
proporcionar ao público
um panorama da cultura e
memória dos grupos, bem
como da sua respectiva
cultura tradicional. Centro
de Referência das Culturas
Populares Tradicionais /
Parque Chácara Silvestre.
Dias 5, 6 e 7 de setembro, a partir das 11h

música

Conheça o Som & Café e
acompanhe boa música

Rodrigo Chenta & Ivan Barasnevicius

O projeto Som & Café é
um espaço intimista com
cadeiras espalhadas pelo
salão aconchegante, música
instrumental para a plateia e
café quente à disposição do
público. O evento independente acontece toda última
segunda-feira do mês.
Neste local democrático e
de interação há momentos
reservados para jam session
(canjas). Entrada franca.

Rodrigo Chenta & Ivan
Barasnevicius
Rodrigo e Ivan começaram

a tocar juntos em 2013,
desenvolvendo técnicas
de arranjo, composição,
improvisação e interação
musical, utilizando apenas
duas guitarras acústicas
com encordoamento liso.
No repertório, composições
próprias que caminham por
ambientes como a balada,
a bossa nova, o jazz e o
groove. Possuem um álbum
lançado em 2015 intitulado
“Novos Caminhos”, com
12 músicas instrumentais
que exploraram diferenças
de timbre e improvisos,

e algumas composições
especificas para a referida
formação instrumental. Casa
da Comunidade.
Dia 31, 19h30

Shows
Pedro Mariano
No auge de sua forma vocal,
o cantor apresenta mais
um show relembrando músicas que marcaram a sua
carreira. No repertório, em
primeira mão, canções de
seu mais recente DVD “Pedro
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Mariano e Orquestra”. Pedro
Mariano interpretará canções de grandes intérpretes
da música brasileira, como
Ivan Lins, Lulu Santos, Ana
Carolina, Gonzaguinha,
entre outros. Com Pedro
Mariano (voz e bateria),
Conrado Goys (violão) e Luiz
Gustavo Garcia (baixo). 90
min. Livre. Ingressos: R$ 80
(inteira) e R$ 40 (meia-entrada para estudantes,
professores da rede pública,
funcionários públicos de
São Bernardo, pessoas com
60 anos ou mais, recorte
de anúncio de jornal, flyers
promocionais e clientes fidelidade CA Produções). Teatro
Lauro Gomes.
Dia 1, 21h

Bebeto, Dhema e Belchior,
que se tornou seu Padrinho
Musical. 80 min. Livre.
Ingressos: R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (meia-entrada para
estudantes, professores da
rede pública e pessoas com

Bom mesmo é ser
brasileiro
Show acústico de Laerte
Marques, com músicas
inéditas do artista nascido
em São Bernardo, hoje
radicado em Marília. O
músico começou sua carreira
de compositor aos 15 anos
e um ano depois já cantava
na noite paulistana no
Grupo Clave de Fá. É parceiro
de compositores da MPB
como Luis Vagner, Fernando
Mendes, Anires Marx,
Franco, Hildon, Jota Veloso,
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60 anos ou mais). Teatro
Lauro Gomes.
Dia 7, 20h30

Banda Ecologia – Toca
Raul!
Em 1982, no auge do
cenário do rock brasileiro,
surge em Mauá a Banda
Ecologia, composta por
cinco “raulseixistas” que se
identificaram com a filosofia
do cantor Raul Seixas, sua
obra musical e suas letras
marcantes. Depois de mais
de 30 anos de estrada e com
um repertório de mais de 70
músicas da obra do cantor e
compositor baiano, a banda
apresenta seus grandes
clássicos. 120 min. Livre.
Ingressos: R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (estudantes e idosos).
Teatro Elis Regina.
Dia 8, 20h

Rasga Troiano Suindara Rock Sertão
Laerte Marques

Banda Ecologia – Toca Raul!
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Inspirada em Grande Sertão:
Veredas (Guimarães Rosa)

música
e Cem Anos de Solidão
(Gabriel Garcia Marques),
a banda formada por
Giliane Meireles (voz),
Valter Gusmão (violão e
voz), Rico Flautista (flauta e
violoncelo), Rosana Camilo
(viola e voz), Zana Candido
(percussão) e Alexandre Carreira (narrador) apresenta
espetáculo lítero-musical
com temas folclóricos e
mitologias brasileiras, numa
dimensão do realismo

fantástico típica da literatura
latino-americana, com pitadas de rock, baião e outros
ritmos. 90 min. 14 anos.
Ingressos: R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (estudantes e idosos).
Teatro Elis Regina.
Dia 9, 19h

Quarta aumentada
O projeto acontece toda segunda e última quarta-feira
do mês e tem o objetivo de
promover a arte espontânea

e a música instrumental
de uma maneira autêntica e improvisada. No
repertório, standards de
jazz e música brasileira. O
evento é gratuito e aberto
para todos. Contribuição de
alimentos não perecíveis é
bem-vindos. Auditório da
Equalize Escola de Música
(rua Jurubatuba, 1.965, 2º
andar, Centro).
Dias 12 e 26, das 19h às
20h30

CreedenceAll
Formada por Daniel Labó
(bateria), Deinesh Gabor
(guitarra e voz), Tom Cremon (voz e guitarra) e Marc
Matterson (baixo), presta
tributo à banda Creedence
Clearwater Revival, tocando
sucessos como “Have You
Ever Seem the Rain” e
“Pround Mary” com o máximo de fidelidade e energia
em suas performances. 90
min. Livre. Ingressos: R$ 20
(inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e compra antecipada na Escola de Música
Vivosom, 4109-8248). Teatro
Elis Regina.
Dia 15, 19h30

Banda dos Curumins
Quarta aumentada

A banda formada por 25
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jovens, de 8 a 18 anos de
idade, é parte do grupo de
150 crianças e adolescentes que participam
da Associação Casa dos
Curumins, em São Paulo.
Com a direção de Vilson
Moreno e da percussionista Jaqueline Cunha de
Souza, funda suas raízes
na cultura popular do
Brasil. Nessa apresentação
será trabalhado repertório
próprio, além de músicas

como “Peixinhos do Mar” e
“Peixe Vivo”. 80 min. Livre/
Grátis. Teatro Elis Regina.
Dia 21, 19h30

Echoes Pink Floyd São
Paulo
Apresenta duas obrasprimas da banda inglesa
Pink Floyd: Live at Pompeii e
The Dark Side of the Moon.
O primeiro disco foi gravado
originalmente no anfiteatro
Piazza, nas ruínas de

Pompéia, na Itália, em 1972.
O segundo foi lançado em
1973 e é considerado um
dos maiores discos de todos
os tempos. 120 min. Livre.
Ingressos: R$ 40 (inteira) e
R$ 20 (estudantes e idosos).
Teatro Elis Regina.
Dia 22, 19h30

Tiago Iorc – Troco likes
Novo disco do músico brasiliense. Troco Likes apresenta
repertório 100% autoral
e é o primeiro trabalho
totalmente em português.
Após ter tocado em palcos
consagrados do Texas, Nova
York, Canadá, Coreia do Sul
e Lisboa, o cantor levará
Brasil afora a turnê de seu
quarto álbum. 90 min. Livre.
Ingressos: R$ 100 (inteira)
e R$ 50 (meia-entrada para
estudantes, professores da
rede pública, pessoas com
60 anos ou mais, recorte
de anúncios de jornais,
flyer promocional, clientes
fidelidade CA Produções,
segurados Porto Seguro).
Teatro Lauro Gomes.
Dia 30, 19h

Sextas musicais
Tiago Iorc – Troco likes

18
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O evento é realizado pela
Associação dos Funcionários

música

Banda Radiônica

Públicos do Município de
São Bernardo do Campo.
Convidados devem estar
acompanhados de sócios e
pagam R$ 12. Para associados, o show é gratuito. As
apresentações acontecem
todas as sextas, a partir
das 19h, no Espaço João de
Lima, localizado na Sede
Urbana do Clube. Confira as
atrações deste mês.

Banda Radiônica
Formada por músicos do
ABC, a banda surgiu em
2010 para resgatar o rock
nacional que brilhou nos
anos 1980, 1990 e 2000
e apresenta em seus

shows hits de bandas como
Capital Inicial, Paralamas do
Sucesso, Ira!, Legião Urbana,
Biquíni Cavadão, entre outros. O grupo também toca
músicas de autoria própria
do álbum “Daqui pra frente”,
gravado em 2011, além de
canções de novo EP que está
sendo preparado. A Banda
Radiônica é formada por Silvinho (vocal e violão), Deda
(baixo backing vocal), Raul
(guitarra), Franco Gualberto
(guitarra e backing vocal) e
Eric (bateria).
Dia 7, 19h

Revivendo
Formado por músicos do

ABC há seis anos, o grupo
Revivendo tem a proposta
de oferecer ao público
a experiência de reviver
momentos importantes
do samba e da música
popular brasileira. A banda
é formada por Claudionor
Miele (violão), Marcio Grilo
(timba), Orlando Landinho
(pandeiro) e Reinaldinho
Franco (cavaco). Nas Sextas
Musicais da Associação,
o grupo interpretará um
repertório variado de samba
e MPB, de Noel Rosa a Zeca
Pagodinho, passando por
Paulinho da Viola, João
Nogueira, Tom Jobim e Chico
Buarque, entre outros.
Dia 14, 19h
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música
Beatles for Fun
O respeito e adoração
pelo legado deixado pelos
Beatles levou um grupo
de amigos a se reunir para
prestar honras às canções
inesquecíveis do quarteto
britânico de uma maneira
“for fun”, ou por diversão.
Formada em 2003, conta
atualmente Randall Edmund (vocal), Carlos Visse e
Ayrton Gonzaga (guitarras),
Fernando Guglielmoni (baixo), Rafael Visse (bateria)
e Vicente Pistinizi (piano
e percussão). Nas Sextas
Musicais, o grupo tocará
canções das diferentes fases
da banda britânica. Não
faltarão sucessos como “I
Wanna Hold Your Hand”,
“She Loves You”, “Let It

Beatles for Fun

Be”, “Lucy In The Sky With
Diamonds”, entre outros.
Dia 21, 19h

Viola Baguá
Formado no ABC em 1986,
o grupo composto por
sete músicos retomou as

Viola Baguá

20
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apresentações em 2013,
com releituras e trabalho
autoral, mostrando a
diversidade e a riqueza da
música regional brasileira,
calcadas em um trabalho
de pesquisa e prática
em seus mais diversos
gêneros. Para isso, conta
com uma mistura de vozes,
cordas, sopro e percussão,
harmonizados em arranjos
originais. O grupo é
composto por Célio Colella
(flauta e percussão), Fernanda Diniz (voz e percussão), Flávio Véspero (voz
e violão), Gabriel Amorin
(violino e percussão),
Gonçalo Pavanello (viola),
Toni Vergilio (voz e gaita) e
Vilson Moreno (baixo, voz e
percussão).
Dia 28, 19h
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Clac encena espetáculo
sobre memórias do lar

Casa, primeiro universo.
Paredes, cômodos, portas,
janelas, corpos, móveis,
cheiros, lembranças e
passagens. O Coletivo
Apoena leva para a cena do
espetáculo Experimentos
Móveis Sobre o Habitar. A
casa, lugar das memórias,

22

espaço de história pessoal
e símbolo de intimidade,
independência e proteção,
imprime o tempo da vida
comprimido num espaço.
Como compor limites
e atravessar o convívio
social? Como transformar a
função da morada, geração
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após geração? A casa é o
lugar em que se habita. O
projeto foi premiado com
o ProAC – Primeiras Obras,
da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo. Com o
Núcleo Apoena. Criaçãointerpretação: Fabiana
Louro, John Halles, Monique

dança
Amaral e Verônica Vieira. 60
min. 14 anos. Grátis. Retirar
ingressos uma hora antes
no local. Centro Livre de
Artes Cênicas (Clac).
Dia 25, 19h

Uma noite de
tango
O espetáculo, que
comemora o aniversário
de 10 anos da Cia Tango &
Paixão, presta homenagem
aos grandes compositores
e autores de tango, com
clássicos como “Por Una
Cabeza”, “El Dia Que Me
Quieras” e “Mi Buenos Aires
Querido”, entre outros.
Além de coreografias
de qualidade, a plateia
poderá reviver a história
desse ritmo por meio da

dança e música. Direção:
Nelson Lima. 90 min. Livre.
Ingressos: R$ 70 (inteira),
R$ 60 (antecipado até
dia 14) e R$ 35 (meiaentrada para estudantes,
professores da rede pública,
pessoas com 60 anos ou
mais, recorte de anúncio de
jornal, flyer promocional
e clientes fidelidade CA
Produções). Teatro Lauro
Gomes.
Dia 15, 21h

Como um jabuti
matou uma onça
e fez uma gaita
de um de seus
ossos
A performance de Renan
Marcondes é constituída a

partir da forma de palestra,
na qual o discurso pretensamente teórico é permeado
por imagens e ações distendidas no tempo. Partindo
de dois eventos históricos
– o uso do agente laranja
na Guerra do Vietnam e a
tentativa de assassinato de
Andy Warhol por Valerie
Solanas – o espetáculo
embaralha discursos, falas e
referências, desconstruindo
polos ocidentais e estanques. Projeto realizado com
apoio do ProAC Primeiras
Obras de Dança 2014. Com
Artur Kon, Clarissa Sachelli
e Pedro Cameron. 60 min.
14 anos. Grátis. 40 lugares.
Retirar ingressos uma hora
antes, no local. Centro
Livre de Artes Cênicas
(Clac).
Dias 29, 20h, e 30, 19h

Uma noite de tango
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Circo do Asfalto realiza
cabaré no Raphael Lazzuri

A Cia Circo do Asfalto,
formada por Douglas, Fran
e Téo Marinho, adotaram

24

o Parque Raphael Lazzuri
como sede pública da arte
circense na cidade. Para
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celebrar a iniciativa, realizam, este mês, um cabaré
recheado de atrações.
Nenhum dos integrantes
faz parte de família com
tradição em circo, mas a
paixão pelo que ele representa os uniu na arte de
fazer sorrir. Formado em
2008, em Campo Mourão,
no Paraná, o grupo sempre viaja pelo Brasil em
busca de conhecimento e
no intuito de transformar
positivamente a realidade
por onde passam. Sempre
de maneira democrática,
atua a favor da transformação sociocultural por
meio da arte. Atualmente,
em São Bernardo do Campo desenvolve pesquisa
em arte de rua por meio
da linguagem do circo e
produz grandes festivais,
encontros, convenções
e outras atividades em
nível nacional que buscam
aumentar qualidade
artística e intelectual da
classe como um todo.
Grátis/Livre.
Dia 30, das 11h às 17h

infantil

“Levamos artistas circenses
do mundo do circo à cidade”

Guia da Cidade: Como
foi o início de vocês no
mundo do circo?
Grupo Circo do Asfalto: Iniciamos na antiga
Juventude Cidadã, hoje
Cajuv. Antigamente, havia
aula de acrobacia, contorção,
equilíbrio, malabares, aéreo
e palhaço. Em 2008, fomos
morar no Paraná e fundamos
o Circo do Asfalto. Viajamos
pelo Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do Brasil com o
espetáculo de rua “O Sonho
do Sr. Brasil”. Aí surgiu a Cia
e, consequentemente, os
trabalhos.
Em 2015, a Cia. comemora 7 anos de estrada.
Como está sendo esta
experiência?
Trabalhar em grupo é
lindo, sendo um pelo outro
e mais nada. São Bernardo

é realmente especial para
nós e para o circo no Brasil.
Organizamos um cabaré
e levamos muitos artistas
circenses do mundo para a
cidade. Também realizamos,
mensalmente, oficinas para
a comunidade de circo, com
o propósito de fortalecer e
fomentar a nossa classe na
cidade. Em breve, teremos
novidades, vamos nos unir
com mais palhaços e muitas
coisas boas estão por vir.
O que vocês procuram
trazer para o público em
seus espetáculos?
Circo, o circo que desafia a
vida, alegra, desconserta e
nos une.
Desde 2012, vocês ocupam o Parque Raphael
Lazzuri e o adotaram
como sede pública. Como
tem sido este período?
Temos uma grande relação
com este parque. Quando
iniciamos a ocupação,
éramos os únicos a fazer
espetáculos de circo de rua.
Agora, existem vários grupos
da cidade e até de outros

países. Ganhamos o mundo
a partir deste trabalho e
conquistamos, em conjunto,
a lei da arte de rua na cidade.
Se o adotamos como nossa
sede, é porque ele merece o
nosso trabalho, cuidado e o
respeito.
Quais os próximos projetos da Cia.?
Continuar esta ocupação,
que neste ano em nosso
aniversário, em dezembro,
ganhará uma trave de aéreo
para que outros artistas
possam estar nesta luta
e conquista. Em janeiro,
faremos a segunda turnê
pelo Rio São Francisco.
O Guia da Cidade completa 5 anos neste mês.
Qual a importância da
publicação para o grupo
e para a classe artística
da cidade?
O Guia da Cidade é que
produz o diálogo entre
nós e a população. É uma
conquista! Sem ele, a cidade
não saberia, por exemplo, da
existência de tantos talentos
de circo.
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Encontro de
malabares
Tem como enfoque o
malabarismo. O evento
é destinado para quem
já brinca com malabares,
quer brincar e/ou observar.
Artistas locais e convidados
participam da ocupação
de forma espontânea. Em
caso de chuva, o evento
será cancelado. Livre/Grátis.
Praça da Avenida Brigadeiro
Faria Lima, em frente ao
Conjunto Anchieta.
Dias 7, 14, 21 e 28, 17h

Intervenções
circenses
A Cia Circo do Asfalto, com
apoio da Secretaria de
Cultura de São Bernardo,
realiza ações circenses que
mesclam dança, teatro,
acrobacias e música. A
programação faz parte
do início das atividades
educacionais do Senac, que
oferece ampla grade de
cursos à população. Início:
Praça Santa Filomena, das
10h às 11h. Em seguida, das
13h às 15h, intervenções
no Senac São Bernardo (Av.
Senador Vergueiro, 400,

26

Centro). Livre. Grátis. Mais
informações pelo telefone
4336-7900 ou site www.
sp.senac.br/sbcampo.
Dia 8

Teatro infantil
Pinóquio
Baseado no conto original
do clássico Pinóquio,
a montagem trata da
história do boneco de
madeira, esculpido pelo
bondoso e velho Gepeto
que, ajudado por uma boa
fada, consegue dar vida e
transformá-lo num menino
de verdade. Muito travesso,
passa por poucas e boas até
descobrir que a mentira não
leva a lugar nenhum. Texto
e direção: Ivan Vilabella.
Elenco: Luiz Viamonte,
Cristiane Alves, Daniele
Ordonez e Whashington
Lins. 60 min. 2 anos.
Ingressos: R$ 40 (inteira) e
R$ 20 (meia-entrada para
estudantes, professores da
rede pública e pessoas com
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60 anos ou mais). Teatro
Lauro Gomes.
Dia 9, 16h

As aventuras da Luna
Muito aventureira, Luna
sai para conhecer o rei que
tinha uma coroa mágica,
a qual quem tocasse
viraria rainha e nunca
mais se sentiria triste e
sozinha. Essa história lhe
foi contada por um casal
de pombos-correios, que
pousou na janela de seu
quarto para descansar. Com
a Cia Condoreira de Teatro.
Direção: Ivan Vilabella.
Elenco: Wagner Nunes,
Ivan Vilabella, Sara Rivera
e Valéria Marcon. 60 min.

As aventuras da Luna

infantil
2 anos. Ingressos: R$ 40
(inteira), R$ 20 (estudantes
e idosos) e R$ 15
(antecipado e promocional).
Teatro Elis Regina.
Dia 14, 19h

Chapeuzinho Vermelho
Nesta montagem, baseada
nos originais de Charles
Perrault e Irmãos Grimm, a
história, jamais esquecida
por crianças e adultos no
mundo inteiro, é mostrada
de maneira simples e objetiva, ilustrada com toque
de muito humor e aventura.
Chapeuzinho Vermelho sai
para visitar a avó doente e
se depara com os perigos
do temível Lobo Mau. Com
a Cia Teatral Realce. 50 min.
2 anos. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (estudantes,
idosos e filipeta promocional). Teatro Elis Regina.
Dia 16, 16h

Barriga do tempo
Espetáculo que tem o
tempo como o fio condutor
de toda a narrativa. O texto,
escrito por Nereu Afonso,
foi livremente inspirado
no livro “Tempo de voo”,
de Bartolomeu Campos de
Queirós. No enredo, uma
menina cria um método

inusitado para contar o
tempo que falta para o nascimento de seu irmãozinho.
Enquanto isso, descobre
como as gerações passadas
lidavam com a duração e
as travessuras do tempo.
Elenco: Ana Luiza Caetano,
Jailson Farias, Nádia Costa
e Raíça Augusto. Direção:
Fernando Escrich. Texto:
Nereu Afonso. 60 min. Livre.
Grátis. Teatro Lauro Gomes.
Dia 23, 16h

O menino maluquinho
A história de um menino
muito esperto, inteligente
e impossível que sabia de
tudo. Um companheirão
que inventava desenhos
no caderno e teorias para
tudo. Onde estava, enchia
de sons e alegria, porém,
havia uma coisa que ele não
podia driblar: o tempo. Com
o Grupo Trapiche de Teatro.
60 min. Livre. Ingressos:
R$ 40, R$ 20 (estudantes e
idosos) e R$ 15 (promocional, grupos de alunos com
reserva antecipada). Teatro
Elis Regina.
Dia 27, 15h

O gato e o rato
Os bichos viviam num
beco, no qual levavam uma

vida divertida, mas cheia
de quiproquó. Certo dia,
aborrecidos com as desavenças, resolvem mudar
de residência em busca de
paz e tranquilidade. Mas,
sem saber, voltam a ser
vizinhos novamente em
suas novas casas. Aí, a dupla
cria uma série de situações
engraçadas e divertidas.
Com o Grupo Ala. Texto e
direção: Tino Teske. Elenco:
Tino Teske e Vitor. 60 min.
2 anos. Ingressos: R$ 40
(inteira), R$ 20 (estudantes, professores, idosos e
compra antecipada) e R$
18 (compra pelo site do grupo). Teatro Elis Regina.
Dia 30, 16h

Contação de
história
Ação com a finalidade de
proporcionar a vivência da
tradição oral. Constituise em uma ferramenta
eficiente de aproximação
com textos literários entre
crianças, jovens e adultos.
Livre/Grátis.

