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Conheça São Bernardo e suas opções
de lazer, cultura, esporte e gastronomia
José Maria Silva Moreira
São Bernardo do Campo, muitas vezes uma cidade associada à
industrialização, tem vocação para
a cultura, lazer, esporte e gastronomia. Além de entretenimento
gratuito para as crianças durante as
férias escolares, a cidade oferece teatro, cinema, Pinacoteca, parques,
como o Estoril, com Zoológico, e
o da Juventude, com moderna pis-

ta de skate, pesqueiros, Cidade da
Criança, rotas gastronômicas, com
cardápios para todos os paladares,
e campos e ginásios para o esporte
amador e profissional.
E o melhor, o ano inteiro e para
todos os gostos e bolsos. Acompanhe nas páginas do NM bairros o
que São Bernardo do Campo oferece e o mapa das atrações.

Submarino da Cidade da Criança: brinquedo está no imaginário de gerações

Riacho Grande, cercado pela Represa Billings, é um ponto turístico da cidade

Centro de Atletismo de SBC é incentivo ao esporte amador e profissional
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Divirta-se

Roteiro cultural para ver e ouvir, com toda segurança
Marco Borba

Além da boa
programação cultural,
a segurança é um dos
diferenciais
Thiago Luís Santana Guidotti,
do Parque Espacial

O músico Thiago Luís Santana
Guidotti, 30 anos, morador do Parque Espacial, afirma que é frequentador assíduo dos palcos e dos cinco
teatros da cidade de São Bernardo
do Campo.
“Sempre há em cartaz bons espetáculos em todos eles. O que eu
mais frequento é o Teatro Lauro
Gomes. Como sou músico, às vezes
me apresento com meu grupo em
alguns parques da cidade. Quando
não estou tocando, vou prestigiar os
amigos.”
Para Guidotti, a ampla e variada
programação cultural e a segurança
são os diferenciais em São Bernardo. “Sempre que posso levo minha
filha, de 8 anos, aos parques, porque
há bastante diversão para as crianças. Gosto muito do Parque Salvador Arena, que tem um aquário e
muitos peixes”, comenta.
Outra atração oferecida no mu-

Cidade conta com opções de peças teatrais e de shows para todas as idades
nicípio é a Pinacoteca, considerada
como uma das mais modernas do
Estado de São Paulo e referência
na região. O espaço promove, com
frequência, exposições de artistas
contemporâneos.
Durante todo o mês de julho vai
abrigar 30 obras do artista são-bernardense Antonio Aparecido Orbetelli. Os quadros retratam figuras
femininas e mitológicas, natureza,

animais e aves, com cores vivas.
Entre as obras eleitas para compor
a mostra estão “Espíritos Opostos”,
“Cristo Julgado” e “Nossa Senhora
do Sangue, com Maria Madalena”.
Ainda em julho, a cidade terá
diversas atividades culturais e promoverá o 1º Encontro dos Polos
Culturais, que terá, entre outras
atrações, o Regaee Fest, no Teatro
Lauro Gomes.

Cidade da TV preserva a memória da televisão brasileira
Da redação
Outro roteiro importante na área
da cultura é a Cidade da TV, na
Cidade da Criança, que reúne acervo
da TV brasileira por meio de parceria
entre a Prefeitura e Associação

dos Pioneiros da Televisão (PróTV), instituição presidida por Vida
Alves, autora do primeiro beijo da
teledramaturgia brasileira.
O local abriga a Vila Redenção,
espaço cenográfico da novela de
mesmo nome, tombada como pa-

trimônio histórico, com réplicas de
personagens e figurinos, a primeira
roupa com brilho exibida na TV, a
inédita TV holográfica, importada
da Alemanha, objetos, fotos e vídeos
de novelas e programas de auditório,
aparelhos e câmeras antigas etc.