O reizinho mandão
Retirada do livro homônimo
de Ruth Rocha. A história é
sobre um reino muito dis-

guiadacidade • agosto 2015

27

tante no qual um menino
é nomeado rei. Mimado
e birrento, ele criava as
próprias leis e não gostava
de ser contrariado. Seu
autoritarismo fez com que
as pessoas fugissem dele,
até o dia em que se sentiu
só e triste. Esta solidão o fez
consultar um velho sábio,
que o fez compreender que
é preciso respeitar as pessoas para ter amigos e ser
feliz. Com Cássia Carvalho e
Valter Valverde, da Cia Luzes
e Lendas. UBS Batistini.
Dia 8, 15h

Histórias que a sorte
traz
A narrativa a ser contada
será escolhida na hora pelo
público, entre livros de
autores como Millôr Fernandes, Moacyr Scliar, Lúcia
Hiratsuka, entre outros. No
fim da apresentação, os
livros dos autores escolhidos
serão sorteados para o
público. Com Juliana Offenbecker e Priscila Harder, da
Cia Conto em Cantos. UBS
Alves Dias.
Dia 13, 14h

A hora da caipora
Extraída do livro “Contos
Tradicionais do Brasil”, de
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autoria de Regina Chamilian, a história fala sobre
dois irmãos que se perdem
na mata e deparam-se com
um esqueleto que acreditam ser de um caçador
que confrontou a Caipora, a
protetora da mata. Com Lígia Borges, do Grupo Ginga
e Prosa. Recomendado para
crianças entre 7 e 13 anos.
CACJ Silvina.
Dia 14, 9h

A fada Oriana
História retirada de livro
homônimo, de autoria de
Sophia de Mello Breyner
Andersen, sobre uma fada
que é responsável por
cuidar de uma floresta
que fica à beira de uma
cidade. Indicada para
crianças a partir de 3 anos,
com Andrea Cavinato, do
Grupo Caixa de Fuxico, com
o acompanhamento da
musicista Márcia Fernandes. Sociedade Amigos do
Parque Selecta.
Dia 15, 15h

O mundo de papel
Nesta história retirada
de livro homônimo, de
autoria de Jean Claude
Alphen, o menino Nicolai
não fala, mas se comunica
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por desenhos e neles cria
universos inteiros a partir da
imaginação. Com Alba Brito
e Gizele Panza, do grupo
Trupe Borboletras. Quintal
da Cidade de Paz.
Dia 18, 15h

Conversas ao pé do
fogo e outras histórias
Coletânea de histórias, cujo
destaque é “Conversas ao
Pé do Fogo”, retirada de
livro homônimo de autoria
de Cornélio Pires. Nesta
narrativa, um caipira e um
malandro encontram-se
no Centro de São Paulo e,
a partir deste momento, o
espetáculo mescla histórias,
cantigas e outras brincadeiras com a participação do
público. Com novas histórias
integradas à contação.
Com Chico Lú, do grupo A
Arte de Contar Histórias no
Universo da Leitura. UBS da
Vila União.
Dia 19, 17h

África, um continente
de histórias
Coletânea de diversas histórias do folclore africano,
do período em que várias
tribos e grupos étnicos
ainda não conheciam a
escrita. Estas histórias

infantil
história O Beija Flor mostra
como o encontro da mãe
de uma menina triste com
um pássaro mudou a vida
de todos. Com Lara Mangile
e Marcelo Monthesi, do
grupo Iriarte Teatral. Caps
Alvarenga.
Dia 21, 14h

Os compadres
corcundas / A onça e o
bode
Dinah Feldman

transmitiam as culturas de
suas sociedades, desde pequenas coisas do cotidiano
até grandes batalhas épicas.
Com Dinah Feldman. Centro
de Convivência do Rafa.
Dia 18, 10h

A moura torta / Beijaflor
Retirada do livro “Literatura
Oral Para Infância e Juventude”, de Henriqueta Lisboa,
as história são indicadas
para crianças a partir de 2
anos. Em A Moura Torta, é
contada a história de um
príncipe que sai pelo mundo em busca de uma esposa
e, depois de duas tentativas
fracassadas, finalmente
consegue encontrá-la. A

Esta apresentação é
composta por duas histórias
retiradas do livro “Contos
Tradicionais do Brasil”, de
Luís da Câmara Cascudo. A
primeira é sobre dois primos, um rico e outro pobre
e corcunda, mas um dia as
criaturas da floresta fizeram
a sorte deles mudar. Em A
onça e o bode, a história
é sobre dois animais que
constroem uma mesma
casa sem perceber. Indicadas para crianças a partir
de 5 anos, com Adriana
Nápoli, do Grupo Malaebaú.
Associação Comunitária do
Jardim Regina.
Dia 22, 16h

O raminho de arruda
História retirada de livro
homônimo de Bel Azevedo.
É sobre um ramo desta

planta que passa de mão
em mão, encontrando os
mais diferentes personagens em uma história
divertida e ritmada, na
qual são apresentados os
seus mais diferentes usos
e significados. Com Paula
Cesário do grupo Núcleo
Esporos. Sociedade Amigos
do Parque dos Químicos.
Dia 26, 19h

A princesa das doze
janelas
Conto de fadas medieval,
recolhido do folclore, cuja
história é a de uma princesa
muito sábia que conseguia
ver tudo o que acontecia em
qualquer parte do mundo.
Com Rosita Flores do Grupo
Duo Encantado. Sociedade
Amigos do Jardim Irajá.
Dia 27, 15h

As três penas / O senhor
palha
A primeira história, retirada
do livro “Contos de Grimm”,
foi adaptada por Tatiana Belinky e fala sobre um rei que
estabelece uma competição
entre os seus três filhos para
decidir qual deles será o
seu sucessor. A segunda foi
retirada do livro “Virtudes
2 – O Compasso Moral”, de
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William Bennett, e conta
a história de um jovem
desafortunado em busca de
sua sorte e do autoconhecimento. Com Irene Tanabe,
do Grupo Histórias contadas
com Origamis. UBS Vila São
Pedro.
Dia 27, 15h30

Como as histórias
se espalharam pelo
mundo
Retirada de livro homônimo e escrita por Rogério
Andrade Barbosa, a história
é sobre uma viagem mágica
ao continente africano,
feita por um ratinho que
tudo ouve e tudo vê e,
por intermédio dele, são
apresentados os costumes,
as histórias e o universo
cultural de diferentes povos.
Com Celso Ohi, do grupo
Bonecos Contadores de
Histórias. Associação de Moradores da Vila Esperança.
Dia 27, 19h

do autor, seus poemas,
músicas e alguns questionamentos. Com Camila
Ivo e Ronaldo Liano, da Cia
Tricromática, recomendado
para adolescentes de 12 a
16 anos. Caps Centro.
Dia 28, 14h30

Contos da lua cheia
História retirada do livro
“Mistérios do vale”, de
Sônia Gabriel. Inspirada
no folclore paulista, a
narrativa é a de uma
costureira que desprezou
a orientação dos vizinhos
e assistiu a procissão das
almas passar. Com Paula
Knoll, do Nosso Grupo
de Teatro. Destinada ao
público infantojuvenil.
Associação de Moradores
do Parque Havaí.
Dia 29, 14h30

A velhinha inteligente
e outras histórias

Em busca da poesia
Coletânea de textos de
Fernando Pessoa adaptada
pela Cia Tricromática. Conta
que dois irmãos, Pedro e
Alice, tentam descobrir o
que é poesia e, nesta busca,
encontram a biografia
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Lona de Retalhos
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Coletânea de histórias retiradas dos livros “Contos de
Grimm” e “A História Mais
Longa do Mundo”, de Dino
Bernardi e Rosane Pamplona. O destaque é o conto
popular francês A Velhinha
Inteligente, no qual uma
cidade francesa foi cercada
por tropas inimigas, mas
escapou do ataque graças
ao plano de uma velhinha.
Com Letícia Ribas, do grupo
Três Marias e um João.
Associação Comunitária por
Mutirão.
Dia 29, 16h

Lendas amazônicas
Apresentação composta por
duas histórias extraídas do
livro “Lendas da Amazônia”,
de Flávia Savary. A primeira
é a lenda Origem da Noite,
em que os índios maués
narram as dificuldades
que tiveram para obtêla. A outra é a Lenda do

infantil
Uirapuru, sobre um jovem
guerreiro que se transforma
em um pássaro mágico. A
apresentação conta com
acompanhamento musical
e com apresentação de
Thaís Póvoa, do grupo Lona
de Retalhos. Associação de
Moradores da Vila Moraes.
Dia 29, 15h

dos não índios aprender
tudo o que eles sabiam
para defender o seu povo.
Com Olvio Jekupé, Werá
Jeguaka Mirim e Roger
Muniz, do grupo Tekoa
Krukutu. Biblioteca Manuel
Bandeira.
Dia 12, 14h

Bom dia todas as cores

Matinta
História folclórica extraída
do livro “Histórias Que Eu
Ouvi e Gosto de Contar”, de
Daniel Munduruku. Nela,
uma menina de 10 anos
encontra-se sozinha em
casa em uma noite escura,
quando ouve o terrível
assobio da Matinta, um ser
mágico que quando é contrariado faz coisas terríveis
acontecerem. Sem os seus
pais, a menina precisará de
muita coragem para sair
desta situação. Com Lídia
Engelberg, do grupo Letras
Contadas. Semea (Sementes do Amanhã).
Dia 31, 15h

Contação nas
bibliotecas
A quase morte de Zé
Malandro
Extraída do livro “Contos de

Lilian Marchetti

Enganar a Morte”, de Ricardo Azevedo, a história tem
como personagem central o
astuto Zé Malandro, que dá
abrigo a um velho e o trata
com generosidade. Em gratidão, o velho revela possuir
poderes mágicos e concede
três desejos a Zé Malandro.
Com Lilian Marchetti.
Indicada para crianças a
partir de 4 anos. Biblioteca
Machado de Assis.
Dia 5, 9h

A ajuda do saci
História retirada de livro
homônimo, de Olívio Jekupé, sobre um kurumim que
sonhava em ir para a escola

História retirada de livro
homônimo, de Ruth Rocha.
Depois de um longo inverno, o camaleão acordou de
bom humor e passeava sob
o sol, usando sua cor preferida, mas a cada encontro
com os amigos mudava de
cor para agradá-los. Com
Lourdes Maria Rosa, da
Cia- Cia. Biblioteca Érico
Veríssimo.
Dia 19, 14h30

O saci
História retirada de livro
homônimo de Monteiro Lobato, na qual o personagem
Tio Barnabé narra as peripécias do Saci e também como
conseguiu dar a ele uma
lição de mestre. Indicado
para crianças a partir de 4
anos, com Ana Paula, do
Grupo Tricotando Palavras.
Biblioteca Malba Tahan.
Dia 25, 14h30
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A princesa que tudo
sabia... menos uma
coisa
Retirada de livro homônimo, esta história de Rosane
Pamplona é cheia de charadas, adivinhas, enigmas
e perguntas para as quais
uma princesa tinha todas
as respostas. Até que um
jovem vindo de longe descobriu uma pergunta que
a princesa não conseguiu
responder. Que pergunta é
essa? Com Marília Tresca e
Paulo Cavalheiro, do Grupo
Caminhando, Cantando e
Contando Histórias. História
indicada para crianças de
6 a 10 anos. Biblioteca
Guimarães Rosa.
Dia 26, 14h

O arqueiro Zen
De autoria de Ilan Brenman.
Conta a história de um
arqueiro que não acha
correta as atitudes felizes
e descompromissadas dos
Monges.

Como nasceram as
estrelas

Retirada do livro “Como
nasceram às estrelas e doze
lendas brasileiras”, de Clarisse Lispector. História dos
curumins que adoravam
roubar comida da tribo e
que, quando descobertos,
precisam fugir para bem
longe. O que será que acontece com esses curumins?
Com Júlio César Brugnari,
do grupo Encanteria – Lendas & Mistérios. Biblioteca

Monteiro Lobato.
Dia 27, 9h30

Contos &
Encantos
Contação de história
realizada por funcionários
das bibliotecas públicas da
cidade. Com capacitação
e vivências em diferentes
dinâmicas, agregam novos
elementos a suas práticas,
assumindo o papel de
mediadores. Livre. Grátis.

O homem que amava
caixas
Retirado de livro homônimo
de autoria de Stephen
Michael King. A história é
a de um homem que encontrou um modo especial
de demonstrar o seu amor
ao filho. Biblioteca Manuel
Bandeira.
Dia 4, 9h e 14h

A descoberta das frutas
/ Uma abelha muito
gulosa

Grupo Caminhando, Cantando e Contando Histórias
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Apresentação de duas
histórias. A primeira,
retirada do livro “Lendas
indígenas”, de Hernani
Donato, fala de uma lenda
da tribo Karajá que mostra
como os índios aprenderam

infantil
a comer frutas e a plantar
árvores. A segunda, retirada
de livro homônimo de Steve
Smallman e Jack Tickle,
é sobre uma abelha que
não dividia o néctar com
ninguém, até o dia em que,
de tanto comer, passou
mal e precisou da ajuda
dos amigos. Biblioteca
Guimarães Rosa.
Dias 5, 12 e 19, 9h e
14h

Dona Baratinha
Neste conto popular
recontado por Ana Maria
Machado, a Dona Baratinha
encontrou uma moeda
enquanto varria o chão e,
segura por sua nova condição financeira, resolveu se
casar e saiu à procura de um
noivo. Biblioteca Monteiro
Lobato.
Dias 6 e 13, 9h30 e
14h30

A família da Flora
História de Annette Aubrey,
retirada de livro homônimo,
que procura ajudar as crianças adotadas a entender
sua relação com sua família.
Biblioteca Machado de
Assis.
Dias 8, 10h, e 14 e 18,
14h

Aleijadinho
História retirada do livro
“Crianças Famosas: Aleijadinho”, de Regina Rennó. Esta
narrativa reconta a história
de um dos maiores mestres
do barroco brasileiro,
de suas obras e de suas
dificuldades, já que aos 40
anos ficou doente e, gradativamente, foi perdendo
os movimentos das mãos e
dos pés. Mesmo debilitado,
pedia ajuda para amarrarem as ferramentas em
seu braço e, desta forma,
continuava trabalhando.
Biblioteca Malba Tahan.
Dia 14, 14h30

interativas e oficinas de teatro para bebês destinadas
a artistas, pesquisadores
e educadores. Confira a
programação completa no
site saobernardo.sp.gov.br/
guiadacidade. Grátis. Centro
Livre de Artes Cênicas (Clac).
De 8 a 30

Curupira brinca
comigo?
História retirada de livro
homônimo de Lô Carvalho.
A partir de uma situação de
alguém que tem vontade
de brincar no meio da
mata, começa a descobrir
toda a riqueza do folclore.
Biblioteca Manuel Bandeira.
Dia 18, 9h e 14h

IV Festival
Internacional de Teatro
para Bebês
Destinado à primeira infância, o festival contará com
apresentações, exposições

Teatro para bebês
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Agostinho dos Santos,
um dos principais
cantores brasileiros
Há 42 anos, o Brasil perdia
um de seus mais respeitados cantores. Agostinho
dos Santos faleceu em 12
de julho de 1973, num
trágico acidente de avião
perto do aeroporto de Orly,
Paris. Apenas 12 dos 134
passageiros do voo sobreviveram. Nascido em São
Paulo, em 1932, o cantor
teve um repertório eclético,
que incluía samba e rock,
mas foi com a Bossa Nova

34

que ganhou proeminência.
No início da carreira, cantou
com a Orquestra de Osmar
Milani e em rádios ao lado
de Ângela Maria e Sílvia
Teles. Em 1959, ganhou
projeção internacional ao
participar da trilha sonora
do premiado filme Orfeu
Negro, interpretando “A
Felicidade”, música de Tom
Jobim e Vinícius de Moraes,
e “Manhã de Carnaval”, de
Antonio Maria e Luiz Bonfá.
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Em 1962 se apresentou
na noite de Bossa Nova no
Carnegie Hall, em Nova
Iorque. Embora nunca
tenha residido na cidade,
São Bernardo guarda a
memória de Agostinho
dos Santos por meio de
sua filha, Nancy dos Santos, proprietária do Bar
Ferradura, na Vila Tupi,
ponto de encontro de artistas e local de exposição
do acervo do cantor.

memória
Exposição
Marechal por
onde a vida
passa
A Rua Marechal Deodoro é
parte da própria história de
São Bernardo do Campo. A
exposição retrata aspectos
e momentos importantes
de sua história, que são fundamentais para a memória
da cidade. Livre/Grátis.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção. Visitação até o
dia 15.
Segunda a sexta, das
9h às 12h e das 13h às
17h30, e sábados, das 9h
às 12h.

Origens e
expansão da
educação escolar
em São Bernardo
do Campo
(1830-1971)
A instalação e a popularização da educação formal no
território hoje ocupado por
São Bernardo do Campo se
deram no decorrer de um
longo e complexo processo
histórico. Sob a forma de
textos, fotografias e outros
documentos, registros de

diversos momentos desta
história estão presentes
na exposição. Livre/Grátis.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção.
Segunda a sexta, das 9h às
12h e das 13h às 17h30, e
sábados das 9h às 12h.
Visitação de 18 de
agosto a 31 de outubro

Conversas de
memória no
Bairro Paulicéia
Encontro entre os

moradores da região para
bate-papos e conversas
informais. O objetivo é
trocar informações locais
e resgatar a memória do
bairro, a fim de ter condições de planejar o futuro.
Livre/Grátis. Biblioteca
Érico Veríssimo.
Dia 12, 14h

Conversas de
memória
Encontros mensais com
memorialistas e moradores
da cidade, antigos e novos,
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interessados na memória
local. É um momento para
os participantes relatarem,
juntos, suas histórias,
leituras e releituras dos
momentos vividos no
cotidiano da cidade, as
quais compõem a memória
coletiva. Os encontros contribuem para a identificação
de documentos do acervo,
indicação de novas fontes
de pesquisa e de depoimentos para o banco de história
oral da Seção de Pesquisa
e Documentação. Livre/
Grátis. Seção de Pesquisa e
Documentação (Memória).
Dia 26, 14h

Visitas mediadas

Agendamento de visitas
mediadas para grupos
organizados e escolares
às exposições da Câmara
de Cultura por meio dos
telefones 4125-5577 e
4123-8858. Seção de
Pesquisa e Documentação
(Memória).
Segunda a sexta, das
9h às 17h, e sábado, das
9h às 12h

Acervo sobre a
história de SBC e
do ABC
Disponibilização para
consulta e pesquisa no local
e itens para empréstimo. O
acervo possui livros, jornais,
revistas, fitas de vídeo, DVD
e cassete, hemeroteca,
fotografias e mapas, entre
outros. Atendimento a
estudantes, pesquisadores,
grupos e comunidades.
Seção de Pesquisa e Documentação (Memória).
Segunda a sexta, das
8h30 às 17h

Exposições
itinerantes
Visitas mediadas
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A Seção de Pesquisa e
Documentação (Memória)
empresta suas exposições
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Acervo sobre a história de S.Bernardo

para escolas e entidades.
Em formato de banners,
abordam, por meio de
imagens e textos, temas
relevantes da história do
município. Para agendar o
empréstimo, os interessados podem ligar para
os telefones 4123-8858 e
4125-5577 ou ir diretamente
ao local. Seção de Pesquisa
e Documentação (Memória).
Segunda a sexta, das
8h30 às 17h

memória
Patrimônio
Capela de São
Bartolomeu
Inaugurada em 1959, a
Capela de São Bartolomeu,
localizada no interior do
então Parque Chico Mendes,
hoje Parque Natural
Municipal Estoril Virgílio
Simionato, erguida em devoção ao santo expressa as
raízes histórico-culturais da
comunidade que origina-

riamente habitava o local.
Na região do atual bairro
Estoril estabeleceram-se
agricultores, na sua maioria
imigrantes italianos,
vindos da cidade de Chiozza
Garfagnana, na província de
Lucca, região da Toscana, na
Itália. A capela foi fundada
pelas famílias moradoras da
região, entre elas os Guazelli
e Bechelli, em louvor ao
padroeiro da cidade natal

destes imigrantes e guarda
uma peculiaridade: junto
a ela encontram-se duas
urnas de madeira contendo
terra trazida dos túmulos
dos cemitérios das cidades
italianas de Chiozza e Brescia. Em 1987, foi tombada
como patrimônio histórico
pelo Compahc-SBC, com
base na Lei 2611, de
18/06/1984, pelo Decreto
nº 8673, de 16/01/1987.
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Estúdio Vera
Cruz está aberto
para visitação

38
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O complexo Vera Cruz
volta à cena e pode ser
visitado antes do início das
obras que irá reativá-lo
como centro de produção
audiovisual. O contrato,
entre a Prefeitura e a Telem,
vencedora da licitação com
concessão por 30 anos,
foi assinado em 23 de
junho deste ano. A visita
inclui, além da história
dos estúdios, detalhes
do projeto que colocará
a cidade novamente no
cenário cinematográfico.
Além disso, serão exibidas
produções do Centro de
Audiovisual (CAV) e o filme
Pé de Cabra, de Milton
Santos, cineasta da Vila São
Pedro. Além de investir nas
instalações e nos equipamento, o projeto prevê
atividades de formação de
mão de obra. Os trabalhos
terão início pelo Centro
Cultural, com instalação de
teatro com 850 lugares, e
o CAV. O complexo contará
com sete estúdios, cinema,
incubadora de empresas,
restaurante e o Centro de
Memória do Vera Cruz.
Confira a seguir entrevista
com o cineasta Milton
Santos, de São Bernardo.
Livre/Grátis.
Dia 6, das 19h às 22h

cinema

Sou batateiro de coração, diz o cineasta
Milton Santos, da Vila São Pedro

Guia da Cidade: Como
descobriu o cinema?
Milton Santos: Meu
primeiro contato com o
cinema aconteceu por
meio do circo. Em minha
cidade, no interior da
Bahia, sempre chegavam

circos e eles apresentavam cenas de filmes de
bang bang. Eu gostei
muito de ver aquilo, ver
as reações das pessoas.
Mais tarde, por meio da
televisão colocada no
centro da praça, naquela

época ninguém tinha
condições de ter uma em
casa, conheci os filmes do
Mazzaroppi, Os Trapalhões
e o do seu Zuzú, dono do
cinema local. Com uma
carriola eu carregava os
cartazes dos filmes que
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iriam ser exibidos e, em
troca, ganhava os pedaços
das fitas que quebravam.
Em minha casa, montei
um projetor e, com esses
pedaços de fitas, fiz um
filmezinho que passava
para a garotada.
Desde quando produz
filmes?
Faço filmes há uns 12 anos
ou mais e tenho alguns
inéditos. Ao todo, são 22,
dos quais uns 15 nunca
foram vistos.
Seus filmes são realizados com não atores,
geralmente da periferia. Qual o processo de
seleção do elenco?
Como nunca tive recursos
para pagar atores profissionais, mas sempre quis
contar minhas histórias,
comecei chamando
amigos e vizinhos para
participar dos meus filmes. Para minha surpresa,
descobri que diretores
renomados usaram e
ainda usam a mesma
técnica. É bem mais fácil
trabalhar desta forma. É
como se desse mais naturalidade à história e ao
meu trabalho. Na periferia
funciona, também, como
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forma de incluir essas
pessoas, que se sentem
capazes de fazer coisas
que antes achavam ser
possível só aos atores das
grandes mídias. Quando
se veem na telona, sendo
admirados pelo público, a autoestima deles
vai lá em cima e isso é
muito bom. O processo de
seleção é muito simples,
vou escrevendo o roteiro e
já imaginando cada amigo
que tenho e, também, alguns novatos que surgem
pelas redes sociais.
Como nascem suas
produções?
Meus filmes nascem
da vontade de contar
histórias, de emocionar as
pessoas, mexer com seus
pensamentos e sentimentos. Minha inspiração vem
do lugar onde moro na
periferia, das dificuldades das pessoas, do seu
dia a dia, suas correrias
pela sobrevivência e das
dificuldades e entusiasmo
que encontram em suas
vidas. Essas emoções e
sentimentos são universais e tocam o mundo
inteiro. Talvez seja por isso
que meus filmes sempre
agradam.
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Qual a importância do
Poder Público em sua
carreira?
Contar com o apoio do Poder Público é sempre um
incentivo para qualquer
artista e a Secretaria de
Cultura de São Bernardo
me proporcionou dar
mais qualidade aos meus
trabalhos. Agora tenho
lugar para exibir meus
filmes. Por meio deste
apoio pude fazer minha
formação na área, vários
cursos e aprendi muito
sobre cinema e audiovisual. O Poder Público é
fundamental para dar o
pontapé inicial na carreira
de qualquer artista, mas
acho fundamental que ele
viva de sua arte. A bilheteria de um filme significa
que o povo está gostando
e comprando seu filme.
Você se apresentou
recentemente no Itaú
Cultural. Onde mais seu
trabalho chegou?
Meu filme “Pé de Cabra”
teve sua primeira exibição
na Vila São Pedro, onde foi
rodado, depois estivemos
na mostra do Itaú Cultural,
no Cine Eldorado, em Diadema, e em Paranapiacaba. Em outubro, estaremos

cinema
no Cine Olido, na região
central de São Paulo.
Seu último filme é
“Pé de Cabra”. Já tem
algum novo projeto em
andamento?
Meu projeto agora é
filmar a continuação de
Cabrabode, no interior da
Bahia, trabalhar o próximo roteiro a ser filmado

aqui, enviar o filme “Pé de
Cabra” para vários festivais
de cinema e tentar o prêmio estímulo de roteiro da
cidade de São Paulo.
Seus filmes têm
São Bernardo como
cenário. No mês de
aniversário da cidade,
gostaria de deixar uma
mensagem?

Quero parabenizar minha
cidade, pois fui eu que a
escolhi. Aqui meus filhos
nasceram e se criaram, é
aqui que trabalho, faço
minhas produções cinematográficas. São Bernardo é a minha Projac.
Sou muito feliz por ter me
tornado um batateiro de
coração. Parabéns Bernô e
todos os seus moradores.
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Pinacoteca exibe mostra
com obras de seu acervo

A Pinacoteca de São
Bernardo do Campo está
com duas exposições de
seu acervo em cartaz.
Bicho-Homem-Bicho
apresenta obras de 19
de artistas sobre seres
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humanos e animais. Com
retratação plástica real e
imaginária, aborda sua
relação com o próprio ser
humano em sua constante
luta por afastar-se de seu
lado selvagem e animal.
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Com obras dos artistas:
Charbel, Chico da Silva,
Chirinéa, Dipaiva, Elvin
Alves, Ganupe Bahia,
Francisco Gonzalez, L.
Mauro, Lamarques, Lívio
Abramo, Luiz Gonzaga
de Souza, Maty Vitart,
Nonatto Coelho e
Rodrigues Coelho, Rego,
Vitor Mizael, Waldomiro
de Deus, Walter Lewy e
Zélio. A segunda mostra,
Ficá, Noivá, Casá, é sobre
fases de relacionamentos
amorosos na cultura
popular brasileira.
Desenvolvida em pinturas,
desenhos e gravuras de
12 artistas: Dárcio Lima,
Dercy Pereira, Edson
Soares, Eugenio Prati, M.V.
Melo, Octacília, Teles, Tito
Alencastro, Volpi, Waldeci
de Deus, Waldomiro de
Deus e Wilma Ramos.
Livre/Grátis.
Visitação de 8
de agosto a 16 de
setembro, terça a
sábado, das 10h às 18h,
quinta, das 10h às 21h

artes visuais
#foradocentro
No acervo da Pinacoteca
figuram obras de arte que
dialogam com a cidade, retratando ou representando
suas paisagens e habitantes. Embora a maior parte
desta produção remeta
à região central de seu
território, nesta pequena
mostra comemorativa aos
462 anos do município as
pinturas expostas revelam
recantos, cenas cotidianas e marcos históricos/
naturais enfocando
regiões fora do Centro. As
obras foram produzidas
em variadas técnicas,
entre os anos 1976 e 2008,
pelos artistas: Kimoto,
Mikio Sakata, Montserrat,
Orlando Mattos, Rios Pinto,
Santisteban, Tamura e
Edson Soares. Livre/Grátis.
Câmara de Cultura Antonino Assumpção.
Visitação de 4 de
agosto a 9 de setembro,
segunda a sexta, das
9h às 12h e das 13h às
17h30, sábados das 9h
às 12h

Transmutação
Com início no mês de
maio, em comemoração

ao Mês da Luta Antimanicomial, a exposição
segue como itinerante
em diversos espaços
culturais. Com obras dos
artistas convidados Ciro
Augusto Bezerra, Carlos
Alexandre do Nascimento,
Vitor Tsuyoshi Yanawaza,
Jacira Lacerda, Nilson
Aparecido Marcelino, Luiz
Pinheiro, Tiago Wontroba
e Letícia Soares Pereira,
que buscam, em telas, suas
respostas, enfrentam seus
medos e encontram sua
liberdade para criar, sentir,
pensar e, com tudo isso, se
expressar. Pinacoteca de
São Bernardo do Campo.
Abertura: dia 6, 17h30.
Visitação até 5 de setembro, terça a sábado,
das 10h às 18h, quinta,
das 10h às 21h

em forma total e não
objeto delimitado. Tais
imagens são fruto de um
exercício de meditação
contemplativa instaurado
no conflito entre a matéria
prima de um olhar — que
se sonha descondicionado
e livre de tudo que não seja
a substância mesma do
visível — e a maquinaria
fotográfica. Livre/Grátis.
Teatro Elis Regina.
Visitação de 10 a 20,
segunda a sexta, das 8h
às 17h, sábado e domingo, das 8h ás 20h

Em si
A exposição de Júlio
Versolato é composta por
15 fotografias contemplativas e apresenta imagens
de coisas flagradas em um
momento de deslocamento de suas funções
imediatas. Um impulso
de desconstrução de sua
lógica material. Momento
em que elas se mostram

Em si
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Alunos do Clac apresentam
espetáculo sobre as
manifestações LGBT
O grupo Chão Batido,
formado por alunos do
Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac), realiza a
apresentação No Orvalho
do Mussambê, que trata
de manifestações LGBT.
Reunidos pela motivação,
reflexão e exposição sobre
o tema, a apresentação
traz as histórias de
amor e desamor que se
entrelaçam e revelam,
através de uma linha de
acontecimentos permeada
por depoimentos, o debate
de questões de gênero e o
preconceito da sociedade.
A menina-flor virou moça,
mas aos olhos do amor já
é mulher desabrochada.
O menino-criança, que
jogava bola, hoje é mulher
de olhos de rímel que
ganha a vida nas noites
e, aos olhos do amor,
nem existe! Quem são
estas pessoas, o que é
este amor? O projeto foi
premiado com o ProAC
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Manifestações Culturais
com Temática LGBT2014. Elenco: Ian Boato,
Laerte Sancho, Lorayne
Vale, Mariane Ribeiro.
Dramaturgia: Lorayne Vale.
Direção: Ian Boato. 60 min.
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16 anos. Grátis. Retirar
ingressos uma hora antes
no local. Confira o bate
papo com o grupo. Centro
Livre de Artes Cênicas
(Clac).
Dias 1 e 2, 20h

teatro

“Clac influenciou a dramaturgia
corporal e linguagem”
Guia da Cidade: Como
nasceu a ideia do espetáculo?
Grupo Chão Batido: O
grupo se reuniu para montar
o espetáculo movido pelo
tema que ele trata e que
dispara opiniões e atitudes
diferentes em cada um de
nós. Então, o espetáculo
provém desse diálogo entre
opiniões mais ou menos
ativas.
Como se deu o trabalho
de pesquisa?
Partiu da dramaturgia e de
seus aspectos, como relações de poder, preconceito
tanto de gênero quanto
social e a impossibilidade
ou possibilidade do amor
diante da ignorância/
violência da sociedade. A
partir disso, fomos trabalhando com workshops
de cenas propostos pelos
integrantes do grupo com
relação aos temas acima.
Daí nasceram as cenas-depoimentos e a construção
de uma narrativa porosa,
que foge à dramaturgia
inicial que seguia uma
linha única.

Como as aulas do Clac
influenciaram a criação
do espetáculo?
Em muitos aspectos! No
corpo, tanto na consciência quanto no modo de
utilizá-lo como ferramenta
de expressão. Também na
abordagem do tema que
não fica só no conteúdo, mas
se expõe na forma do espetáculo, fazendo referência a
Lehmann, transformando
o espetáculo em atitude
política consciente. Influenciou, inclusive, na criação de
dramaturgia corporal que
foge as categorizações de
linguagem, como teatro ou
dança, para criar comunicação própria na qual a dança
e o teatro se misturam.
O que o grupo faz para
manter o coletivo
artístico?
Quase todos nós temos
outros trabalhos além do
teatro. Lorayne é professora
na rede pública, Laerte é
vendedor, Mariane trabalha
no administrativo de uma
loja de tintas. Pensamos que
o objetivo é chegar a fazer
só isso da vida, mas por

enquanto vamos levando,
aumentando nossas ferramentas de trabalho e nosso
conhecimento por meio do
próprio curso do Clac para
futuramente não depender
de outras coisas. Por hora,
o outro trabalho nos gera
certa segurança.
O Guia da Cidade está
completando cinco anos
neste mês. Qual a sua importância para o grupo
e para a classe artística
local?
O Guia da Cidade é importante no sentido de oferecer
à população informações
sobre os acontecimentos artísticos, promover o trabalho
e dar acesso a todos, ajudando indiretamente numa
questão que nos interessa,
de formação de público,
que sai do que é convencionado como arte do teatro
ou da dança, para outras
vivências artísticas mais
profundas, uma vez que o
Guia abrange muitos tipos
de manifestações culturais
da cidade. Gostaríamos de
agradecer pela parceria e
pela oportunidade.
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Mostra Clac Aulas, fóruns
e aberturas
de processos
criativos
O Centro Livre de Artes Cênicas (Clac) abre suas aulas
para a comunidade durante
o mês de agosto, com espetáculos convidados, fóruns,
aulas abertas das turmas
de adolescentes, primeiro
encontro e primeiro ano
e mostra dos processos
criativos do segundo e dos
terceiros anos. Os trabalhos
têm como enfoque a
pesquisa da transdisciplinaridade entre teatro e dança,
base do projeto pedagógico.
Todas as atividades serão
realizadas no Centro Livre
de Artes Cênicas (Clac).

cias desde o início das aulas
sobre os processos criativos
nos três anos do curso, com
enfoque na junção transdisciplinar de Teatro e Dança e
como ela ocorre na prática.
Grátis. Retirar ingressos
uma hora antes no local.
Dia 9, das 15h às 18h

A pedagogia
das máscaras no
treinamento do ator
A Cia Lona de Retalhos
convida as arte-educadoras
Maria Thais e Luciana

Viacava a debater o uso das
máscaras teatrais (comédia
humana, máscara larvária,
máscara neutra, commedia
dell’arte e bufão) no aprimoramento técnico do ator.
Projeto Contemplado pelo
ProAC - Aprimoramento
Técnico Artístico – 2014.
Dia 12, 20h

Aberturas de processos
criativos
As turmas de segundo e
terceiros anos abrem seus
processos criativos, com
experimentos cênicos criados a partir das propostas
do Curso de Formação em
Teatro e Dança do Clac.
- Abertura Terceiro Ano
Tarde
Dias 11, 15h, e 12, 15h
- Abertura Segundo Ano
Noite
Dia 11, 20h

Aulas abertas
As aulas abertas durante
vários dias de agosto. Consulte a programação do Clac
pelo telefone 4125-0582.

- Abertura Terceiro Ano
Noite
Dia 14, 20h

Fóruns de debate:
Experiências na junção
de Teatro e Dança nos
processos de criação

Chuva constante
com Malvino
Salvador

Os arte-educadores do Clac
apresentam suas experiên-
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Cia Lona de Retalhos
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Dois policiais velhos amigos
se veem envolvidos numa

teatro
série de acontecimentos,
com a amizade e valores
postos à prova. Eles dão a
definição do que é a família
e decisões que tomam em
seu nome. Mas a lembrança
dos acontecimentos não é a
mesma para os dois. Texto:
Keith Huff. Tradução: Daniele Avila Small. Direção:
Paulo de Moraes. Elenco:
Malvino Salvador e Augusto
Zacchi. 80 min. 14 anos. Ingressos: R$ 70 (inteira), R$
60 (antecipado até dia 1),
R$ 50 (com apresentação
de bônus do Jornal ABCD
Maior, flyer promocional
e funcionários públicos) e
R$ 35 (meia-entrada para
estudantes aposentados
e pessoas com 60 anos ou
mais). Teatro Lauro Gomes.
Dia 2, 18h30

A prova
Peça do grupo Teatro
Popular Casa de Bambu. Do
uruguaio Carlos Reherman,
é baseada na história de
Primo Levi, judeu italiano,
químico e prisioneiro de um
campo de concentração. Dirigida por Vera Lamy, a peça
reflete sobre as relações de
poder e aborda um tema
complexo de maneira popular, com diferentes camadas

Meu
Queridoooo!!!

A prova

de interação com a obra,
inclusive com as pessoas
que passam e observam ao
longe, uma vez que Casa de
Bambu não possui cobertura. Texto: Carlos Reherman.
Tradução: Silvana Garcia.
Elenco: Elton Santos, Ícaro
Rodrigues e João Attuy. 60
min. 16 anos. Grátis. Retirar
ingresso uma hora antes no
local. Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac).
Dia 13, 19h

Em cena, Victor Meyniel
mostra uma série de
personagens que apresenta
em seus vídeos na internet.
Entre os personagens estão
Professor Bipolar, Benjamim
Canetton e a Mãe. O
espetáculo fala sobre a
escola, a adolescência e
os medos, tudo de forma
totalmente satirizada e
sarcástica. Victor começou
essa “brincadeira” no fim de
2013, impulsionado pelos
amigos. 60 min. 10 anos.
Ingressos: R$ 60 (inteira) e
R$ 30 (meia-entrada para
estudantes, professores da
rede pública e pessoas com
60 anos ou mais). Teatro
Lauro Gomes.
Dia 16, 19h

Pão e circo
O dono de uma padaria
demite uma antiga
funcionaria, mas essa
atitude vai desencadear
serie de acontecimentos.
O espetáculo traz números
circenses e sonoplastia ao
vivo. Direção: Paula Cortezia
e Sérgio Zanck. Elenco:
Amanda Furlan, Denise
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Hyginio, Eduardo Zanetti,
Hayanne Oliveira, Larissa
Cattelani, Raffael Santos
e Sérgio Zanck. 60 min.
Apresentação vencedora do
Programa de Ação Cultural
- ProAC Primeiras Obras.
Livre/Grátis.
.Praça São Judas Tadeu,
Jardim Represa
Dia 20, 15h
.Praça da Matriz, Centro
Dia 22, 15h

Trair e coçar e só
começar
Ao ver a patroa Inês
assediada pelo síndico do
prédio, a atrapalhada empregada Olímpia supõe que

ela esteja traindo o marido
Eduardo, apesar de estarem
preparando a festa de 16
anos de casados. O que
gera “quiproquós”. Elenco:
Anastácia Custódio, Carlos
Mariano, Mario Pretini,
Tânia Castelo, Carla Pagani,
Miguel Bretas, Ricardo
Ciciliano, Siomara Schröder
e Ivan de Almeida. Texto:
Marcos Caruso. Direção:
Attílio Riccó. 100 min. 12
anos. Ingressos: R$ 80
(inteira), R$ 50 (antecipado
até dia 21), R$ 40 (meia-entrada para estudantes,
professores da rede pública,
pessoas com 60 anos ou
mais e recorte de bônus de
jornal). Teatro Lauro Gomes.
Dia 22, 21h

RISOtto Stand
Up Comedy

RISOtto Stand Up Comedy

Trair e coçar e só começar
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Composto pelos premiados
humoristas Leandro Paes,
Carlos Pingo, Leonardo Ferreira e Carlos Real, o grupo
provoca muita alegria e
diversão com o humor que
traz nesta apresentação. 80
min. 12 anos. Ingressos: R$
30 (inteira), R$ 15 (idosos
e estudantes) e R$ 12,90

teatro
(antecipado pelo site aproveitaabc.com.br). Teatro Elis
Regina.
Dia 23, 19h30

Capitães de
areia
História de meninos abandonados que vivem à beira
da marginalidade e são
liderados por Pedro Bala.
Juntos, tentam sobreviver
em meio a conflitos nas
ruas de Salvador, onde
sonham com uma vida
diferente. A rotina dos
capitães da areia muda com
a chegada de Dora. A partir
deste momento, todos do
bando terão um novo rumo

em suas vidas. Com a Cia
Brittos Produções. Direção:
Nando Britto. Elenco: Cássia
Andrade, Leonidas Ramon,
Lucaz Felipe, Nando Britto,
Roberto Ribeiro e Rô Damasceno. 70 min. 12 anos.
Ingressos: R$ 30 (inteira) e
R$ 15 (idosos e estudantes).
Teatro Elis Regina.
Dias 26, 20h

Ulysses à deriva
O espetáculo traz os personagens Leopold e Molly
Bloom, da obra “Ulisses”,
de James Joyce. Se no livro
se o que se vê é um dia na
vida de Leopold Bloom por
Dublin, o espetáculo narra

a história de um homem
que, na tentativa de adiar
o retorno, caminha sem
se esquecer de que Molly,
a esposa, está em casa
à espera de um possível
amante. Com a Cia Estrela
D´Alva. Direção: Carina
Prestupa. Elenco: Lígia
Helena e Paulo Gircys.
Músicos: Beto Sporleder
(sopros), Daniel Müller (piano e acordeon), Guilherme
Marques (bateria) e Rui
Barossi (baixo acústico). 60
min. 14 anos. Grátis. Retirar
ingressos uma hora antes
no local. Centro Livre de
Artes Cênicas (Clac).
Dia 27, 19h

Capitães de areia
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teatro
O cortiço