A professora Vanessa Allen Ferre, 39 anos, da Zona Leste da Capital, visitou o local pela primeira vez
e se encantou. “É voltar no tempo e
rever personagens como Chacrinha,
que marcou a vida dos meus pais e
avós e a minha infância.” (MB)

A Cidade da TV resgata
e mostra um período
romântico da TV
Vanessa Allen Ferre,
da Zona Leste da Capital

Cidade da TV tem cenários da novela Redenção, da extinta TV Excelsior
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Infraestrutura moderna

Esporte está na veia de São Bernardo do Campo
Marcelo Dorador
Na cidade onde o esporte pulsa
a semana toda, o segundo semestre
de 2015 está recheado de eventos e
competições. A partir de 15 de julho,
São Bernardo será o palco dos 59º
Jogos Regionais, disputa que reunirá
5 mil participantes, entre atletas, comissões técnicas e pessoal de apoio.
O desafio será conquistar o 5º título.
São Bernardo é a atual campeã.
A são-bernardense Jacquelline
Gonsales Sá, que compete no salto
triplo, acredita ter boas chances em
função da qualidade e da estrutura
que a cidade oferece para preparação. “A Prefeitura investiu muito em
infraestrutura para esportes de alto
rendimento, assim como na oferta
de atividades para a população. Na
minha modalidade, contamos com o
Centro de Atletismo, que é um dos
melhores da America Latina. Isso
faz toda a diferença”, afirma.
A maratona esportiva segue com
os festejos de aniversário de São
Bernardo (20 de agosto) e com a tradicional Meia Maratona, que chega à
sua 13ª edição. Com inscrições abertas, a competição reunirá mais de 5

Da base, hoje faço
parte da equipe de São
Bernardo. Muitos são
descobertos assim

Centro de Atletismo de SBC é um dos mais modernos da América Latina
mil atletas, que tomarão as ruas para
os percursos de corrida (21 km e 10
km) e corrida e caminhada (5 km).
Em 13 de setembro, São Bernardo sedia, na Arena Caixa – Centro

de Atletismo Professor Oswaldo
Terra, o Grande Prêmio Brasil Caixa São Paulo de Atletismo. A prova
foi criada em 1985 e, desde 1990,
corresponde à etapa brasileira do

Jacquelline Gonsales Sá, atleta,
do Demarchi

IAAF World Challenge (Desafio
Mundial da Associação Internacional das Federações de Atletismo).
O evento acontece pela primeira
vez em uma cidade do ABC.

Futebol amador, paixão que põe ‘exército’ nos campos de várzea
Da redação
Outra paixão na cidade é o futebol de várzea. Não por acaso, 380
equipes filiadas à Liga de Futebol
Amador e outras 308 sem vínculo
com a entidade reúnem um “exército” de 21 mil pessoas, entre atletas,
treinadores e dirigentes, nas competições ao longo do ano. São 39 campos pela cidade, todos com intensa
procura por parte de moradores e
onde também são realizados treinos
das escolinhas de futebol.
Garantir condições à prática da
modalidade é preocupação da Prefeitura, que desde 2009 realizou
manutenções pontuais e quatro
grandes obras, com aplicação de
grama sintética no Estádio do Bae-

tão e nos campos do Jardim Lavínia, do Riacho Grande e, recentemente, da Praça de Esportes Salim
Tabet, conhecida como campo do
Corinthinha, no Alves Dias.
“A cidade proporciona lazer e es-

porte para a população. Participei da
última Copa São Bernardo, que trouxe jogadores de São Paulo e elevou
a nossa competição”, diz William
Marzoth dos Anjos, presidente do
Senegal FC, do Ferrazópolis. (MD)

Tem gente que quer jogar
em nossos campeonatos
por causa dos campos
William Marzoth dos Anjos,
presidente do Senegal FC

Praça de Esportes Salim Tabet, mais conhecida como campo do Corinthinha
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Parques da cidade

Teleférico do Estoril mostra belezas da Mata Atlântica
Marco Borba
São muitas as atrações nos cinco
parques de São Bernardo. Cada um
tem sua peculiaridade, como aquário
de água doce, teatro de arena, casarão histórico e pistas para esportes
radicais, entre outras atrações. Mas,
localizado em área de Mata Atlântica às margens da Represa Billings,
no Riacho Grande, o Parque Natural
Municipal Estoril é a estrela. Afinal,
é um dos poucos parques praticamente em área urbana a contar com
Zoológico e teleférico, que coloca o
turista no ar para ver parte da represa
e a exuberância da mata preservada.
Maria da Conceição, moradora
do Planalto Paulista, na Zona Sul da
Capital, visitou São Bernardo para
conhecer o Parque Estoril e passeou
no teleférico. “Fiquei encantada. É
a primeira vez que visito a cidade e
que ando em teleférico. É maravilhoso ver as árvores e a represa do alto.
Voltarei outras vezes e recomendarei
aos amigos”, disse.
O Zoológico mantém em exposição 270 animais de 70 espécies da Mata Atlântica, como anta,
tamanduá-mirim, papagaio de peito
roxo, jacaré de papo amarelo, jiboia
e jabuti, além de animais ameaçados

Teleférico do Parque Natural Municipal Estoril possibilita vista da Represa Billings e de parte da Mata Atlântica
de extinção, como a jaguatirica e o
tamanduá-bandeira.
Os outros parques da cidade são o
Salvador Arena, o Chácara Silvestre,
onde se destaca antiga moradia da
família Simonsen (imóvel da década
de 1930) e tem, entre outras atrações,
trilha para caminhada e ciclovia para
crianças; o Parque Città Di Maróstica (esportes radicais); e o Parque Raphael Lazzuri, que reúne brinquedos
infantis, teatro de arena e atividades
esportivas.

O Parque Estoril é tão
bonito. Voltarei mais
vezes e convidarei
familiares e amigos
Francisca Maria da Conceição,
do Planalto Paulista, na Capital

Aquário de água doce no meio de São Bernardo
Denise Gorczeski
O Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena, no Rudge Ramos,
é um dos muitos espaços de São
Bernardo que vale a pena conhecer.
A começar pela música ambiente
que envolve toda a área. Caixas de
som foram instaladas ao longo dos
400 metros da pista para caminhada, que, aliás, conduz para todas as
atrações do local.
Uma delas é o aquário, com 38
metros de extensão e 400 mil litros
de água doce, onde mais de mil carpas brancas, pretas e laranjas deslizam ou saltam para fora da água
chamando a atenção dos frequenta-

dores do parque.
Mas não é só. Além do playground para crianças entre zero e 10
anos, existe o teatro de arena, área
para exercícios, lanchonete, fraldário e sanitários, entre outros. Também vale destacar os ipês-rosa que,
nesta época do ano, são um show à
parte. Não à toa, diariamente, cerca
de 1.200 pessoas passam por ali.
Ao todo, a cidade possui cinco
parques, que somam aproximadamente 520 mil m² de área. A cada
mês, em torno de 296 mil frequentadores e visitantes passam pelos
parques Chácara Silvestre, Raphael
Lazzuri, Salvador Arena, Estoril e
da Juventude.

Adorei este belo parque
no meio da cidade, mas
com clima de interior
Vilma Campagnoli Otre
Marília (SP)

Aquário do Parque Salvador Arena
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Esportes radicais têm
endereço certo:
Parque da Juventude

Melhor da América Latina

Elenice Vieira

Parque da Juventude: espaço gratuito para a prática de esportes radicais

Skate é esporte, terapia,
alegria e amizade. E não é
só para jovens. Quero ser
um exemplo”
Valdir Saito,
comerciante do Rudge Ramos

Ele não é famoso na arte das
manobras radicais, mas é assíduo
frequentador das pistas do Parque
da Juventude Città Di Maróstica e
faz do skate uma terapia. Basta não
estar chovendo que lá está ele. Se
paramenta antes de entrar na pista,
tanto que ganhou o apelido de “Jaspion” dos funcionários do parque.
Seu nome é Valdir Saito, 53 anos,
comerciante do Rudge Ramos que
assegura que o skate salvou sua
vida. “Há três anos tive forte depressão, mas ao invés de procurar
uma religião ou um médico, resolvi
andar de skate. E deu certo”, revela.
Outro adepto das manobras radicais é o jovem Ítalo da Silva Oliveira, 15 anos. Ele conhece o skate desde os 2 anos. “Aqui estamos longe
da violência e das drogas”, afirma.
Os famosos também só têm elo-

gios para a pista. O hexacampeão
mundial de skate vertical Sandro
Dias, o Mineirinho, começou a treinar na antiga pista de skate, que deu
lugar ao parque. Para ele, os jovens
de hoje têm sorte de ter à disposição equipamento de ponta e gratuito para a prática do esporte. “É um
grande incentivo para o skate vertical, que está cada vez mais forte”,
avalia Mineirinho.
Campeão mundial, Rony Gomes
esteve na pista do parque e deixou
seu recado. “Jovens, aproveitem esse
equipamento, é de graça e um dos
melhores da América Latina.”
Em seus mais de 21 mil m², abriga áreas para patins in line, BMX
(bike) e escalada. Recebe diariamente perto de duas mil pessoas e,
nos fins de semana e feriados, esse
número chega à casa dos 15 mil,
boa parte de outras cidades e mesmo de outros Estados.