Metáfora da sociedade
brasileira do fim do século
XIX, a história foca o surgimento dos cortiços e da
oposição entre a burguesia
e o proletariado. Neste
cenário há personagens
como pedreiros, imigrantes
italianos, homossexuais,
curandeiras, lavadeiras e
escravos, cada qual com
seus dramas expondo assim
a miséria, a criminalidade e
a exploração humana. Com
o Grupo Trapiche de Teatro.
Direção: Renato Mano. 70
min. 12 anos. Ingressos: R$
40 (inteira), R$ 20 (estudantes e idosos) e R$15 (promocional/grupo de alunos
com reserva antecipada).
Teatro Elis Regina.
Dia 27, 20h
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Performance
teatral:
Sentimentos
vestidos
Espetáculo cujo tema são os
sentimentos que o homem
veste desde o seu nascimento até a sua morte.
Baseada em textos literários
de grandes autores da
literatura brasileira, esta
peça possibilita ao público
tomar contato com o universo literário. Interpretada
e elaborada por Solange
Rossignoli. A performance
tem acompanhamento
musical do guitarrista Felipe
Rossignoli do Carmo. Livre/
Grátis. Biblioteca Machado
de Assis.
Dia 28, 19h

Cada um tem
a fama que
merece

Cada um tem a fama que merece
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Em cena, um ator que quer
se cantor, um eliminado
de Reality Show, um ator
acostumado ao sucesso e
um coadjuvante que deseja
ser protagonista dialogam
com o público sobre o desejo de “ser famoso”. Nessa
busca, vivem situações
cômicas e trágicas que os
evidenciam na mídia de
forma equivocada. Quando
um personagem tenta
controlar os demais, um
segredo que o envolve complica o enredo. Com a Cia
Quinhoeiros de Pirandello.
Texto e direção: Mário José
Cutolo. Elenco: Jeferson
Cruz, Mário José Cutolo,
Ricardo Dias e Giuliano
Menuzzo. 65 min. 12 anos.
Ingressos: R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (estudantes, idosos e
compra antecipada). Teatro
Elis Regina.
Dia 29, 20h
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Confira programação de
aniversário de SBC nos
polos culturais

52
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ação cultural nos bairros
Como parte das comemorações de aniversário de 462
anos da cidade, os polos
culturais da cidade (Taboão,
Vila São Pedro, Ferrazópolis,
Jardim Represa e Riacho
Grande) apresentam neste
mês algumas das atividades
que desenvolvem em seus
espaços. Esses cinco locais
fazem parte das ações da
Secretaria de Cultura de
São Bernardo do Campo
para promover a interação
e circulação da produção
cultural local dos bairros
da cidade. Esse projeto
faz parte da Ação Cultural
Descentralizada, programa
desenvolvido nos bairros e
que engloba ações de difusão, fomento e formação
cultural, tais como projeto
Cineclube, teatro nos
bairros, Pontos de Cultura,
VAI-SBC, Oficinas Culturais
Descentralizadas. Confira a
programação em cada um
dos polos culturais. Livre/
Grátis.

tradicionais circenses por
meio de números e intervenções de clowns. Centro
Cultural Jácomo Guazzelli.
Dia 16, 10h

Improvisando o verso
O Improvisando o Verso,
com Moreira de Acopiara,
visa destacar diversas
formas da improvisação
presentes na cultura popular (repente, cururu, poesia
popular, cordel e trova).
Centro Cultural Jácomo
Guazzelli.
Dia 16, 11h

Bailão do Ferrazópolis
Programação especial com
as presenças dos grupos Trio
Belizário e Irmãos do Baião.
Centro Cultural Jácomo
Guazzelli.
Dia 16, 15h

Riacho Grande
Mostra Polo Riacho
Grande
Música e intervenções
poéticas, com participantes
do Polo Cultural Riacho
Grande, são uma prévia
do Festival de Blues e Jazz
de SBC, que é uma das
atrações comemorativas
do aniversário da cidade
realizada uma semana após
este evento. A diversidade
de ritmos característicos dos
grupos ganha roupagem
contemporânea com a
ousadia do improviso
e liberdade jazzística,
consolidando a qualidade
artística da região. Entre
as atrações de palco estão
Grupo Coral Essência, pop
rock com Variamus e Projeto
OWL. Coreto da Praça João

Ferrazópolis
Cia Sintonia do Riso
A Cia. Sintonia do Riso,
grupo de circo da cidade,
apresenta um espetáculo
que resgata as brincadeiras

Irmãos do Baião tocam no Bailão do Ferrazópolis
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Olímpio Bassani.
Dia 8, 15h

7ª Festa da Colônia
dos Pescadores
Profissionais da
Represa Billings
Como valorização, recuperação da memória e difusão
das culturas populares
tradicionais, a Secretaria de
Cultura de São Bernardo,
em parceria com a Colônia
dos Pescadores Orlando
Feliciano Z-17, realiza a 7ª
edição desta tradicional
festa. O evento contará a
presença de artistas locais,
com muito forró, música
sertaneja, MPB, atividades
infantis, entre outros.
Com a Orquestra de Viola
Caipira, Pedro Paulo e Dito
Costa e Caju e Castanha. O
público também poderá
apreciar comidas e bebidas
típicas e conhecer um pouco
mais sobre a cultura da
pesca. Livre/Grátis. Colônia
dos Pescadores Orlando
Feliciano Z-17. Estrada do
Rio Acima, 5.930, Riacho
Grande.
Dia 9, 12h

com as representações
comunitárias dos bairros no
pós-balsa, a jovens e adultos uma vivência prazerosa
do mundo da música. A
fim de valorizar os artistas
locais, serão realizadas
inscrições pelo telefone
4336-8257, com Marcos, ou
no dia do evento, caso haja
disponibilidade de horário.
Entre as atrações de viola
caipira e forró pé de serra
estão Violeiros da Paróquia,
Pedro Paulo & Dito Costa,
Bruno Coelho e Geraldo
Lima. O evento acontece na

Palco Pós-Balsa
A Secretaria de Cultura de
São Bernardo proporciona,
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Rua Hugo Vieira Pinto, 443,
no Bairro Santa Cruz.
Dia 16, 12h

Vila São Pedro
Prata da Casa: Pé de
Cabra - o filme
Exibição do filme do
cineasta Milton Santos,
morador da Vila São Pedro, com seu mais recente
longa-metragem. Centro
de Referência das Culturas
Populares Tradicionais /
Parque Chácara Silvestre.
Dia 8, 13h

ação cultural nos bairros
Alex e Jânio - Acústico
de Casa
Nesta apresentação, a
conhecida dupla apresenta
um show acústico com
canções do repertório
popular e tradicional. Centro
de Referência das Culturas
Populares Tradicionais /
Parque Chácara Silvestre.
Dia 8, 15h

Sarau Hip Hop
Apresentação de rappers e
DJs mostrando toda a poesia
e força musical do Hip Hop
na Vila. Emeb Irmã Maria
Odete Ramos Pinto.

Alex e Jânio

Dia 29, 19h

São Pedro joga
capoeira

Roda de capoeira com o
professor Edinho, alunos e
com quem mais quiser jogar capoeira. A atividade
acontece em
frente ao Centro de
Referência das Culturas
Populares Tradicionais,
no Parque Chácara
Silvestre.
Dia 30, 11h

Causos de ontem e
de hoje

Capoeira na Vila São Pedro

Pocket show com Naná e
Teté, moradoras do Monte
das Oliveiras, apresentando canções e causos da
cultura popular. Centro
de Referência das
Culturas Populares Tradicionais / Parque Chácara
Silvestre.
Dia 30, 14h
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Taboão
Cultural Sound System
– INI Sounds Reggae
Music
Evento que busca levar
diversão, conhecimento
e mensagens de paz e
amizade ao público por
meio da cultura Sound
System. O melhor da
música reggae em todas
as suas vertentes, além
de exposição de fotos
e textos, exibição de
curtas-metragens e muito
mais. Livre/Grátis. Centro

Cultural Lázaro Pinto de
Azevedo.
Dia 2, 14h

O segredo das
princesas
Espetáculo infantil no qual
uma garotinha descobre
um terrível segredo que
envolve a vida de algumas
princesas. Só um antigo
livro de contos de fadas poderá ajudá-la a confirmar
a verdade. Com a Iriarte
Cia. Teatral. Adaptação e
direção: Marcelo Monthesi.
40 min. Centro Cultural

Guerreiros de Judá é atração no Taboão
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Lázaro Pinto de Azevedo.
Dia 15, 16h

Sarau Lítero-Musical
Toda última sexta-feira do
mês, as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS)
do Taboão realizam uma programação na qual saúde e
cultura se mesclam em meio
a palestras com convidados
especiais e apresentações
de música, dança e poesia,
entre outras. Livre/Grátis.
Centro Cultural Lázaro Pinto
de Azevedo.
Dia 28, 9h

ação cultural nos bairros
Rock na veia
Evento para difusão de
diversas vertentes do rock,
mostrando ao público o
trabalho de grupos da cena
independente da região.
Apresentação das bandas
Celofane, Lixo Suburbano e
convidados especiais. Centro
Cultural Lázaro Pinto de
Azevedo.
Dia 29, 16h

Conexão de culturas
musicais
Espaço para divulgação e
apresentação das vertentes
da música jamaicana e
da cultura rastafari. Nesta
edição, apresentação das
bandas Guerreiros de Judá,
Ras Mocambo e convidados
especiais. Centro Cultural
Lázaro Pinto de Azevedo.
Dia 30, 17h

Jardim Represa
Jardim Represa
comemora seu
aniversário e o da
rádio do bairro
A Secretaria de Cultura de
São Bernardo, por meio
do Polo Cultural do Jardim
Represa, preparou uma
grande festa em comemoração ao aniversário de 59

Banda Celofane

anos do bairro e de quatro
anos da Rádio Represa FM.
Serão realizados shows com
artistas locais, atividades
infantis e esportivas.
Dia 13/9, 10h

Reunião dos Polos
Culturais
O objetivo desta reunião,
que acontece nos bairros
Ferrazópolis, Taboão, Jardim
Represa, Riacho Grande
e Vila São Pedro, é juntar
artistas, grupos e pessoas
que tenham interesse em
debater e colaborar com
a construção de políticas
públicas na área cultural.
Participe da atividade
que incentiva a produção,
circulação e valorização da
cultura local. A ação promove a apropriação do espaço
público e o aprimoramento
de conhecimentos, fortalecendo os grupos regionais.

Informações: 4336-8254.

Quando:
Riacho Grande
Biblioteca Machado de Assis.
Dia 1, 10h

Vila São Pedro
Emeb Irmã Odete Maria
Ramos Pinto.
Dia 4, 19h

Jardim Represa
Emeb Antonio dos Santos
Farias.
Dia 10, 19h

Taboão
Centro Cultural Lázaro Pinto
de Azevedo.
Dia 11, 19h

Ferrazópolis
Centro Cultural Jácomo
Guazzelli.
Dia 17, 19h
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Sustentabilidade é ação
constante da Prefeitura

Desde 2013, a Prefeitura
de São Bernardo do Campo
tornou uma prática permanente a implementação
da Agenda Municipal de
Sustentabilidade. O objetivo
da ação é inserir nas atividades e rotinas de trabalho
do serviço público critérios
de sustentabilidade. Dentre
as ações, destacam-se a
adequação de 60 próprios
municipais com equipamentos que economizam água,
50 escolas em processo de
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adaptação, utilização de
água de reuso para lavagem
de ruas em que ocorrem
as feiras livres; coleta
seletiva interna nos próprios
municipais, implantação do
Programa Papa Óleo, substituição do papel comum pelo
papel reciclado, campanhas
de educação ambiental e
instalação de adesivos nas
áreas comuns de diversos
próprios, alertando sobre a
necessidade de se economizar água, energia e papel.

meio ambiente
Programação de
aniversário no
Estoril
O Parque Natural Municipal Estoril preparou uma
programação especial em
comemoração aos 462
anos de São Bernardo do
Campo. Confira quais atividades vão ser realizadas
e participe!

Bicho do mês: coruja
A cada mês, o Zoológico
Municipal vai escolher

um animal para que o
visitante o conheça um
pouco mais. Em agosto,
é a coruja. Participe e
saiba um pouco sobre este
animal, suas curiosidades, lendas e hábitos. A
atividade é livre para os
frequentadores do parque
e não é necessário se
inscrever.
Dias 2 e 16, das 11h
às 15h

Circuito verde
Neste mês, o Parque
Estoril apresenta novidades interessantes para
o visitante. Uma delas
é o Circuito Verde, visita
guiada no Viveiro Escola,
jardim sensorial e trilha
na Mata Atlântica. Não é
necessário se inscrever,
basta comparecer ao
ponto de encontro 15
minutos antes de o início
da atividade. Limite de 15
participantes. Os interessados devem se encontrar
em frente ao Viveiro
Escola, que fica perto da
entrada do Zoológico.
Parque Natural Municipal
Estoril.
Dia 9, das 10h às 13h

Bem estar animal

Qual o brinquedo favorito
do macaco prego? Você
poderá aprender sobre
isso e como criar e oferecer brinquedos que contribuam para o bem-estar
deste alegre morador
do Zoológico Municipal.
Crianças e adolescentes a
partir de 12 anos podem
participar, desde que
acompanhados por um
adulto. Obrigatório o
uso de calça e calçado
fechado. Inscrições pelo
telefone: 4101-8899.
Parque Natural Municipal
Estoril.
Dia 16, das 13h às
14h30

Escola Livre de
Sustentabilidade
Espaço para reflexão,
sensibilização e troca de
experiências, a Escola
Livre de Sustentabilidade
dissemina conceitos e
práticas sustentáveis.
Como um encontro recepcionado com frutas, sucos,
chá, bolo e biscoitos é
mais inspirador, leve seu
alimento pronto para o
café da manhã comunitário que acontece antes de
cada oficina. Outra suges-
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tão sustentável: use sua
própria caneca. Confira as
opções de oficinas gratuitas e faça a sua inscrição
pelo telefone 4367-6463.
Vagas limitadas. Prédio da
Administração do Parque
Natural Municipal Estoril.

Programação:
Prática de sementeira e
de viveiro de mudas
Os participantes terão a
oportunidade de aprender
na prática a importância e
como fazer uma sementeira
e um viveiro de mudas.
Dia 1, das 9h às 12h

prática os conhecimentos
aprendidos, plantando uma
pequena horta.
Dia 15, das 9h às 12h

tes terão a oportunidade de
fazer e degustar algumas
receitas.
Dia 29, das 9h às 12h

Prática de alimentação
ecológica

Escola Livre de
Sustentabilidade
Itinerante

O objetivo desta oficina é
promover o debate sobre o
tema e oferecer alternativas
mais saudáveis e sustentáveis, de forma a complementar o cardápio cotidiano
das famílias. Os participan-

No mês do aniversário da
cidade, a Escola Livre de
Sustentabilidade Itinerante
estará no CEU Regina Rocco

Prática de revitalização
de vasos
Nesta oficina, os participantes poderão descobrir
na prática maneiras de
revitalizar vasos, tornando
as plantas mais fortes e
bonitas.
Dia 8, das 9h às 12h

Prática de agricultura
urbana
Nesta oficina será demonstrada a importância da
agricultura urbana e maneiras que tornam possível o
plantio em grandes cidades.
Os participantes terão a
oportunidade de colocar em
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guiadacidade • agosto 2015

meio ambiente
com uma oficina prática
de plantio consorciado em
canteiros. Os interessados
em participar devem se
inscrever pelo telefone
4367-6463. CEU Regina
Rocco Casa I. Rua Tiradentes, 1.845, Vila do Tanque.

Prática de plantio
consorciado em
canteiros
O cultivo associado, ou
consorciado, é uma técnica
agrícola que consiste no
plantio de duas ou mais
espécies em um mesmo
solo, sendo que estas se
favorecem mutuamente.
A oficina visa compartilhar
conteúdos, técnicas e
conhecimentos para instrumentalizar os participantes
a adotarem o plantio de
espécies associadas.
Dia 15, das 14h30 às
17h30

Pesqueiros
sustentáveis
A Prefeitura de São
Bernardo e nove pesqueiros
voluntários do município
desenvolvem o Pesqueiro
Sustentável, projeto de
fomento à atividade que
contribui para melhorias

no segmento, respeitando
questões sustentáveis. Com
a promoção do turismo de
pesca, o programa beneficia
as comunidades locais,
incentiva a conservação do
meio ambiente e incrementa o atendimento ao
turista. Esses pesqueiros
oferecem estrutura para
prática da pesca esportiva.
Tudo em meio à paisagem
da Mata Atlântica. Os outros
serviços oferecidos incluem
restaurantes, lanchonetes,
churrasqueiras, playground,
trilhas e passeio a cavalo.

Confira as opções:

Alto da Serra Pescarias
Estrada do Capivari,
altura do nº 7.666, Capivari. Acesso pelo km 37 da
Rodovia dos Imigrantes,
sentido Santos/São Paulo.
Informações: 99410-1005
/ 96830-7786. Segunda
a sexta, das 7h às 18h,
sábado e domingo, das 7h
às 19h

Pesqueiro Amigos da
Natureza
Estrada do Cocaia, 879, Riacho Grande. Informações:
4101-8757 / 98282-0855.
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meio ambiente
Terça a domingo, das
7h às 18h

Pesqueiro JM
Estrada Caminho do Mar,
2.340, Riacho Grande, km
31,5, antiga Estrada Velha
de Santos. Informações:
pesqueirojm.com.br ou
pelos telefones 4101-8662
e 99746-3471.
Segunda a domingo,
das 7h às 18h

Pesqueiro Nabel
Estrada Velha de Ribeirão
Pires, Riacho Grande. Acesso
pelo km 35 da Rodovia
Índio Tibiriçá. Informações:
4439-7553.
Terça a domingo, das
7h às 18h

Índio Tibiriçá. Informações:
94374-6465 / 99219-0770.
Segunda a domingo,
das 7h às 18h

Pesqueiro Tomodati
Estrada Velha de Ribeirão
Pires, Riacho Grande. Acesso
pelo km 35 da Rodovia
Índio Tibiriçá. Informações:
pesqueirotomodati.com.br
ou pelo telefone 44399170.
Segunda a domingo
(exceto às terças), das 7h
às 17h

Pousada dos
Pescadores
Estrada Caminho do Mar,

Pesqueiro Pedra Branca
Estrada do Matarazzo, 993,
Curucutu. Informações:
ppedrabranca.com.br ou
pelos telefones 4342-3784
e 99998-0083.
Segunda a domingo
(exceto às terças), das 7h
às 17h

Pesqueiro Takamori’s
Estrada Velha de Ribeirão
Pires, Riacho Grande. Acesso
pelo km 35 da Rodovia
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6.825, Riacho Grande (km
36 da antiga Estrada Velha
de Santos). Informações:
pousadadospescadores.
com.br ou pelos telefones
4354-0535 e 99763-2797.
Segunda a domingo,
das 7h às 17h

Sol Pescarias
Estrada do Capivari, 7.666,
Capivari. Acesso pelo km 37
da Rodovia dos Imigrantes, sentido Santos/São
Paulo. Informações: www.
solpescarias.com.br ou
pelos telefones: 4342-7885
e 99541-7209.
Segunda a domingo,
das 7h às 18h

literatura

SBC promove Festival de
Contação de Histórias
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Para comemorar o aniversário de São Bernardo
do Campo, a Secretaria de
Cultura preparou o Festival
de Contação de Histórias,
que tem como objetivo, por
meio de diversas narrativas,
estimular o encontro entre
o oral e escrito, proporcionando, assim, uma viagem
ao múltiplo universo do
imaginário. A programação,
que é gratuita, terá três dias
de narrativas e oficinas com
os servidores das bibliotecas
públicas e os grupos de
contadores de histórias,
selecionados por edital
público, que fomentam
a leitura pela cidade. O
destaque será o bate-papo
com a escritora e jornalista
Cris Rogério, que abordará
as diferenças entre contação
de história e mediação
de leitura, bem como a
complexidade da literatura
infantil. Livre. Confira a programação. Parque Chácara
Silvestre.

transmitiam as culturas
de suas sociedades, fatos
relacionados a pequenas
coisas de seu cotidiano até
grandes batalhas épicas.
São histórias de mais de mil
anos, que são trazidas por
Dinah Feldman, temperadas com uma pitada de
brasilidade e apresentadas
para o público saborear.
Dia 14, 11h

Marcelo Monthesi Oficina
O workshop Para Ouvir
com os Olhos mostra a
importância da contação de

Dinah Feldman
Coletânea de histórias
antigas do folclore africano,
desde o período em que
muitas tribos e grupos étnicos ainda não conheciam
a escrita. Estas narrativas
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Marcelo Monthesi
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histórias para a formação de
leitores. Neste processo, a
oficina enfatiza a necessidade de se aprender a ouvir a
história para depois poder
contá-la. Somente assim,
pode-se aprender a sentir,
envolver-se e emocionar-se.
O objetivo do workshop é
desenvolver um processo
que proporcione ao contador de histórias a compreensão desta atividade junto
à literatura infantil, juvenil
e adulta, bem como apresentar diferentes técnicas
de trabalho com objetos,
adereços, teatralidade,

literatura
cantigas de roda e outras
brincadeiras.
Dias 14 e 15, das 9h30
às 12h30

Irene Tanabe
Contação de histórias com
origami (técnica japonesa
de dobradura de papel).
Durante as narrativas, as
crianças e acompanhantes
terão a possibilidade de
ver os personagens das
histórias materializarem-se
à sua frente, mediante o uso
da milenar arte do origami.
Dia 14, 14h

Cris Rogério - Palestra
Com o tema Livro Infantil
não é Livrinho, a jornalista
e escritora Cris Rogério
apresenta a literatura infantil como um gênero que
não pode ser considerado
menor que outros. Os diminutivos pejorativos pelos
quais a literatura infantil,
muitas vezes, é tratada são
indevidos por dois motivos:
1º, a criança merece ser
informada sobre assuntos
complexos e é muito mais
capaz de compreendê-los do que os adultos
imaginam; e 2º, a literatura
infantil e o livro ilustrado
são arte de alta qualidade
e os bons artistas que os
produzem são capazes de
mexer com a cabeça de
pessoas de todas as idades.
Dia 15, 14h