Ex-top 10, Buiu se dedica a ensinar manobras de skate à garotada
Da redação
“É o quintal da minha casa.” É
assim que o skatista Denis Buiu define o Parque da Juventude, de São
Bernardo do Campo. Ele revela que
fica mais tempo no espaço do que
na própria casa.
De seus 36 anos, 26 deles foram
dedicados ao skate. Buiu começou
a treinar aos 6 anos, ainda na antiga pista construída no fim dos anos
1970. Aprendeu tudo sobre o esporte, foi top 10 no Brasil por quase 11
anos. Depois de uma lesão séria,
abandonou as competições profissionais e passou a dedicar seu tempo a dar aulas no próprio Parque da
Juventude para crianças e adultos.
A pequena Isabelly Santos Pizol,

5 anos, segue os passos do pai, que
sempre frequentou a pista. Ela se
interessou pelos patins e há um ano
não perde uma aula. A mãe, Shena
da Silva Pizol, conta que a prática
do esporte trouxe muitos benefícios

para a garota. Revela que a filha ficou mais segura e está sempre procurando melhorar. “Espero que esse
programa da Prefeitura nunca termine, pois faz muito bem às crianças”, disse. (EV)

Graças às aulas de patins,
minha filha está atenta e
segura. Até se arrisca mais
De acordo com Buiu, o Parque da Juventude é o quintal de sua casa

Shena da Silva Pizol,
do Nova Petrópolis

6

Descubra São Bernardo do Campo

SANTO ANDRÉ

SÃO CAETANO DO SUL

SÃO PAULO

DIADEMA
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CUBATÃO

SÃO VICENTE
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Turismo industrial e ambiental

Município é muito mais do que um parque industrial
Niceia de Freitas
“Conhecer a história, estando
no próprio local, é gratificante. Subir pela Estrada Velha de Santos e
parar na Casa de Pedra é como se a
gente não estivesse em uma cidade
industrial. São climas bem diferentes.” A afirmação é do representante
comercial Juscélio Ferreira Brito, 45
anos, que fez parte de visitas monitoradas realizadas pela Prefeitura para
o turismo industrial, que contempla,
além de indústrias, o Polo Ecoturístico Caminhos do Mar, a antiga e histórica estrada para o Litoral.
Berço da indústria automotiva,
São Bernardo tem muito a ser explorado. Fundada em 1553, a região
estava na rota dos tropeiros do período colonial. São símbolos dessa época a Casa de Pedra e a Calçada do
Lorena, na Estrada Velha de Santos,
tombadas pelo patrimônio histórico
estadual e municipal.
São Bernardo está a 22 km do
Centro de São Paulo e a 50 km do
Porto de Santos, fácil para quem
quer conhecer pontos turísticos
como o Pavilhão Vera Cruz, Chácara Silvestre, Pinacoteca e Prainha do
Riacho Grande. Também é um mar-

co histórico a Capela de Santa Filomena, construída por fieis em 1881.
A cidade reserva passeios pela
Serra do Mar, contemplação, esporte radical e a Rota do Sal, percurso
da época colonial que cortava a região para transporte do sal do Litoral até a Capital e cidades do Interior. São Bernardo também possui a
Billings. Além de adequado para esportes e passeios náuticos, o maior
reservatório artificial da América
Latina é um dos maiores espelhos
d’água do Brasil.

Além da natureza, me
chamaram a atenção a
arquitetura da Casa de
Pedra e a paisagem
Juscélio Ferreira Brito,
do Jardim Bela Vista (Santo André)

Casa de Pedra, na Estrada Velha de Santos: parada obrigatória para conhecer parte da história da cidade e de SP

Inovação também ao oferecer indústrias como opção de turismo
Da redação

Ver a produção e dirigir
um caminhão foi uma
experiência enriquecedora
Carla Nagato,
do Bairro Alves Dias