Lídia Engelberg

Irene Tanabe

“História de lobisomem” é
um conto folclórico extraído
do livro homônimo de Maria Fernanda Antunes. Conta
a história de uma moça
da cidade que se casa com
um homem do campo e,
alguns anos depois, quando
retorna para o seu sítio,
depois de visitar sua mãe na
cidade, se depara com uma

Lídia Engelberg

assustadora festa de bichos.
O mais terrível foi descobrir
que o bicho maior e mais
peludo, e que se destacava
entre os demais, era muito
mais próximo dela do que
podia imaginar.
Dia 15, 11h

Valter Valverde e Cássia
Carvalho
Integrantes da Cia Luzes
e Lendas, os contadores
trarão uma história que
fala da trajetória de Santos
Dummont, desde a sua
infância, quando lia as
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ficções de Júlio Verne, até
a sua ida à França, quando
promoveu seus estudos e
realizou experiências com
balões, culminando no voo
do 14- Bis, que lhe deu
notoriedade.
Dia 15, 15h

quem seria capaz de contar
uma história tão longa que
só parasse quando a rainha
dissesse “basta!”. Com
Bruno Luís Vieira e Larissa
Maagagnini, do grupo três
Marias e um João.
Dia 16, 10h

Letícia Ribas

Gisele Panza

Apresentação de três histórias. A primeira: A Velhinha
Inteligente é um conto
popular francês ambientado na cidade de Carcassone,
que é cercada por tropas
inimigas. Mas, quando
tudo parecia perdido, surge
Madame Carcas, com um
plano genial. A segunda:
João e Maria. Conto dos
irmãos Grimm em que dois
irmãos são abandonados
na floresta e, ao tentarem
voltar para casa, deparam-se com a casa de uma
bruxa que os captura. A
terceira: o desafio era saber

O Gato e o Escuro é uma
história retirada de livro
homônimo de Mia Couto e
fala sobre um gato amarelo
que ficou preto como a
noite quando resolveu
atravessar a fronteira
do dia para encontrar a
escuridão. Por meio desta
metáfora, a história mostra
às crianças, de uma maneira leve, como é possível
vencer o medo do escuro,
com uma experiência
construtiva e de superação.
Com Gisele Panza, da Trupe
Borboletras.
Dia 16, 11h

Paula Knoll
Apresentação da História
de uma Ervilha, retirada do
livro homônimo de Tatiana
Belinky. Esta narrativa fala
de um príncipe exigente,
prestes a desistir de sua
amada, quando é surpreendido por uma moça suja
e maltrapilha que aparece
em seu castelo. A esperta
rainha tem uma grande
ideia para fazer o príncipe
refletir e fazer todo mundo
conhecer a mais delicada
princesa dos contos de fada.
Dia 16, 14h

Atividades realizadas
pelos funcionários da
rede de bibliotecas
Oficina com jornal. Confecção de brinquedo (peteca),
pintura de rosto, desenhos
para colorir e brincadeiras
(corda, bola, amarelinha).
Dias 14, 15 e 16, das
14h às 16h

Roda de leitura
Momentos em que pessoas
se reúnem para ler e comentar leituras realizadas,
mediadas por um coordenador. Nas rodas se desenvolvem atividades de escuta e
leituras narrativas, poemas,

Gisele Panza
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literatura
textos teatrais e outros
gêneros literários, seguidas
de observações e comentários dos participantes sobre
o autor e o material lido.
Livre/Grátis.

Por 120 milhões, eu
também gritava
História retirada do blog
Crônicas Urbanas - Minhas
Impressões Digitais (https://
cronicasurbanas.wordpress.
com), da blogueira Monica.
Esta crônica bem humorada
faz divertidos comentários
sobre a venda do quadro “O
Grito”, do pintor norueguês
Edvard Munch, pelo valor
de 120 milhões de dólares.
Biblioteca Malba Tahan.
Dias 5 e 19, 14h30

Proseando: Causos do
Brasil

História retirada de livro
homônimo de Rolando
Boldrin. O caipira brasileiro,
com seu humor e boa
esperteza, é o protagonista
de várias histórias e, ao se
fingir de bobo, consegue
driblar as pessoas maldosas
que tentam enganá-lo.
Biblioteca Érico Veríssimo.
Dias 11, 9h30, e 25,
14h30

2º Acampamento
literário
O acampamento literário
é uma divertida conversa
ao redor da fogueira, na
qual são contadas histórias
sobre o folclore brasileiro. O
evento é destinado a todos
os públicos. Haverá também
uma miniexposição com
costumes e tradições
do folclore. Livre/Grátis.
Sala de Leitura Padre Léo
Comissari.
Dias 5, 12, 19 e 26, das
9h às 12h e das 13h às
15h30

Encontro
ativamente
Rolando Boldrin

criação dos bichos, de Julio
Emílio Braz. Livre/Grátis.
Biblioteca Manuel Bandeira.
Dias 6, 13, 20 e 27, 9h

Roda de leitura realizada a
partir do grupo Memória
Viva. Tema: Ngora e a

Julio Emílio Braz

Gibis em
contexto
Leitura compartilhada de
gibi e desenvolvimento
de leituras e interpretação
por meio da linguagem
de quadrinhos. Biblioteca
Manuel Bandeira.
Dia 10, 9h e 14h
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Inventando
moda
Leitura compartilhada
com o gibi Turma da
Mônica Jovem. Devido à sua
diversidade de linguagem e
riqueza artística, as histórias
em quadrinhos favorecem
a fluência da leitura e a
compreensão de textos,
além de possibilitar momentos prazerosos. A partir
de 9 anos. Grátis. Biblioteca
Monteiro Lobato.
Dias 12 e 26, 9h30 e
14h30

Ação entre
livros: Oficina de
leitura de ficção
fantástica
Tem como proposta estimular e orientar a leitura, a
discussão e estudo de textos
curtos no gênero fantástico,
no qual se incluem temáticas como fantasia, ficção
científica e horror. Com oito
encontros quinzenais, a
oficina debaterá os fundamentos do gênero, a partir
dos estudos de autores nacionais e estrangeiros, em

que se abordam sua vida e
sua obra. Oficineiro: César
Silva, publicitário, cartunista, designer gráfico e
editor do Anuário Brasileiro
de Literatura Fantástica. A
partir de 10 anos. Grátis.
Biblioteca Malba Tahan.
Com Edgar Alan Poe.
Dia 15, das 10h às 12h
Com André Carneiro.
Dia 29, das 10h às 12h

Escritores da
cidade
O objetivo é criar nas
bibliotecas um ambiente
acolhedor aos artistas
da cidade para que eles
se encontrem e troquem
experiências literárias.
Haverá espaço nas bibliotecas com exemplares
dos escritores da cidade
que compõem o acervo. A
partir desta edição, o Guia
da Cidade publicará um
texto de um dos autores
do projeto. Livre/Grátis.

Texto: Reflexão

Mauricio de Sousa
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As possibilidades que o
livro dá ao ser humano de
ir além de suas expectativas, condições de vida
e de alma, de ultrapassar
as barreiras do mundo e

literatura
em interpretação de textos
e influências socioculturais
e históricas. Livro do mês:
“Os Lusíadas”, de Luís de Camões, adaptação de Rubem
Braga e Edson Rocha. Livre/
Grátis. Biblioteca Monteiro
Lobato.
Dia 29, 9h

Encontro reúne escritores de São Bernardo do Campo

de si. A vida, às vezes, não
preenche nossas expectativas acerca do universo
em que estamos ou
vivenciamos. A realidade
é relativizada pelo alcance
daquilo que se almeja e o
que se tem. Na luta entre
o ideal e o real, há feridos
como em qualquer outro
combate. A criança, neste
contexto, é afetada de
modo mais drástico e dramático, pois não tem como
se defender ou mesmo
compreender as questões
em torno de tal embate.
Com as feridas e chagas
diversas, socializadas por
essas lutas e suas condicionalidades, a cura exige
elixires. Cada um deles tem
sua pertinência. Senão,
deixa cicatrizes expostas
que nunca fecham. O elixir

de que falamos é o da
Igualdade e do Afeto. Sem
Igualdade degradam-se
o caminho e a paisagem.
Afeto alimenta a alma e
cura os corpos. Um livro
tem um abraço tão quente
e tão macio. E ele pode
salvar uma criança do frio e
do vazio.
Danielle Rezera –
historiadora, editora e
produtora da Cia. Fagulha
(www.ciafagulha.com.br)

Clube literário
Leitores se reúnem para
discussões e reflexões sobre
a obra lida. O objetivo
é promover a análise e
aprofundamento na investigação literária, proporcionando aos participantes
visão crítica, experiência

Clubinho amigos
da leitura
A ação tem como objetivo
incentivar o hábito da leitura e aproximar o público
infantil dos vários tipos de
linguagens artísticas que
o livro premia, como exposição, hora do conto, teatro,
cinema, música, encontro
com o escritor e passeios
culturais. Dessa forma,
conscientiza-se a importância das histórias, livros e das
bibliotecas. Neste mês, a
obra escolhida é “Guardachuvando doideira”, de
Sylvia Orthof. Livre/Grátis.
Biblioteca Monteiro Lobato.
Dia 29, 9h

RPG
Sigla de Role-Playing Game.
Jogo de interpretação no
qual existe o desenvolvimento tanto do persona-
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gem quanto da história,
sempre sob a orientação de
um mestre. Coordenação:
Mestre Adriano Sintate. A
partir de 12 anos.
Dias 1, 8, 15, 22 e 29,
das 13h às 17h

Sarau do Fórum
Atividade desenvolvida
pelo coletivo Fórum de
Hip Hop de São Bernardo
do Campo, que neste mês
comemora cinco anos.
Acontece toda última
quinta-feira do mês com
o intuito de promover
o encontro de poetas,
escritores e compositores,
criando um espaço no
qual as artes, sobretudo
a literatura, contribuam

para o aperfeiçoamento
das relações humanas e da
emancipação dos indivíduos. Livre/Grátis. Projeto
Meninos e Meninas de Rua.
Dia 27, 19h

Espaço Troca
Livro
Criado para estimular a
troca e o recebimento de
doações de livros. São
disponibilizados para
intercâmbio CDs, discos de
vinil, revistas, HQs, DVDs e
publicações diversas.
Segunda a sexta, das 9h às
18h, sábado, das 8h às 14h

Espaço Braille
Criado em 1997, possui

Espaço Troca Livros
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acervo de mais de mil livros
em formato braille e uma
centena de audiolivros.
Desenvolve atividades culturais e de leitura em braille
e libras, cuja proposta é
integrar pessoas com deficiência à sociedade. O espaço
disponibiliza equipamentos
para deficientes visuais,
como impressora, máquina
de escrever, regletes (instrumento de escrita manual
do sistema braille), punções
(fura nos quadrinhos na reglete), sorobãs (aparelho de
cálculo) e ampliador de tela
para usuários com baixa
visão. Biblioteca Monteiro
Lobato.
Segunda a sexta, das
9h às 18h, sábado, das
8h às 14h

literatura
Dicas de Leitura
Ramsés: o filho da luz
Autor: Christian Jacq.

Ao recriar a grandiosidade e o mistério dos tempos antigos, Christian Jacq retrata
o magnífico faraó Ramsés, cujo reinado se encontra talhado em esculturas colossais. Pertencente à XIX dinastia do Egito Antigo, Ramsés soube cultivar a sabedoria, a justiça, a beleza e
a prosperidade. Abençoado por Sethi e amado pelo povo, ele reinou por mais de 60 anos às margens do
Nilo. Publicação é a primeira da série de cinco livros sobre a vida do faraó.

Não há silêncio que não termine
Autor: Ingrid Betancourt

Entremeando a narrativa do cativeiro com reflexões sobre a morte, a liberdade e o poder. “Não há silêncio que não termine” reconstitui o período de
mais de seis anos que Ingrid Betancourt passou no inferno verde da selva amazônica em poder
das Farc, a principal organização guerrilheira da Colômbia.

A travessura no Canal da Mancha
Autor: Ana Mesquita

Um braço de mar que une o Mar do Norte ao Oceano Atlântico. Mais de 250
embarcações por dia. O mais difícil desafio para os nadadores de águas
abertas, poucos dos que saem das margens inglesas chegam à França. Este é o Canal da Mancha,
tido como o Everest da natação. Ana Mesquita foi a quinta a obter sucesso, após uma primeira
tentativa que não deu certo.

guiadacidade • agosto 2015

71

Prefeitura de S.Bernardo
lança Guia da Saúde
O dia 18 deste mês marca
o lançamento de duas
importantes ações da
Secretaria de Saúde, da
Prefeitura de São Bernardo
do Campo. Uma delas é o
Guia da Saúde, publicação
que trará as principais
informações sobre os
serviços disponíveis na
rede pública municipal de
saúde, tais como endereços, e-mails e horários
de funcionamento das
unidades de saúde; relação
de especialidades médicas
e exames oferecidos e
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outras ações desenvolvidas
na área. O Guia da Saúde
é mais uma iniciativa da
atual administração para
consolidar o Sistema Único
de Saúde (SUS) e facilitar
o acesso de moradores da
cidade à rede de serviços.
E o acesso à saúde começa
pela informação. Também
no mesmo dia será lançado
o edital da licitação pública
internacional para as
empresas interessadas na
construção do Hospital de
Urgência, que substituirá o
atual Hospital e Pronto-
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-Socorro Central. A obra
contará com recursos do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Auditório do Hospital de
Clínicas Municipal.
Dia 18, 10h

Feira de adoção
de cães e gatos
O Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) de São
Bernardo disponibiliza
gratuitamente para adoção
cães e gatos castrados.

saúde
Os interessados devem
ter mais de 18 anos e
cópias de RG ou CPF e de
comprovante de residência, que ficarão retidas
para cadastro no CCZ. O
interessado deve informar
número de telefone e levar
coleira com guia ou caixa
de transporte. Os animais
são esterilizados e avaliados por veterinários. Centro
de Controle de Zoonoses.
Segunda a sexta, das
8h às 16h, e nos dias 2,
16 e 30, das 10h às 15h

Semana da
amamentação
A programação comemorativa do Dia da Amamentação, celebrado em 1º
de agosto, prevê diversas
atividades destinadas
aos trabalhadores do
hospital e às mães e
gestantes, incluindo
palestras, oficinas, rodas
de conversa, concursos de
frases, paródias, fotos e
desenhos infantis. Também
haverá a inauguração da
sala de amamentação para
as funcionárias do HMU
e a entrega do título de
Madrinha da Amamentação. Hospital Municipal

Universitário (HMU).
Dias 3 a 5, manhã,
tarde e noite

Formatura
do curso de
Formação
técnica dos
agentes
comunitários de
saúde
Cerimônia de entrega
de certificados a 400
agentes comunitários de
saúde que participaram do
curso de Formação Técnica,
realizado em parceria com
o Centro de Formação de
Recursos Humanos para
o Sistema Único de Saúde
(SUS) para qualificação dos

agentes no atendimento à
população e na articulação
com as equipes multiprofissionais, buscando
reforçar as ações preventivas
e assistenciais, com ênfase
no cuidado humanizado.
Auditório Dr. Attílio Zóboli
(Cenforpe).
Dia 13, das 9h às 12h

Campanha
nacional de
vacinação contra
a poliomielite e
de atualização
vacinal
Crianças entre 6 meses
e menores de 5 anos de
idade devem se vacinar
contra a poliomielite. É
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preciso levar a carteirinha
de vacinação para que
as unidades de saúde
verifiquem se há necessidade de atualizar outras
vacinas. A campanha será
realizada nas 34 Unidades Básicas de Saúde do
município, na Associação
de Moradores do Bairro
Capelinha (Estrada
Velha de Santos, km 32.5,
Riacho Grande) e em nove
Emebs
Confira a relação em
www.saobernardo.sp.gov.
br/guiadacidade.
De 15 a 30, das 7h às
19h

Ação educativa:
qualidade e
segurança
dos alimentos
em casa e uso
racional de
medicamentos
Ação educativa organizada
pela Divisão de Vigilância
Sanitária, da Prefeitura de
São Bernardo do Campo,
sobre boas práticas para
garantir a qualidade e
segurança dos alimentos
durante a manipulação e
armazenamento, além das
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informações que devem
estar contidas nos rótulos.
O evento, destinado à população em geral, também
abordará o uso e a guarda
adequada dos medicamentos em casa. UBS Taboão.
Avenida Taboão, 4281.
Dia 19, das 9h às 12h

Entrega da nova
UBS Silvina,
reformada e
ampliada pela
Prefeitura
Reformada e ampliada
pela Prefeitura de São
Bernardo, a UBS terá novos
consultórios médicos e

Nova UBS Silvina será entregue no dia 19
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odontológicos, sala para
uso da comunidade, espaço
criança, escovódromo, fraldário, banheiros adaptados,
salas de Raio X, curativos,
medicação e inalação,
entre outros ambientes. A
fachada será padronizada
com pórtico e rampa para
acessibilidade para pessoas
com dificuldade de locomoção. UBS Silvina (Avenida
Marques de Barbacena, 85,
Jardim Silvina).
Dia 19, 17h

Consultório na
Rua
A Prefeitura de São Bernardo do Campo promove, em

saúde
parceria com o Ministério
da Saúde, o Consultório na
Rua. Realizado no Centro de
Atenção Psicossocial (Caps)
Centro, o programa atende
e promove intervenções
educativas e psicossociais
para pessoa em situação
de rua, seja ela usuária
ou não de substâncias
psicoativas. Confira algumas
das atividades organizadas
pelo Consultório na Rua e
participe! Mais informações
pelo telefone 4348-1600.
Caps Centro.

psicoativas. Aceita doação
de livros.
Segunda a sexta, das
10h às 12h e das 15h às
18h

à oportunidade de voltar a
comemorar as suas próprias
datas festivas nestes
eventos.
Dia 28, 15h30

Reduson

Remando para a
vida

Reducine

Aula de capoeira

Programação de cinema,
com uma hora de duração,
na qual são exibidos filmes
com temática livre e para
todas as idades. Há também
distribuição gratuita de sucos e pipocas. O Reducine é
aberto à participação tanto
dos assistidos (pessoas em
situação de rua e usuários
de substâncias psicoativas)
quanto da comunidade.
Todas às sextas, 15h30

Confira mais informações na
seção Parques e Passeios ou
pelo telefone 4348-1600.
Caps Centro.
Terças e quintas, das
16h às 17h

Reduteca
Espaço para leitura aberto
à comunidade. Conta com
a participação ativa de
pessoas em situação de rua
e usuários de substâncias

Atividade que segue os
princípios da musicoterapia. O evento é aberto à
comunidade e conta com a
participação de pessoas em
situação de rua e usuários de
substâncias psicoativas.
Quartas e sextas, às
16h

Aniversariantes do
mês
A ação consiste em convidar
e levar pessoas em situação
de rua para participar da
“Festa dos Aniversariantes
do Mês”, evento que ocorre
sempre na última sexta-feira do mês. O encontro
é aberto à comunidade e
conta com a participação
de pessoas em situação de
rua, muitas das quais têm

Projeto da Secretaria de
Saúde de São Bernardo
inovador na área da saúde
mental. Atende aos Caps
e inscritos no programa
com terapia em águas,
competições e remadas em
pranchas stand up paddle
e caiaques. A coleta na
primeira sexta-feira do
mês já retirou em um ano e
meio cerca de 5 toneladas
de resíduos. A ação é
feita em parceria com as
secretarias municipais de
Segurança Urbana e de
Gestão Ambiental. As atividades contam com o apoio
da Guarda Civil Municipal
(GCM). Informações: 43353975 (Ricardo ou Maysa).
A iniciativa é reconhecida
pelo Ministério Público
como referência. Parque
Municipal Natural Estoril.
Quartas, das 13h às
17h, e quintas e sextas,
das 9h às 12h e das 13h
às 17h
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Exposição no CRI retrata
emancipação da cidade

Passeata relacionada à emancipação, na altura da Praça da Matriz, com a participação de membros da Sociedade Amigos de
São Bernardo. 1944. Na fileira em primeiro plano é possível ver Pensier Ronchetti (3º da dir. para esq.), Arthur Corradi (4º), José
D´Angelo (7º), Salim Tabet (8º) e Américo Mazza (10º). Acervo de Vicente C. D´Angelo

O Centro de Referência
do Idoso (CRI) recebe a
exposição Emancipação
de São Bernardo – Uma
Retrospectiva, da Seção de
Pesquisa e Documentação,
que retrata por meio de fotografias, trechos de jornais
e documentos a história
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desse período da separação de São Bernardo do
Campo da cidade de Santo
André, o que representou o
momento de consolidação,
no campo político, de uma
identidade social são-bernardense, a qual há
décadas já se expressava na
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cultura popular da região.
Este processo de conquista
de reconhecimento político-social viria a se repetir nos
anos seguintes nas demais
cidades do Grande ABC.
A criação do município,
ocorrida em 1º de janeiro de
1945, é outro fato que me-

terceira idade
rece se lembrado, porque
marca o momento em que
a cidade enfrenta o desafio
de reassumir as rédeas de
seu destino, situação que se
explicitava nas dificuldades
em construir, praticamente
a partir do nada, todo o
aparato administrativo do
Poder Público municipal.
De 10 a 28, das 9h às
17h

Bailes

O Centro de Referência do
Idoso (CRI) convida quem
gosta de dançar, ouvir boa
música, conversar e fazer
amizades para participar de
seus bailes aos domingos.
No repertório, bolero, tcha
tcha tcha, sertanejo, forró,
samba e outros ritmos. O
evento tem música ao vivo
e é destinado a pessoas
com 45 anos ou mais. Traje:
esporte chique. Confira as
atrações deste mês:

Grupo Unidos no Tempo,
com a banda San Lorenzo.
Dia 2, das 15h às 19h
Grupo Cultural, com o
saxofonista Flávio Bala e
banda. Dia 9, das 15h às
19h
Grupo Viver Bem a Idade
Que Tem, com a banda
Raphas. Dia 16, das 15h
às 19h
Grupo Centro II, com a
banda Gil Brasil. Dia 23,
das 15 às 19h
Grupo Equipe de Eventos,
com a banda San Lorenzo.
Dia 30, das 15 às 19h

Palestra:
Prevenção de
acidentes para
idosos
Pessoas com 60 anos ou
mais de idade, familiares,
cuidadores e demais
profissionais que lidam com
pessoas idosas, assistentes
sociais e membros dos
conselhos da terceira idade
não podem perder esta palestra que discorrerá sobre
a prevenção de acidentes
domiciliares e também
sobre regras e normas necessárias para a segurança
dessas pessoas durante os
deslocamentos. O evento,
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realizado em parceria com a
Mapfre, tem como objetivo
promover a redução de
acidentes e atropelamentos.
Centro de Reflexão do
Trânsito (CRT)
Dia 24, das 8h às 12h
Centro de Referência do
Idoso
Dia 25, das 13h às 17h

Conselho
Municipal do
Idoso (CMI)
O CMI é um canal de
participação cidadã para
a sociedade. Os conselhos
consultivos são espaços
compostos por representantes de governo e sociedade

civil cuja função é fiscalizar,
formular e controlar a
execução de políticas
públicas. Participe. Sala
dos Conselhos da Sedesc Espaço Laranja.
Dia 28, 9h

Uma tarde na
universidade
Encontro que visa reunir o
público da terceira idade
num espaço de integração,
aprendizado e confraternização. Os encontros
envolvem apresentações
culturais, debates e
palestras interativas, que
contam com a presença de
especialistas em diversos

Uma tarde na universidade
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temas para proporcionar
conhecimento e qualidade
de vida aos participantes.
Mais informações: www.
metodista.br/programa-aquarela. Universidade
Metodista de São Paulo.
Campus Rudge Ramos.
Anfiteatro Sigma.
Dia 31, 14h30

Pontos de
encontro
Os grupos de Pontos de
Encontro têm por objetivo
estimular a participação,
a socialização e a qualidade de vida durante o
envelhecimento por meio
de convivência coletiva,

terceira idade
autonomia, atividades de
lazer, passeios e bailes. As
reuniões acontecem uma
vez por semana em diversos
bairros da cidade, entre
eles, Assunção, Paulicéia,
Alves Dias, Baeta Neves,
Rudge Ramos, Centro,
Jordanópolis, Planalto,
Ferrazópolis, Anchieta,
Batistini e bairro dos Casa.
Os interessados devem procurar o Centro de Referência
do Idoso (CRI).
Segunda a sexta, das
14h às 16h

sociais, físicos, biológicos e
psicológicos. Mais informações: 4122-2080.

Corais da
Terceira Idade
O Centro de Referência do
Idoso (CRI) abriga quatro
corais que se apresentam
em encontros, solenidades,
escolas e asilos, entre outros. Os corais conquistaram
seu espaço na programação
cultural da cidade e alguns

cantaram em palcos da capital e de cidades do interior
do Estado. Quem quiser
contratar um dos corais da
terceira idade deve entrar
em contato com a regente
do respectivo grupo.
Coral Feliz Idade (Helaine
Lobo: 97653-2402)
Coral Cristal (Beth Caram:
99209-4046)
Coral Sakurá (Cristhian
Denardi: 97401-3064)
Coral Master Encanto
(Fernanda: 99810-1661)

Faculdade
Aberta da
Terceira Idade
Se você tem mais de 45
anos e vontade de ampliar
conhecimentos, faça a
inscrição nos cursos de atualização da Fati (Faculdade
Aberta da Terceira Idade) de
São Bernardo. São quatro
semestres de duração,
sem exames de avaliação,
pois não estão voltados à
graduação, e o aluno tem a
liberdade de cursar de acordo com a disponibilidade,
desde que seja alfabetizado.
Baseado nas diretrizes do
Estatuto do Idoso, com desenvolvimento de aspectos

Coral Feliz Idade
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Samba de roda é atração
na Chácara Silvestre

80
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cursos e palestras
O grupo Raízes de Santo
Amaro apresenta o repertório do CD Samba de Nicinha,
uma das importantes
personagens da história de
Santo Amaro, do samba de
roda e dona de requebrado
inigualável. O grupo conta
com sambadeiras, todas
senhoras negras com roupas
ao estilo das baianas do
candomblé e com sapateado. No repertório, muitos
sambas-corridos, modalidade participativa e festiva
de samba de roda. Há,
também, sambas de viola,
chulas, barraventos, ladainhas de capoeira e toques
de maculelê, mostrando
a diversidade musical do
contexto cultural em que o
grupo está inserido. O disco
mostra a preocupação de
Nicinha do Samba em manter vivas, dentro das novas
gerações de sambadores e
sambadeiras do Recôncavo,
algumas das tradições herdadas por seus familiares,
tais como o fizeram Popó
do Maculelê e Mestre Vavá
de Popó. O grupo realizará
vivência de maculelê e culinária afro-brasileira, entre
elas, a maniçoba, apreciada
iguaria de origem indígena.
Livre/Grátis. Parque Chácara
Silvestre.

Dias 22 e 23, das 10h
às 17h

Oficinas
culturais
No local da inscrição é
necessário apresentar RG e
comprovante de residência. As vagas são limitadas
e gratuitas. Caso o número
de interessados supere
a quantidade de vagas,
poderá ocorrer sorteio
e/ou formação de lista
de espera. A relação de
cursos e locais de inscrição
também está disponível
no site www.saobernardo.
sp.gov.br. Informações
pelo 4336-8246 ou pelo
e-mail cultura.formacao@
saobernardo.sp.gov.br.
Confira a programação:

Guazzelli.
Inscrições de 3 a 13,
das 9h às 16h.

Jardim Represa
Crianças de 7 a 12 anos.
20 vagas. Aulas: todo
sábado, das 10h às 12h30,
sendo a primeira no dia 5
de setembro. Emeb Antonio
dos Santos Farias, Jardim
Represa.
Inscrições dias 29 de
agosto e 5 de setembro,
das 9h às 12h.

Crianças
fazendo arte.
Aqui pode!
Oficinas de
teatro
Ferrazópolis
Crianças de 7 a 12 anos.
20 vagas. Aulas: toda segunda, das 14h às 16h30,
sendo a primeira no dia
24. Centro Cultural Jácomo
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Oficina de
desenho
Vila São Pedro
Crianças de 7 a 12 anos.
20 vagas. Aulas: todo
sábado, das 14h às 16h30,
sendo a primeira no dia 5
de setembro. Emeb Irmã
Odete Ramos Pinto, Vila São
Pedro.
Inscrições dias 29 de
agosto e 5 de setembro,
das 9h às 12h.

Panorama da
História da Arte
no Brasil
Partindo de leituras e discussões acerca da arte e da
cultura brasileira, a oficina
aborda as artes plásticas e
visuais, arquitetura, música,
cênicas, cinema e designer.
Livre/Grátis.
Pinacoteca de São Bernardo
do Campo.
- Colecionismo no Brasil: A
fundação dos museus de
arte as primeiras Bienais de
arte de São Paulo
Dia 1, das 10h às 12h
Arte e fotografia: do
fotoclubismo às agencias de
imagem
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Dia 8, das 10h às 12h
O Cinema no Brasil: do
Cinema Novo ao Contemporâneo
Dia 15, das 10h às 12h
O teatro no Brasil: uma
relação política
Dia 29, das 10h às 12h

2º Debate
Direito e Arte –
Direito, Cinema
e Justiça
A tradicional Semana Jurídica é realizada com o objetivo
de celebrar o curso de Direito com palestrantes de
notório saber jurídico. Outra
intenção é a de promover

Filme Separados, mas iguais
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uma maior conscientização
no que tange ao verdadeiro
papel dos operadores de
Direito na promoção de
justiça dentro das regras
do Estado Democrático de
Direito. As inscrições deverão
ser realizadas até o dia 11,
pelo e-mail projetodireitoearte@gmail.com. Apoio
cultural: Faculdade Unip.
Organização: Núcleo de
Direitos Humanos (Unisal) e
Edepe (Escola de Defensoria
Pública do Estado). Teatro
Lauro Gomes.

Programação:
Exibição do filme
Separados, mas iguais
Direção: George Stevens
Jr. EUA (1991), 186 min.

cursos e palestras
Dramatização de um caso
da Corte Americana, em
um conflito de superação
da segregação racial nas
escolas americanas. No
caso Brown vs. Board
Of Education, houve
uma luta para destruir a
legalidade da segregação
em geral e defender os
direitos civis do cidadão.
Com Sidnei Poitier, Burt
Lancaster, Glória Foster e
Albert Hall.
Dia 13, 20h

Debate
A atividade contará com
coordenação do professor
doutorando Marcelo
Jose Grimone e presença
dos convidados, para a
mesa, do professor Carlos
Ibanez, Laércio José Loureiro dos Santos e Vanessa
Alves Vieira.
Dia 14, 20h

Oficina de
origami
Curso de dobradura.
Não há necessidade de
inscrição e o material
será fornecido. Biblioteca
Manuel Bandeira. Livre/
Grátis.
Dias 11 e 25, 9h e 14h

Oficina de
papelagem
e colagem
com materiais
recicláveis
Orienta o aluno a trabalhar
com reciclagem, utilizando
materiais como arames,
diferentes tipos de papel
e plástico. Será ensinada a
montagem de caixas para
uso geral e a confeccionar
máscaras pelos princípios
da papelagem e colagem.
A oficina será ministrada
pelo artista plástico Vital
Bueno. Não há necessidade
de inscrição prévia e, para
participar, basta comparecer nos dias agendados
à Gibiteca Municipal, que
fornecerá, juntamente com
o oficineiro, os materiais
para as atividades. A partir
de 14 anos. Gibiteca Municipal Eugênio Colonnese.
Dias 8 e 15, das 9h às
17h

Oficinas de
artesanato
Os artesãos do Programa
Geração de Trabalho e Renda
continuam oferecendo oficinas de artesanato de curta

Oficina de artesanato

duração no Espaço Solidário.
As atividades são gratuitas e
o aluno arcará apenas com o
valor do kit de material a ser
utilizado. Obs.: Levar tesoura
com corte. Informações e
inscrições no local. Confira
as opções de oficina:

Caixa para presente
10 vagas. Grátis.
Dia 5, das 9h30 às
11h30
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cursos e palestras
Pintura em tecido

Dia 6, das 9h às 13h

10 vagas. Kit: R$ 15.
Dia 11, das 13h30 às
15h30

Palestra: MEI –
Microempreendedor
Individual

Anjo com meia de seda
5 vagas. Kit: R$ 20.
Dia 13, das 9h30 às
11h30

Aplique em camiseta
10 vagas. Kit: R$ 20.
Dia 17, das 13h30 às
15h30

Sala do
Empreendedor
Espaço promove, em
parceria com o Sebrae,
palestras, oficinas e cursos
para empresários e candidatos a empreendedores.
As atividades são realizadas
com a presença mínima de
15 pessoas. As inscrições
podem ser feitas com
atendentes do local ou pelo
e-mail sala.empreendedor@
saobernardo.sp.gov.br, mencionando interesse, nomes
do participante e da empresa, atividade, endereço,
CPF, data de nascimento e
telefone. Calendário sujeito
a alterações. As palestras
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Cursos da Sala do Empreendedor

e oficinas serão realizadas
no Auditório da Sala do
Empreendedor. Confira a
programação:

Oficina: Invista no
planejamento
Atividade que visa sensibilizar os participantes a identificar as oportunidades de
negócio e iniciar o processo
de planejamento de uma
empresa. Parceria: Sebrae.
Público: empreendedores
individuais e empresários.
Vagas: 40.
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Conhecimento para o
enquadramento como
microempreendedor individual. Orientações sobre
vantagens, benefícios e
contratação de mão de obra.
Capacitação para a legislação de relatórios mensais
tais como Livro Caixa e Livro
de Registro de Serviços
Prestados. Parceria: Sebrae.
Público: empreendedores
individuais e empresários.
Vagas: 40.
Dia 13, das 9h30 às
11h30

Oficina: Invista no
planejamento
Visa orientar os empresários
para o desenvolvimento de
competências gerenciais
que melhorem a gestão
financeira de sua empresa.
Conscientizar os empresários
da importância de calcular
os custos e formar os preços
adequadamente para poderem analisar os resultados.
Parceria: Sebrae. Público:
artesãos empreendedores.
Vagas: 40.
Dia 27, das 9h30 às 13h
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Meia Maratona deve
reunir 6 mil participantes
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esportes
Cerca de 6 mil corredores
são esperados para a 13ª
edição da Meia Maratona de São Bernardo
do Campo, prova que
tradicionalmente abre os
festejos em comemoração
ao aniversário da cidade.
Em edições anteriores, a
competição teve dois percursos: corrida e caminhada de 5 km e corrida de 21
km. A novidade para este
ano é que a prova ganhou
um novo trajeto, o de 10
km. Disputada por atletas
de elite e amadores, a
Meia Maratona de São
Bernardo já ultrapassou
as fronteiras da região e
recebe participantes do
Interior, da Baixada Santista e de outros Estados
também. Todos os participantes recebem camisetas
do evento, kit lanche
e, os que concluírem a
prova, medalhas. Os cinco
primeiros colocados em
cada distância receberão
troféus. Para informações
sobre entrega de kits ou
assuntos relacionados à
prova, ligar para 41265652 e 4126-5608. A
largada será em frente ao
Ginásio Poliesportivo Adib
Moyses Dib
Dia 2, 7h

Encontro de Circo

Encontros de
Circo no Parque
Havaí
O Expresso Lazer, em
parceria com a ONG Ponto
de Cultura Circomunidade,
promove oficinas para
troca de experiências, brincadeiras e apresentações
sobre a prática circense.
O objetivo da ação é
fortalecer a cultura e lazer

regional. Também será
possível aprender sobre a
vida no circo. Informações:
4126-5612 / 4126-5633.
Quadra da Rua Campina
Grande, Parque Havaí.
Grátis.

Programação:
Oficinas livres de circo
e apresentação do grupo
Cabaré ao Ponto.
Dia 2, das 13h às 17h
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Oficinas livres de circo e
apresentação do grupo Circo
do Asfalto.
Dia 8, das 13h às 17h
Oficinas livres de circo,
campeonato de vôlei clave
e apresentação do grupo
Trupe 5 Sem Lona
Dia 13, das 13h às 17h

Artista de bairro
Com o objetivo de divulgar
os artistas de todas as
regiões da cidade, o Ex-

presso Lazer lança o projeto
Artistas de Bairro. Neste
mês, o evento será realizado
em um palco instalado no
bairro Jordanópolis e você,
morador da região, está
convidado a mostrar o seu
talento. Os interessados em
participar poderão cantar,
dançar, atuar ou se valer
de outras manifestações
artísticas. As inscrições são
gratuitas e poderão ser
feitas no dia do evento ou
pelo telefone 4126-5633 e
4126-5612. Praça Zequinha

Artistas de bairro
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de Abreu. Avenida São
Paulo, Jordanópolis.
Dia 9, das 13h às 18h

15ª Copa São
Bernardo de
Gateball

Torneio de confraternização, apoiado pela Prefeitura, que faz parte do calendário de comemorações
pelo aniversário da cidade.
O evento é realizado pela
Associação de Gateball de
São Bernardo do Campo e
tem por objetivos a valorização da prática esportiva
como opção de lazer e
possibilidade de troca
de experiências entre as
diferentes culturas. A competição deve reunir cerca
de 250 atletas, divididos
nas categorias sônen (até
69 anos) e kôreisha (acima
de 70 anos). Informações: 4126-5633. Estádio
Gíglio Portugal Pichinin
(Baetão).
Dia 20, 7h45

esportes
Gravity Car Race
Evento com profissionais
e estudantes do setor
automotivo, designer e
construção de carros de
ladeira (sem motor) para
a troca de experiências em
uma competição saudável.
A etapa de São Bernardo
será realizada em descida
de rua. Na largada, os
carros ganham velocidade
com o auxílio de rampa
íngreme e a aceleração ao

longo do trajeto. A competição será em duplas e
os tempos cronometrados.
Vence o mais rápido.
Várias universidades do
Estado participarão da
atividade que coloca em
prática a criatividade
dos alunos na fabricação
de carros inovadores.
Informações: 4126-5633
e 4126-5612. Grátis.
Estacionamento superior
do Ginásio Poliesportivo.
Dia 30, das 9h às 13h

Xadrez
Curso
O professor Renato Luiz
Batista, bicampeão de São
Bernardo, dará curso para
interessados que estejam
entre os níveis principiante
e médio. A atividade é
gratuita e não há limite
de idade. Para participar,
basta comparecer no dia da
aula e preencher a ficha de
inscrição. Estacionamento
gratuito. Informações: Ricardo Criez (ricardocriez@
hotmail.com ou 996339607). Liga de Xadrez de
São Bernardo, Estádio 1º
de Maio.
Quintas, das 16h às
18h

Circuito Interno de
Xadrez Rápido
Neste mês, a Liga de
Xadrez da cidade promove
a 10ª edição deste tradicional torneio. A competição
é gratuita e não tem limite
de idade. Estacionamento
gratuito. Informações: Ricardo Criez (ricardocriez@
hotmail.com ou 996339607). Liga de Xadrez de
São Bernardo, Estádio
Primeiro de Maio.
Dia 1, 9h30
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Circuito Interno de
Xadrez Relâmpago
A Liga de Xadrez da cidade
promove duas edições
desta competição: a 6ª e 7ª
etapas. O torneio é gratuito
e não tem limite de idade.
Informações: Ricardo Criez
(e-mail ricardocriez@hotmail.com ou pelo celular
99633-9607). Estacionamento gratuito. Liga de
Xadrez de São Bernardo,
Estádio Primeiro de Maio.
Dias 2, 10h (6ª etapa),
e 30, 10h (7ª etapa)

Curso de arbitragem
de xadrez
Oficializado pela Confederação Brasileira de Xadrez
(CBX) e promovido pela
Liga de Xadrez da cidade,
o curso será ministrado a
interessados a partir de
16 anos e que tenham
conhecimento das regras
da modalidade. Será
ministrado pelo renomado árbitro internacional
Estevão Tavares Neto.
Haverá cobrança de taxa e
necessidade de inscrição
prévia. Informações com
Roberto Adriano Batista
pelo e-mail lrbweb@
hotmail.com ou o telefone
4127-9409 (horário co-

90

mercial). Estacionamento
gratuito. Liga de Xadrez
de São Bernardo, Estádio
Primeiro de Maio.
Dia 15, 9h

11º Torneio Interno
de Xadrez
Competição disputada nas
categorias A e B. Informações sobre inscrições com
Roberto Batista, no e-mail
lrbweb@hotmail.com ou
pelo telefone 4127-9409
(horário comercial).
Estacionamento gratuito.
Liga de Xadrez de São Bernardo, Estádio Primeiro
de Maio.
Dias 22 e 23, 10h

Dama
Curso
O professor Oziel Souza
de Carvalho, ex-campeão
brasileiro, dará curso
gratuito para interessados
que estejam entre os níveis
principiante e médio. Não
há limite de idade. Para
participar, compareça
no dia da aula e preencha a ficha de inscrição.
Estacionamento gratuito.
Informações: Ricardo Criez
(ricardocriez@hotmail.com
ou 99633-9607). Liga de
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Xadrez de São Bernardo,
Estádio 1º de Maio.
Sábados, das 14h às
18h

15º Campeonato
de Damas de São
Bernardo
A competição está na fase
semifinal e somente os
damistas pré-classificados
poderão participar.
Informações: Ricardo Criez
(ricardocriez@hotmail.com
ou 99633-9607). Estacionamento gratuito. Liga de
Xadrez de São Bernardo,
Estádio 1º de Maio.
Dia 15, 14h

Competições
Jogos sujeitos a alterações
devido à transmissão pela
TV. Para confirmar datas e
horários das partidas, ligue
para 4126-5661, 4126-5664
ou 4126-5667.

Copa Paulista de
Futebol
A Copa Paulista, segundo
torneio em importância
entre os organizados pela
Federação Paulista de
Futebol, é disputada desde
1999 e ganhou relevância

esportes
a partir de 2011, quando
ficou estabelecido que o
campeão teria o direito de
participar da Copa do Brasil
do ano seguinte. Neste ano,
a Copa Paulista, que chega
à 17ª edição, será disputada
por 20 agremiações de
todo o Estado divididas
em 4 grupos. A equipe do
São Bernardo já venceu
a competição em 2013 e
está no Grupo 4 ao lado do
Nacional, São José, Juventus
e Osasco Audax. Confira os
jogos do Tigre neste mês.
Estádio Primeiro de Maio.