O turismo industrial tem sido
ferramenta eficiente para alavancar
o setor na cidade, como mostram os
números contabilizados até março de
2015: 1.235 visitas às oito empresas
que participam da parceria com a
Prefeitura. Cerca de 70% dos turistas são de outros Estados. Grupos de
estudantes, principal público, estão
com visitas agendadas até junho de
2016. Em março de 2015, o projeto
recebeu o primeiro grupo estrangeiro, formado por estudantes e professores da Facultad de Administración
y Negocios Internacionales, da Universidad Tecnológica del Perú.
Carla Nagato, professora de Ges-

Roteiro para visita de estudantes está com agenda lotada até junho de 2016
tão Administrativa, visitou a Scania
em março, durante agenda dedicada
às mulheres. “Não teria tido acesso
à empresa se não fosse essa iniciativa da Prefeitura, que me enriqueceu
cultural e profissionalmente.”

A visita inclui Wheaton Brasil Vidros, Zurich Termoplásticos,
Formag’s Gráfica e Editora, Mercedes-Benz, Scania Latin America,
Volkswagen, Basf e Fundação Espaço Eco e Friozem Logística. (NF)
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Caldeirão gastronômico

Variedade de cardápios para todos os gostos e bolsos
Niceia de Freitas
Com a chegada dos imigrantes
italianos, que trouxeram a tradição
de tomar vinho e servir frango com
polenta nas colônias, São Bernardo
começou a despontar como roteiro
para o lazer gastronômico. Em rotas específicas ou cantos da cidade,
é possível encontrar variedade de
sabores: italiano, chinês, japonês, regionais do Brasil e as panificadoras,
confeitarias e bares. São Bernardo
tornou-se um caldeirão gastronômico, para vários gostos e bolsos.
A tradicional e pioneira Rota do
Frango com Polenta, no Demarchi,
foi, durante anos, parada obrigatória
para quem ia da Capital ao Litoral,
ou mesmo para os passeios dos fins
de semana. “Vinha aqui com meu
pai, quando era pequeno. Continuo
seguindo a tradição e trago minha
família, mulher e dois filhos”, disse
Marcos Morelato, frequentador de
um dos restaurantes da famosa rota.
De olho neste potencial econômico, a Prefeitura lançou, em 2011, o
programa Rotas dos Sabores, festival
gastronômico que reúne sete rotas:
do peixe, do frango com polenta, dos
petiscos e aperitivos, do prato executivo, da comida típica, das padarias e
docerias e das pizzarias e pastelarias.
A edição do ano passado surpreen-

Pesqueiros são
muito mais do
que peixe e anzol
Wilson Moço
Lazer, hobby ou espécie de terapia para espantar o estresse do dia a
dia. As explicações são as mais variadas quando se pergunta aos amantes da pesca por que dedicam horas e
horas à espera de fisgar um peixe. O
melhor é que tudo isso pode ser desfrutado na própria cidade, que oferece pesqueiros com ampla infraestrutura. A maioria deles com espaço

deu e bateu recorde com 203 estabelecimentos e participação de mais de
11 mil pessoas. O sucesso da iniciativa traz ganho para São Bernardo e
para os comerciantes, tendo em vista
o aumento no movimento, a criação
de oportunidades de negócios e novos postos de trabalho, além de aumento da arrecadação do município.

Além da boa memória,
a rota dos restaurantes
está presente em
nosso dia a dia
Marcos Morelato,
do Jardim Maria Cecília

para a diversão da garotada, restaurante, lanchonete, churrasqueiras e
trilhas, entre outras opções de lazer.
As principais opções de pesqueiros oferecidas por São Bernardo estão nas regiões do Riacho Grande e
Estrada Velha do Mar. Importante
instrumento para o turismo, o segmento tem recebido atenção especial
da Prefeitura por meio do programa
Pesqueiro Sustentável, que prevê a
recuperação de áreas no entorno de
nascentes, cursos d’água e fragmentos da Mata Atlântica. Com a promoção do turismo de pesca sustentável,
são beneficiadas as comunidades locais, além do incentivo à conservação do meio ambiente e melhoria do
atendimento aos turistas.