São Bernardo FC x São
José EC
Dia 9, 16h

São Bernardo FC x
Audax EC
Dia 30, 16h

Encontro de
Jipeiros
A Secretaria de Esportes
e Lazer de São Bernardo
apoia o encontro do grupo
Núcleo ABC, Off Road, que
acontece no estacionamento superior do Ginásio
Poliesportivo Adib Moyses
Dib. O evento, além de
promover reunião entre
amigos, é um momento de

Encontro de Jipeiros

troca de informações sobre
mecânica dos 4x4 e as
adaptações para melhorar
o desempenho de carros,
assim como programar
passeios, trilhas e futuras
participações em eventos
de Jeep Clubes. Aberto a
todos os jipeiros que amam
realizar trilhas na natureza.
Mais informações: 41265614.
Terças, das 18h às 22h

com o objetivo de incentivar
a bicicleta como meio de
transporte e lazer. A concentração começa às 19h
no estacionamento inferior

Pedalada
noturna em São
Bernardo
A Secretaria de Esportes
e Lazer de São Bernardo
organiza pedalada noturna

Cursos da Sala do Empreendedor
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esportes
do Ginásio Poliesportivo,
na Avenida Kennedy, com
saída às 20h e percurso
entre 15 km e 20 km. O
trajeto conta com apoio
da GCM, Secretaria de
Transportes e Vias Públicas
e do caminhão do Expresso
Lazer. Não esqueça o uso
de luz traseira, de farol,
de capacete e bicicleta em
funcionamento. Menor de
16 anos deve estar acompanhado de responsável.
Se chover uma hora antes
da saída, a pedalada será
cancelada. Informação:
4126-5619 e 4126-5657.
Todas as quartas, 19h

Tai Chi Chuan
Pessoas de todas as
idades podem participar
da atividade ministrada
pela professora Ivalda
Brandão. São realizados
alongamento, Lian Gong
(técnica chinesa para
fortalecer as articulações), as sete posturas
do Tai Chi, Tai Chi Chi
Kung, exercícios com
djo (bastão) e o Tai Chi
Chuan, arte marcial da
meditação. Recomenda-se que os alunos usem
repelente e levem garrafa
de água. Informações:

Tai Chi Chuan
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ivaldavaltur@yahoo.com.
br e denise.giorgio@terra.
com.br ou pelos telefones
4368-0961 e 98716-0780.
O curso é gratuito e quem
quiser participar deve
comparecer a um dos
locais abaixo com roupas
confortáveis e tênis.

Onde participar
Parque Salvador Arena
Terças e quintas, das
8h30 às 9h30
Capela do Divino Espírito
Santo
Sextas, das 8h às 9h

parques e passeios

Parque Salvador Arena
será palco do blues e jazz
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Em um ambiente com
elegância e descontração,
o Parque Salvador Arena
vai oferecer shows de jazz
e blues. A atividade faz
parte das comemorações de
aniversário de São Bernardo
Campo. A seleção dos músicos foi cuidadosamente
realizada tendo como base
o conceito do evento e a
cultura regional. A musicalidade que atravessa gerações será representada por
Dr Blues, Blue Ligth, Blues
Band, Stefano Moliner, Gó
do Trombone e Valter Sky,
entre outros. A recomendação é livre. Grátis. Parque
Salvador Arena.
Dias 15 e 16, a partir
das 15h

Cidade da
Criança
Oferece atrações para
adultos e crianças (Túnel
do Terror, Minimontanha-russa, Carrinho de bate-bate, Tagadá, Teleférico,
Barco Viking, Twister, Xícara
Maluca, Carrossel, Submarino e Avião etc.), praça de
alimentação, restaurante
e lanchonete. A entrada é
gratuita. Brinquedos de R$
5 a R$ 10. Passaporte R$
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entretenimento, conforme
grande procura verificada
em janeiro por conta da
programação especial de
férias.

Confira a programação
e participe
A peça é o Circo
Sintonia
Com a Cia do Riso. Teatro
Manaus.
Dias 1 e 15, às 14h30
e 16h

Os saltimbancos
Cidade da Criança

40. Para fazer a carteirinha do munícipe, que
dá desconto de 30% nas
atrações, informações pelo
e-mail cidadedacrianca@
saobernardo.sp.gov.br ou
telefone 4121-9891.
Quarta a domingo e
feriados, das 9h às 17h

Teatro infantil
A Cidade da Criança terá
programação especial neste
mês com apresentações
teatrais gratuitas durante
os fins de semana. Com
capacidade limitada, haverá
80 vagas por apresentação.
A finalidade da iniciativa
é atender à demanda por
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Com a Cia Nova Geração
2000. Teatro Manaus.
Dias 2 e 9, às 14h e
15h30; 16 e 30, 14h30 e
16h; e 23, 13h30

Circo do Nó cego
Com a Nó Cego Cia de
Palhaços. Teatro Manaus.
Dia 8, às 15h

Trocando a história
Com o Grupo Viver Bem
a Idade que Tem. Teatro
Manaus.
Dia 23, às 15h30

75 anos do Pica- Pau
O Trekker ABC Sci-Fi & Cia.
comemora, neste mês, os

parques e passeios
75 anos do Pica-Pau e sua
turma. O nome do evento,
“Guess Who”, faz alusão
à primeira frase que o
personagem diz ao entrar
em cena. Na programação,
projeção de episódios no
auditório do Museu da
TV, palestras sobre temas
pertinentes ao desenho
(mercado, mídia, efeitos
sociais etc.), curiosidades
em vídeo sobre o personagem, exposição de banners
e acervos pessoais, jogos
de videogame, concurso

de cosplay e quiz show
sobre o tema. Durante
o evento, expositores,
fã-clubes e autores vão
expor e comercializar seus
materiais. Entrada franca.
Informações: 4330-6998.
Cidade da Criança.
Dias 22 e 23, das 9h
às 17h

Cidade da TV
Único local no Brasil destinado a divulgar a história
da TV brasileira, a Cidade
da TV coloca à disposição
dos visitantes uma série de
atrações, levando-os para o
mundo mágico da televisão.
Ingressos: R$ 5 e R$ 10.
Moradores do município
com a carteirinha da Cidade
da Criança têm 30% de
desconto às terças e no 1º
sábado do mês. Informações: 4121-9891.
Terça a domingo e
feriados, das 9h às 17h

Feirinha do
Riacho Grande
Opção para a compra de
artesanato, bijuterias,
quadros, roupas, cerâmica,
madeira, crochê, tricô, tecelagem, bolsas, brinquedos e

Feirinha do Riacho Grande

peixes ornamentais. Conta
também com barracas de
alimentação (pastel, comidas típicas, lanches, doces
e bolos). Parte da renda é
revertida para programas
sociais.
Domingos, das 8h às
17h

Parque Chácara
Silvestre
Espaço abriga também o
casarão da Chácara Silvestre, construído na década de
1930. Entre as atrações do
parque, dois playgrounds,
área de convivência, pista
de caminhada, trilha com
circuito de 900 metros,
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arena coberta, áreas de
alongamento e ginástica,
ciclovia de 56 m para crianças com bicicletas até aro 12
e academia para a terceira
idade e pessoas com deficiência. Informações pelo
telefone 4332-3028.
Segunda a domingo,
das 6h às 18h

Parque da
Juventude Città
Di Maróstica

de água doce, com diferentes espécies de peixes, pista
de caminhada, lago com
chafariz, cascatas artificiais,
teatro de arena, playground, área para atividades físicas e contemplação,
lanchonete, fraldário, posto
médico, sanitários, sistema
de som, câmeras de monitoramento, espaço para
bicicletas, sinalização em
braile e rampas de acesso.
Informações: 4368-1246.

Parque de esportes radicais
(skate, patins in line e bike),
pista de cooper, alongamento, playground, lanchonete, fraldário e sanitários.
Informações pelo telefone
4121-2622 e e-mail parque.
radical@saobernardo.
sp.gov.br.
Segunda a domingo,
das 6h às 22h (caminhadas)
Quarta a domingo, das
6h às 22h (street park,
half pipe, dirt jump,
paredes de escaladas,
patins in line e escalada
esportiva)

Parque Salvador
Arena
Tem como atrações aquário
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Parque Raphael Lazzuri
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Segunda a domingo,
das 6h às 21h

Parque Raphael
Lazzuri
Atende a toda às faixas
etárias com atividades esportivas e de contemplação
da natureza, curso d’água
sobre parede de pedra em
forma de cascata, pistas
de cooper e caminhada,
brinquedos infantis, área

parques e passeios
destinada a atividades
físicas, teatro de arena com
espetáculos gratuitos (como
de circo), lanchonete, sanitários e fraldário. Também
possui sinalização para
pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.
Telefone: 4332-4510.
Segunda a domingo,
das 6h às 22h

Parque Natural
Municipal Estoril
Primeira unidade de conservação de São Bernardo
une Mata Atlântica, Represa
Billings e fauna silvestre.
Conta com academia de
ginástica, Capela de São
Bartolomeu, lanchonete,
zoológico e atividades de
educação ambiental. São
oferecidas visitas monitoradas para escolas e grupos
(agenda pelo telefone
4367-6461). Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque, que pode
ser feita na administração
do local (com uma foto 3x4,
CPF, RG e comprovante de
residência). Entrada: R$
3 (pedestre e pessoas no
veículo). Estacionamento:
R$ 10 (carro e moto), R$
20 (micro-ônibus e vans) e

Parque Natural Municipal Estoril

R$ 300 (ônibus). Telefones:
4354-9087 e 4354-9318.
Quarta a domingo, das
9h às 17h

Praça dos
Meninos
Um dos cartões postais da
cidade, oferece pista de
caminhada, playground,
equipamentos de ginástica,
espelhos d’água, luminárias,
coreto, vegetação e um
lago com carpas. Situada
no Rudge Ramos, embeleza
uma das principais avenidas
do bairro com estilo e
decoração que remetem ao
país do sol nascente.
Segunda a domingo,
das 6h às 22h

Prainha do
Riacho Grande
Totalmente revitalizada,
possui atrações para
crianças, adultos e pessoas
com deficiência, como
playground, academias de
ginástica ao ar livre, pontos
de comércio padronizados,
pedalinhos, wet-bike e
passeios náuticos.
Abre diariamente

Zoológico
Municipal
Localizado no Parque
Natural Municipal Estoril,
mantém em exposição
cerca de 270 animais de 70
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espécies da Mata Atlântica,
como anta, tamanduá mirim, papagaio de peito roxo,
tucano de bico verde, jacaré
de papo amarelo, jiboia e
jaboti, e espécies ameaçadas de extinção como a
jaguatirica, eleita mascote
do parque, e o tamanduá
bandeira. Oferece atividades
de educação ambiental e
treinamento para guardas
municipais ambientais.
Telefone 4354-9087.
Quarta a domingo, das
9h às 17h

Rodas de
capoeira
Para valorizar as culturas
populares tradicionais, a
Secretaria de Cultura de
São Bernardo abre o espaço
para a prática da capoeira,
expressão brasileira que
mistura arte marcial, esporte e música. Os profissionais
da arte, e seus respectivos
alunos, realizam rodas de
capoeira e intervenções,
gratuitas, abertas aos praticantes da modalidade e ao
público. A roda serve tanto
para o jogo, divertimento
e espetáculo, quanto para
que capoeiristas apliquem
o que aprenderam. Se você
promove ação de capoeira
gratuita em locais públicos,
pode divulgar pelo e-mail
cultura.promocao@gmail.
com. Livre/Grátis. Confira a
programação deste mês.

Roda de capoeira da
Área Verde
Os responsáveis por esta
roda são os professores
Escadinha, Pulga e Pica-Pau.
Praça Giovani Breda (Área
Verde), Bairro Assunção.
Dia 7, 20h

Roda de capoeira
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do Parque Chácara
Silvestre
Responsáveis: Professor
Índio e Instrutor Jamaica.
Dia 9, 10h

3º batizado e troca de
cordões
Promovido pelo instrutor
Jamaica, o encontro vai
oferecer exposições e “varais
culturais”, apresentações
que finalizarão o batizado e
troca de cordões, com o grupo Corporação de Capoeira
Brasil Nagô. A organização
do evento solicita, aos profissionais da capoeira, que
compareçam devidamente
uniformizados. Emeb Aldino
Pinotti.
Dia 9, 10h

Reunião mensal da
Capoeira
Uma vez por mês, a
Secretaria de Cultura de
São Bernardo promove
um encontro mensal para
debater com os capoeiristas
a atuação do Poder Público
com o segmento. Auditório
da Secretaria de Cultura.
Dia 13, 19h

Encontro e batizado de
capoeira
Com vivências, rodas,

parques e passeios
workshops, batizado e troca de cordões. Promovido
pelo mestrando Chacal, do
Grupo de Capoeira Nossa
Arte Brasil. Confira a
programação completa:
- Abertura com Roda de
Capoeira.
Parque da Juventude Città
di Maróstica.
Dia 21, 19h
- Vivências de capoeira
Vivência de primeiros
socorros, com o Mestre
Pulinho; de Capoeira
Angola, com o mestre
Geraldo Baiano; e de
capoeira, com mestre
Spock-RJ e contramestre
Índio. Centro Cultural
Jácomo Guazzelli.
Dia 22, 14h
- Batizado e troca de cordões do grupo de capoeira
Nossa Arte Brasil, com o
mestrando Chacal. Centro
Cultural Jácomo Guazzelli.
Dia 23, 9h30

19ª Edição do
Festival folclórico e
de capoeira, com o
mestre Carapau
Nesta edição, o tradicional
evento realizado pelo grupo
de capoeira Angolinha

Capoeira

contará com cerca de
25 academias. Haverá
apresentação de capoeira
individuais e em duplas,
masculina e feminina, nas
categorias infantil, juvenil
e adulto. O público poderá
conferir ainda apresentações folclóricas de equipe.
Ginásio Poliesportivo do Crec
Deputado Odemir Furlan
(Baetinha).
Dia 23, 9h

Projeto Beija-flor
Capoeira
Atividade inclusiva e
aberta à comunidade que
enfoca aulas práticas e
de instrumentos, dentro
do universo da arte da
capoeira. Realizada nas
dependências do Caps ADI
III, a programação é dirigi-

da para munícipes a partir
de 14 anos. Informações
pelo telefone 4335-3975.
Oficina ministrada pelo
professor Beija-flor.
Segundas, das 13h
às 17h

Aula de capoeira
Aula de capoeira é aberta
à comunidade. Com a
participação de pessoas
em situação de rua e
usuários de substâncias
psicoativos. A atividade é
ministrada por um técnico
do programa Consultório
de Rua, que também é
profissional na arte da capoeira. Mais informações
pelo telefone 4348-1600.
Caps Centro.
Terças e quintas, das
16h às 17h
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Cajuv promove 3ª
Conferência Municipal
de Juventude
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juventude
A Coordenadoria de Ações
para a Juventude (Cajuv),
da Prefeitura de São
Bernardo, promove a 3ª
Conferência Municipal de
Juventude. O evento tem
como objetivo atualizar a
agenda do segmento para o
desenvolvimento do Brasil,
reconhecendo e potencializando as formas de
expressão juvenil, além de
fortalecer o combate a todas
as formas de preconceitos. O
tema escolhido para as discussões é “As Varias Formas
de Mudar o Brasil”. Uma das
inovações desta conferência
é que a Secretaria Nacional
de Juventude disponibiliza
aplicativo para os jovens
debaterem suas propostas
por meio digital. Nessa
plataforma, também haverá
a eleição de delegados.
Os debates serão organizados conforme os eixos
de direitos estabelecidos
no Estatuto da Juventude.
A conferência é uma das
etapas necessárias para
participação na conferência
regional, estadual e federal.
Público: jovens entre 15 e
29 anos. Mais informações
http://juventude.gov.br/
profile/conferencia ou 41263931. Cajuv.
Eixos de direitos

I - Direito à cidadania, à
participação social e política
e à representação juvenil
II - Direito à educação
III - Direito à profissionalização, ao trabalho e à renda
IV - Direito à diversidade e à
igualdade
V - Direito à saúde
VI - Direito à cultura
VII - Direito à comunicação e
à liberdade de expressão
VIII - Direito ao desporto e
ao lazer
IX - Direito à sustentabilidade e ao meio ambiente
X - Direito ao território e à
mobilidade
XI - Direito à segurança
pública e ao acesso à justiça
Dia 8, das 8h às 17h

2ª Box for
everyone
O Parque da Juventude
recebe mais uma edição do
Box For Everyone, campeonato de patins voltado para
crianças de 5 a 12 anos que
frequentam as oficinas da
modalidade. O evento também é aberto para crianças,
da mesma faixa etária, que
não frequentam as oficinas.
Neste caso, os meninos e
meninas interessados em
participar devem estar
acompanhados de pais ou
responsáveis. A competição
ocorre na pista mirim. A inscrição será na hora e haverá
sorteio de brindes e entrega

2ª Box for everyone
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de medalhas aos melhores
colocados. Parque da Juventude Città Di Maróstica.
Dia 2, das 9h às 12h

Corujão In Line
No dia 8 deste mês será
realizada, no Parque da
Juventude, mais uma sessão
Corujão. Dessa vez, na
modalidade patins in line.
Interessados em participar
devem estar com equipamento de segurança e
menores de idade munidos
da carteirinha do parque
ou acompanhado dos pais.
Lembrando que os portões
abrem, para os participantes, às 22h45 e fecham a 0h.
Parque da Juventude Città
Di Maróstica.
Dia 8, das 23h45 às 4h

4ª Etapa Gold
Street

A quarta etapa do Gold
Street, a última antes da
final marcada para novembro, é mais uma atividade
programada para este mês
no Parque da Juventude.
Esta etapa será disputada
nas categorias infantil,
mirim, iniciante, amador
e feminino. As inscrições
podem ser feitas a partir das
7h no dia do evento e, para
isso, é necessária a doação
de 1 kg de alimento não
perecível.
Dia 15, das 9h às 19h

Dia da
Juventude
/ Cidade
responsável
A CervBrasil e a Prefeitura
de São Bernardo, por meio
da Cajuv, se uniram para
realizar este evento que comemora o Dia Internacional

Sunday Music Fest
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da Juventude, celebrado em
12 de agosto. O objetivo é o
de fortalecer as atividades
de esporte, cultura e lazer
como práticas preventivas e
também incentivar a redução do consumo de álcool
por menores de 18 anos.
Entre as ações previstas
estão campeonato de skate,
batalha de rima e break,
oficina de grafite, atividades
do Projeto Tigrinho, além de
outras atrações promovidas pelo Projeto Cidade
Responsável São Bernardo.
Parque da Juventude Città
Di Maróstica.
Dia 15, das 10h às 20h

Sunday Music
Fest
O palco do Parque da
Juventude recebe o evento
musical Sunday Music Fest,
cujo objetivo vai além da
entreter o público com boa

juventude
música. As bandas Levels,
Elevoleto, Fith, Efilife,
Verano, For Heads, Chorus e
Fatho, de diferentes estilos,
se revezarão no palco. As
bandas se apresentam com
o objetivo de arrecadar agasalhos ou 1 kg de alimento
não perecível para ajudar
instituições de caridade da
região. Participe e ajude esta
causa. Parque da Juventude
Città Di Maróstica.
Dia 16, das 12h às 20h

AFSK Special
Banks 2015
O Parque da Juventude dá
vez às meninas radicais
e realiza importante
encontro de skate feminino:
o AFSK Special Banks. A
competição é válida para o
ranking Brasileiro e Paulista
Feminino de Skate Banks e
Bowl. O Tribanks, palco das
mais importantes provas da
modalidade bowl, receberá
a competição feminino 1 e a
saboneteira receberá as disputas nas categorias feminino 2, master e infantil para
a modalidade banks. Serão
quatro categorias em um só
evento mostrando a força, a
evolução e a capacidade do
skate feminino. Skatistas de

AFSK Special Banks 2015

todas as modalidades estão
convidadas para participar.
Parque da Juventude Città
Di Maróstica.
Dia 22, das 9h às 14h

Campom
Tribanks Jam
2015
Outra competição importante que acontece no Parque
da Juventude é a Campom
Tribanks Jam, realizada
pela ASZS (Associação de
Skate da Zona Sul), sob a

supervisão técnica da CBSK
(Confederação Brasileira
de Skate). As categorias
participantes são: amador,
iniciante, master e legends.
Interessados devem fazer a
inscrição no dia do evento,
lembrando que o número
de participantes é limitado
para cada modalidade /
categoria. A competição será
mediada por juízes e haverá
premiação para os melhores
colocados. Parque da Juventude Città Di Maróstica.
Dia 22, das 14h às 21h
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Farmácia Popular oferece
medicamento com até
90% de descontos
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serviços
Criado pelo governo federal,
o Programa Farmácia
Popular do Brasil ampliou
o acesso da população a
medicamentos essenciais
a tratamento de doenças
comuns. São 112 medicamentos comercializados
com até 90% de redução de
preço em relação ao de farmácias particulares. Além
de minimizar o impacto no
orçamento familiar causado
pela compra de medicamentos, o programa reduziu
os gastos do Sistema Único
de Saúde (SUS) com as internações provocadas pelo
abandono de tratamento.
O atendimento na Farmácia
Popular é realizado por
farmacêuticos e profissionais qualificados para
orientar sobre o uso correto
dos medicamentos. Hipertensão, diabetes, úlcera
gástrica, depressão, asma,
infecções e verminoses são
exemplos de doenças para
as quais são encontrados
medicamentos. A única
exigência para a retirada
dos remédios é a apresentação de receita médica ou
odontológica e de documento de identificação com
foto. As quatro unidades de
São Bernardo atendem em
horário comercial.

Onde tem Farmácia
Popular
Centro – Rua Marechal
Deodoro, 1.829, Centro
Assunção / Alves Dias –
Avenida Robert Kennedy,
3.438, Assunção. Tel.:
4335-5345
Riacho Grande – Rua Rio
Acima, 622, Riacho Grande.
Tel.: 4101-6993
Rudge Ramos – Rua Piagentini, 138, Rudge Ramos.
Tel.: 2374-1200

Central de
Trabalho e
Renda

Inaugurada em 2010, a
Central de Trabalho e Renda
(CTR) de São Bernardo
disponibiliza vagas de
empresas e oferece
gratuitamente recolocação
no mercado de trabalho,
se possível, na vigência do
seguro desemprego. O local,
além de prestar serviços
como emissão da Carteira
Profissional Trabalho, dá
dicas para entrevistas
e realiza qualificação
profissional. A CTR tem 902
empresas ativas e 372 vagas
em aberto.

Unidades
CTR Centro
Rua Marechal Deodoro,
2.316, Centro
Segunda a quinta, das
8h às 17h, sexta, das 8h
às 15h

CTR Riacho Grande
Subprefeitura do Riacho
Grande. Avenida Araguaia,
265, Riacho Grande
Segunda a sexta, das
9h às 16h

Banco do Povo
Paulista
Central de Trabalho e Renda

Microcrédito com taxa
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orientação para pessoas
que pretendam se organizar
coletivamente. Confira
a relação de oficinas de
artesanato gratuitas na
seção Cursos.
Segunda a quinta, das
9h às 17h, e sexta, das
9h às 15h

Banco do Povo Paulista

de 0,35% ao mês para
pequenos empreendedores
da cidade com faturamento
de até R$ 360 mil nos
últimos 12 meses. Pessoa
física deve ter endereço fixo
em São Bernardo há mais
de dois anos e não possuir
restrições cadastrais. O valor
financiado é de R$ 200 a R$
15 mil, em até 24 parcelas.
Para pessoa jurídica, de R$
200 a R$ 20 mil, em até 36
parcelas. Plantões no Paço
Municipal de segundas
e quartas, das 8h às 12h.
Informações pelos telefones
2833-8250 e 2833-8238 ou
site bpp.sp.gov.br.
Segunda a sexta, das
7h às 19h, sábado, das
7h às 13h
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Espaço Solidário
Local de referência para
a economia solidária no
município e alternativa de
geração de trabalho, renda
e inclusão social. No espaço
há comercialização de
produtos e serviços, como
artesanatos, costura, reciclagem (sabão artesanal)
e alimentos. Criado pela
Prefeitura de São Bernardo
do Campo, funciona nas
dependências da Central
de Trabalho e Renda (CTR),
na Rua Marechal Deodoro,
2.316, Centro, e possibilita
a integração e organização
de empreendimentos e
suas atividades por meio
de formação, assessoria e
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Espaço Solidário

serviços
Feira noturna
Opção de compra de
legumes, frutas e verduras
frescos e em horário
alternativo.
As feiras livres noturnas
têm praça de alimentação,
artesanato e espaço para
manifestações culturais. Os
alimentos são produzidos
e feitos no município e na
região.

Onde:
Bairro Anchieta
Rua São Paulo, Parque São
Diogo (ao lado do Ginásio
Poliesportivo)
Quartas, das 19h às
23h

Rudge Ramos
Praça dos Meninos. Avenida
Caminho do Mar, Rudge
Ramos

Quintas, das 18h às
22h

Núcleo de Justiça
Comunitária
Serviço de mediação na
solução de conflitos para
evitar disputas judiciais,
fortalecendo vínculos sociais e familiares. O acordo
deve ser consenso entre as
partes. Apesar de não haver
homologação, o núcleo
acompanha se as decisões
estão sendo cumpridas.
A proposta reforça uma
série de ações em parceria
com o governo federal, por
intermédio do Ministério da
Justiça e do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (Pronasci).
Mais informações pelo
telefone 4122-5090.
Segunda a sexta, das
8h às 17h

Rede Fácil
De forma rápida e ágil, a
Rede Fácil oferece 968 serviços para facilitar a vida dos
munícipes. As três unidades
da Rede Fácil oferecem
atendimento presencial,
telefônico (0800.77.08.156)
e pela internet. Os serviços
mais procurados são
parcelamentos de débitos,
abertura de processos,
mudança de nome de
cadastro fiscal, segundas
vias de IPTU e ISS, cadastros
de indicação real do infrator
(multa de trânsito) e
certidões. O tempo médio
de espera é de aproximadamente 24 minutos. Confira
estes e outros serviços no
portal da Prefeitura (www.
saobernardo.sp.gov.br).

Postos de Atendimento
Centro
Praça Samuel Sabatini, 50
(térreo do Paço Municipal)
Segunda a sexta, das
7h às 19h, e sábado, das
7h às 13h

Assunção

Feira noturna

Avenida Robert Kennedy,
3.438, bairro Assunção
Segunda a sexta, das
8h às 17h
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serviços
Riacho Grande
Avenida Araguaia, 265,
Riacho Grande
Segunda a sexta, das
8h às 17h

Sala do
Empreendedor
A Prefeitura de São Bernardo do Campo organiza em
um mesmo espaço serviços
de diversas secretarias para
promover o empreendedorismo na cidade. A Sala do
Empreendedor centraliza
na Rede Fácil a emissão
de documentos, licenças
ambientais e atendimento
rápido a empresas, entre
outros serviços. O espaço

capacita empreendedores,
orientando-os da concepção
e planejamento do negócio
até a consolidação e gestão
por meio do Programa de
Aperfeiçoamento Empresarial. Mais informações e
inscrições pelo e-mail sala.
empreendedor@saobernardo.sp.gov.br.
Confira as parcerias e
serviços.
Segunda a sexta, das
7h às 19h, e sábado, das
7h às 13h

Banco do Povo
Resultado de parceria
entre a Prefeitura de São
Bernardo e o governo
do Estado de São Paulo,

presta informações sobre
microcrédito. Recomenda-se agendamento prévio.
Quartas, das 8h às
12h

Palestras & Oficinas
Atividades gratuitas realizadas em parceria com o
Sebrae e outros parceiros.
Confira a agenda do
mês na seção Cursos &
Palestras.

Sebrae
Orientações e consultas a
empresas. É necessário ter
CNPJ. Mediante agendamento prévio.

Sescon
Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado
de São Paulo. Serviços:
orientações e formalização de empreendedores
individuais no Portal do
Empreendedor. Mediante
agendamento prévio.

Sindicont

Sala do Empreendedor
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Espaço para discussão,
atualização e capacitação
de profissionais da área
contábil.

extra

Prefeitura promove
Seminário Internacional
sobre Participação Cidadã

Com a participação de
importantes personalidades
políticas da America Latina,
a Prefeitura de São Bernardo do Campo promove
o Seminário Internacional
Participação Cidadã, Gestão
Democrática e as Cidades

no Século XXI. O evento tem
como objetivo debater os
desafios e perspectivas da
democracia e a da participação cidadã, refletindo sobre
valores e comportamentos,
assim como identificar as
tensões e alcances da ação

coletiva no desenvolvimento das cidades. Na ocasião,
será lançado e entregue o
livro Protagonismo e Participação em São Bernardo
do Campo, publicação com
reflexão aberta e provocativa sobre os diversos
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extra
entendimentos, usos e
dimensões da participação,
suas características e capacidades para transformar e
melhorar a vida em sociedade. O seminário contará
também com apresentações culturais, durante os
intervalos da programação,
com os talentos das várias
regiões da cidade. Confira
mais informações no site
www.saobernardo.sp.gov.
br/protagonistas. Cenforpe.
Dias 28 e 29

Programação:
Dia 28
12h às 14h – Credenciamento
13h às 14h – Atividades
culturais
14h às 14h15 – Boas-vindas
14h15 às 16h – Mesa
redonda 1: Participação
cidadã, cidades e insurgências urbanas
Moderador: Tarcísio
Secoli – Prefeitura de São
Bernardo do Campo.
Convidados: Jeroen Klink,
Universidade Federal do
ABC; Mino Carta, Revista
Carta Capital; Miguel Rossetto, ministro da Secretaria Geral da Presidência da
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República; Antônio Bonfatti, Governador de Santa Fé
– Argentina; Convidado(a)
da Sociedade.
16h às 16h30 – Intervalo / Atividades culturais
16h30 às 18h30 – Mesa
Redonda 2: Desafios e
perspectivas no século XXI
Moderador: Jeroen Klink
– Universidade Federal do
ABC.
Convidados: Jairo
Jorge da Silva, prefeito de
Canoas/Rede Brasileira de
Orçamento Participativo;
Yves Cabannes, University
College London; Giovanni
Allegretti, Universidade de
Coimbra; Evelina Dagnino,
Universidade de Campinas; Convidado (a) da
Sociedade.
18h30 às 19h – Intervalo / Atividades culturais
19h às 20h – Palestra:
Sociedades dissidentes, futuro e construções coletivas,
com Renato Janine Ribeiro,
ministro da Educação.

Dia 29
8h às 9h30 – Credenciamento
8h30 às 9h15h – Atividades culturais
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9h15 às 9h30 – Boasvindas
9h30 às 11h – Mesa
redonda 3: Projeto
protagonistas da participação, emergência de
saberes, ações anticíclicas e novas propostas
Moderador: Arthur Chioro,
ministro da Saúde.
Convidados: Luiz Marinho,
prefeito de São Bernardo do
Campo; Nilza de Oliveira,
Prefeitura de São Bernardo
do Campo; Victor Huerta
Arroyo, Prefeitura de São
Bernardo do Campo; Protagonistas Antônio Amaral,
Maria Gonçalves e Pedro
da Costa
11h às 11h30 – Atividades culturais
11h30 às 13h – Mesa
redonda 4: A importância da participação cidadã na America Latina
Moderador: Luiz Marinho,
prefeito de São Bernardo do
Campo
Convidados: Lula da Silva,
Ex-presidente do Brasil;
José Mujica, senador da
República e ex-presidente
do Uruguai.
13h – Encerramento e
entrega do livro: Protagonismo e Participação em
São Bernardo do Campo

endereços
Associação Comunitária
do Jardim Regina
Praça Manuel Gomes Primo.
Rua João de Barros, 222,
Ferrazópolis. Tel.: 4127-9974
Associação Comunitária
por Mutirão
Av. José Odorizzi, 621, Bairro
Assunção. Tel.: 4351-2563
Associação de Moradores
da Vila Esperança
Avenida Jardim, 125, Vila
Esperança. Tel.: 4129-0739
Associação de Moradores
da Vila Moraes
Estrada dos Alvarengas,
10.019, Vila Moraes. Tel.:
97131-6204
Associação de Moradores
do Parque Havaí
Rua Rio Azul, 80, Parque
Havaí. Tel.: 3432-8647
Associação de Movimentos Integrados de
Reivindicações Populares
do Jardim Represa
Rua Ponta Grossa, 1, Jardim
Represa.
Associação do Parque Rio
Grande
Rua Particular, 4, Riacho
Grande
Associação Padre Léo
Commissari
Rua Padre Léo Commissari,
288, Jardim Silvina. Tel.:

4127-0866.
Auditório da Sala do
Empreendedor
Praça Samuel Sabatini, 50,
térreo, Centro.
Auditório de Secretaria
de Cultura
Rua Bauru, 21, Baeta Neves.
Auditório Dr. Attílio
Zóboli (Cenforpe)
Avenida Dom Jaime de Barros
Câmara, 201, Planalto (Km
20,5 Via Anchieta). Tel.: 43904600.
Biblioteca de Arte Ilva
Aceto Maranesi
Rua Kara, 105, Jardim do Mar.
Tel.: 4125-2379.
Biblioteca Érico Veríssimo
Rua Jacob do Bandolim, 81,
Paulicéia. Tel.: 4178-6648 /
4173-1311.
Biblioteca Guimarães
Rosa
Avenida João Firmino, 900,
Bairro Assunção. Tel.: 43515422 / 4351-6546.
Biblioteca Machado de
Assis
Avenida Araguaia, 284, Riacho
Grande. Tel.: 4354-9809 /
4354-8455.
Biblioteca Malba Tahan
Rua Helena Jacquey, 208,

Rudge Ramos. Tel.: 4368-1010
/ 4367-2330.
Biblioteca Manuel
Bandeira
Rua Bauru, 21, Baeta Neves.
Tel.: 4336-8302 / 4336-8306.
Biblioteca Monteiro
Lobato
Rua Jurubatuba, 1.415,
Centro. Tel.: 4330-2888 /
4332-9698.
Bunka
Rua Bragança, 15, Vila
Gonçalves.
CACJ Silvina
Rua Dom Vasco Mascarenhas,
s/nº. Jardim Silvina. Tel.:
4127-7251
Cajuv
Avenida Redenção, 271,
portaria 23, Centro.
Câmara de Cultura
Antonino Assumpção
Rua Marechal Deodoro, 1.325,
Centro. Tel.: 4125-0054.
Capela do Divino Espírito
Santo
Rua Gabriel D’Anunzio, 85, Vila
Mussolini, Rudge Ramos.
Caps ADI III
Rua do Sacramento, 191,
Rudge Ramos.
Caps Alvarenga
Estrada dos Alvarenga, 3.268.
Tel.: 4358-7820
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Caps Centro
Rua Pedro Jacobucci, 470, Vila
Euclides. Tel.: 4348-1600
Casa da Comunidade
Praça Salvador Rosa, 34
Jordanópolis.
Casa do Hip Hop
Avenida Senador Vergueiro,
578, Jardim do Mar.
Centro Cultural Antônia
Marçon Bonício
Avenida João Firmino, 900,
Bairro Assunção. Tel.: 41096262.
Centro Cultural Bairro
Baeta Neves
Praça São José, s/nº, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582.
Centro Cultural Jácomo
Guazzelli
Rua Rosa Pacheco, 201, Ferrazópolis. Tel.: 4127-2324.
Centro Cultural Lázaro
Pinto de Azevedo
Rua Alfredo Bernardo Leite,
1.205, Taboão. Tel.: 4178-4856.
Centro de Audiovisual
(CAV)
Avenida Dom Jaime de Barros
Câmara, 201, Planalto, Km
20,5 da Via Anchieta. Tel.:
4390-4615.
Centro de Convivência
Rafa
Rua do Cruzeiro, 669, Bairro
Areião. Tel.: 4335-2548
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Centro de Referência do
Idoso (CRI)
Avenida Redenção, 271,
Centro.

Malba Tahan
Rua Helena Jacquey, 208,
Rudge Ramos. Tel.: 4368-1010
/ 4367-2330.

Centro de Reflexão do
Transito (CRT)
Rua Humberto Luiz Gastaldo,
40, Bairro Anchieta.

Cineclube Biblioteca
Manuel Bandeira
Rua Bauru, 21, Baeta Neves.
Tel.: 4336-8306.

Centro Dia
Alameda da Justiça, 169,
Jardim do Mar.

Cineclube Photogramas
– Auditório João Domingues Tavares
Rua Bauru, 21, Baeta Neves.
Tel.: 4336-8239

Centro Educacional Unificado (CEU) Celso Daniel
Estrada Eiji Kikuchi, s/nº, Jardim Três Marias, Cooperativa.
Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac)
Praça São José, s/nº, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582
Cidade da Criança
Rua Tasman, 301, Jardim do
Mar.
Cidade da TV
Rua Tasman, 301, Jardim do
Mar.
Cineclube Biblioteca de
Arte Ilva Aceto Maranesi
Rua Kara, 105, Jardim do Mar.
Tel.: 4125-2379.
Cineclube Biblioteca
Guimarães Rosa
Avenida João Firmino, 900,
Bairro Assunção. Tel.: 43515422.
Cineclube Biblioteca
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Complexo Esportivo da
Universidade Metodista
Rua Planalto, 106, Rudge
Ramos.
EE José Gonçalves de
Andrade
Rua Fernando Pessoa, 192.
Emeb Antônio dos Santos
Faria
Rua Irati, 11, Jardim Represa.
Emeb Irmã Odete Maria
Ramos
Rua da Comunidade, 160, Vila
São Pedro.
Escola Municipal de Arte
Educação Integrada Profº
Paulo Bugni
Rua Dr. Fláquer, 824, Centro.
Tel.: 4121-4591.
Espaço Braille
Rua Jurubatuba, 1.415, Centro.
Tel.: 4125-1059.

endereços
Espaço João de Lima
(Sede Urbana da Associação dos Funcionários
Públicos)
Rua 28 de Outubro, 61, Centro.
Espaço Leitura
Rua Nicolau Filizola, 100,
Poupatempo, Centro. Tel.:
2833-8255.
Espaço Solidário
Rua Marechal Deodoro, 2.316,
Centro (entrada pela Rua
Zelinda Zanella).
Espaço Troca Livro
Avenida Francisco Prestes
Maia, 624, Nova Petrópolis.
Tel.: 4122-5983.
Estádio Municipal 1º de
Maio
Rua Olavo Bilac, 240, Vila
Euclides.
Faculdade de Direito de
São Bernardo do Campo
Rua Java, 625, Jardim do Mar.
Feira do Ferrazópolis
Rua Minas Gerais, s/n°,
Ferrazópolis.
Feira Livre Noturna do
Bairro Anchieta
Rua São Paulo, ao lado do
Ginásio Poliesportivo.
Feirinha do Riacho
Avenida Araguaia, 284, Riacho
Grande.
Fundação Criança

Rua Francisco Visentainer, 800,
Assunção.
Gibiteca Municipal Eugênio Colonnese
Rua Tasman, 301, Jardim do
Mar.
Ginásio Poliesportivo
Adib Moysés Dib
Avenida Kennedy, 1.155,
Bairro Anchieta.
Ginásio Vitório Zanon
(Baetão)
Avenida Armando Ítalo Setti,
901, Baeta Neves.
Liga de Xadrez de SBC
Rua Olavo Bilac, 240, Vila Euclides (Estádio 1º de Maio).
Mercado Municipal do
Rudge Ramos
Av. Caminho do Mar, 3.344 .
Núcleo de Justiça Comunitária
Rua dos Freixos, 88, Jardim
Ipê.
OMA Galeria
Rua Carlos Gomes, 69, Centro.
Parque Chácara Silvestre
Avenida Wallace Simonsen,
1.800, Nova Petrópolis. Tel.:
4337-7363.
Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti,
65, Centro. Tel.: 4121-2622.
Parque Natural Municipal

Estoril
Rua Portugal, 1.100, Riacho
Grande. Tel.: 4354-9087 /
4354-9318.
Parque Raphael Lazzuri
Avenida Kennedy, 1.111, Bairro Anchieta. Tel.: 4332-4510.
Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar,
2.980, Rudge Ramos. Tel.:
4368-1246.
Pavilhão Vera Cruz
Avenida Lucas Nogueira
Garcez, 756, Jardim do Mar.
Tel.: 4121-7492.
Pinacoteca de São Bernardo do Campo
Rua Kara, 105, Jardim do Mar.
Tel.: 4125-4056.
Ponto de Cultura Circomunidade
Rua Rio Azul, 80, Parque Havaí.
Poupatempo
Rua Nicolau Filizola, 100,
Centro.
Praça da Matriz
Rua Padre Lustosa, 292, com
Rua Marechal Deodoro, Centro.
Praça dos Meninos
Avenida Caminho do Mar, s/nº,
Rudge Ramos.
Prainha do Riacho
Grande
Projeto Clicar
Avenida Capitão Casa, 1.400,
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endereços
Parque Espacial.
Projeto Meninos e Meninas de Rua
Rua Jurubatuba, 1.610,
Centro.
Quadra do Boa Vista
Rua Novo Horizonte, s/nº,
Jardim Boa Vista.

Alameda Glória, 197, Centro.
Tel.: 4125-5577.
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(Sedesc)
Avenida Redenção, 271,
Centro.

Quintal da Paz
Rua 1º de Maio com a Rua
Machado de Assis, Jardim dos
Químicos

Sementes do Amanhã
(Semea)
Rua Rosa Ignez Bruni
Pinchiaro, 393, Jardim Boa
Vista. Riacho Grande. Tel.:
4354-7303

Sala da Comunidade da
UBS Represa
Rua Irati, 10, Batistini.

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Rua João Basso, 231, Centro.

Sala de Leitura do CMIC
Parque São Bernardo
Alameda Minas Gerais, 23,
Parque São Bernardo. Tel.:
4330-8422.

Sociedade Amigos do
Jardim Irajá
Rua Everardo Martins, 31,
Jardim Irajá. Tel.: 5446-5883

Sala do Empreendedor
Praça Samuel Sabatini, 50,
térreo, Centro.
Sala dos Conselhos da
Sedesc – Espaço Laranja
Av. Redenção, 271, Centro.
Salão Nobre da Universidade Metodista
Rua Alfeu Tavares, 149, Rudge
Ramos.
Seção de Patrimônio
Rua João Pessoa, 236, Centro.
Tel.: 4337-8217.
Seção de Pesquisa e
Documentação (Memória)
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Sociedade Amigos do
Parque dos Químicos
Estrada dos Alvarenga,
12.000. Tel.: 4342-5382
Teatro Abílio Pereira de
Almeida
Praça São José, s/nº, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582
Teatro Cacilda Becker
Praça Samuel Sabatini, 50,
Centro. Tel.: 4348-1081.
Teatro Elis Regina
Avenida João Firmino, 900,
Bairro Assunção. Tel.: 43513479 / 4109-6262.
Teatro Lauro Gomes
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Rua Helena Jacquey, 171,
Rudge Ramos. Tel.: 43683483.
Teatro Martins Pena
Praça Marquês de Alegrette,
44, Vila Gonçalves. Tel.: 41237891.
UBS Batistini
Rua Manuel Carneiro, 120,
Batistini. Tel.: 4358-1644
UBS Montanhão
Estrada do Montanhão, 413,
Montanhão.
UBS Rudge Ramos
Rua Ângela Tomé, 260, Rudge
Ramos.
UBS Vila São Pedro
Rua da Comunidade, 100, Vila
São Pedro.
UBS Vila União
Rua dos Industriários, 17, Vila
União.
Universidade Federal do
ABC. Campus São Bernardo
do Campo, Bloco Beta
Rua Arcturus, 3, Jardim
Antares.
Universidade Metodista
de São Paulo
Anfiteatro Sigma. Rua Alfeu
Tavares, 149, Rudge Ramos.
Zoológico Municipal
Rua Portugal, 1.100, Riacho
Grande.