Além do frango com polenta, S.Bernardo oferece rica gastronomia de peixes

Por conta da qualidade da
água, os pesqueiros têm
sido opção interessante
Pesqueiros têm ampla infraestrutura

Jorge Luiz Santos Gualberto,
do Bairro Capivari
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História

Cidade da Criança continua a encantar gerações
Aglaupe Grana
A Cidade da Criança é um parque
recheado de boas lembranças não só
para os pequenos, mas também para
adultos que já aproveitaram as suas
atrações. “Minhas melhores recordações são os piqueniques no parque, sempre lotado de criança! Meus

brinquedos favoritos eram o submarino e o avião, que ainda existem”,
conta Lilian Odega, 35 anos, que aos
7 foi pela primeira vez à Cidade da
Criança. Agora, Lilian vai ao parque
para também levar as suas filhas. “O
local é mágico e muito divertido para
crianças. Há dois anos, levei minhas
duas filhas. A Lorena estava com 2
anos e a Laura, com 6. Desde então,
elas amam ir à Cidade da Criança.
Os brinquedos que mais gostam são
o splash e a montanha russa.”

Hoje, o parque conta com 37
atrações, inclusive com algumas
vindas do extinto Playcenter. Entre
as mais populares estão o submarino, teleférico, carrossel, xícara
maluca e roda gigante. Cerca de 8
mil pessoas visitam todos os meses
o parque. Nas férias, esse número
sobe para 15 mil.
O morador de São Bernardo que
fizer a carteirinha tem 30% de desconto no passaporte e nos ingressos avulsos do parque.

“Após a divulgação da carteirinha, as pessoas estão visitando
mais a Cidade da Criança. É muito
simples fazê-la: basta o interessado
ir à administração do parque com
RG ou certidão de nascimento,
comprovante de residência e foto
3x4. No caso de criança, também
é necessário o documento dos pais.
Em sete dias fica pronta e a pessoa
passa a ter o desconto”, explica a
gerente administrativa do parque,
Aparecida Dani.

Uma lembrança
marcante da minha
infância foi quando
andei de teleférico
Lilian Odega,
Nova Petrópolis

Morador que fizer a carteirinha do parque tem 30% de desconto no passaporte e nos ingressos individuais

Estúdio deu lugar ao primeiro parque temático do Brasil
Da redação

Cidade cenográfica: início de tudo

A Cidade da Criança é o primeiro
parque temático criado no Brasil. Foi
fundada ainda na década de 1950, a
partir dos estúdios da novela Redenção, da extinta TV Excelsior. Com
o fim das gravações, a estrutura foi
cedida para a Prefeitura de São Bernardo, que a transformou em parque.
Após um período fechada, a Cidade da Criança passou por reformas,
recebeu novas atrações e reabriu as
portas em 2005.
Além dos brinquedos, o parque
temático, em uma área de 48 mil
m², conta com praça de alimentação, quiosques, jardim japonês com

culinária oriental, fraldário e ambulatório. A segurança está garantida
pela Guarda Civil Municipal.
O espaço é totalmente arborizado, com diversas espécies nativas da
Mata Atlântica. Atualmente, existe
um plano de manejo ambiental as-

segurando a preservação natural do
espaço, que foi elaborado a partir
de diagnósticos físico, biológico e
social e que estabelece as normas e
restrições para a utilização, ações a
serem desenvolvidas e manejo dos
recursos naturais. (AG)

São boas as lembranças do
parque. Eu gostava muito
da montanha encantada
Daniela Pinheiro,
do Baeta Neves
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Diversão das crianças

Tempo de Férias oferece lazer e deixa pais tranquilos
Cosmo Silva
Mais do que oferecer atividades
de lazer, recreação e cultural a alunos da rede municipal, assim como à
comunidade, o programa Tempo de
Férias significa também tranquilidade para os pais, que têm a certeza de
que os filhos estarão seguros, longe
dos perigos das ruas.
“Mesmo sem aulas nesse período, eles se mantêm ocupados, de
forma segura, e com pessoas conhecidas”, diz Sônia França Araújo
da Silva, mãe de aluna participante
do programa no Centro Educacional
Unificado (CEU) Celso Daniel, local
onde centenas de crianças da unidade participam de todas as oficinas.

Em sua 11ª edição, o Tempo de
Férias tem como objetivo proporcionar aos moradores e alunos da
rede municipal mais opções nas férias escolares.
A iniciativa é realizada em parceria que envolve as secretarias de
Esportes e Lazer, Educação, Cultura,
Transportes e Vias Públicas, Coordenação da Juventude, Comunicação e
Fundação Criança.
“Como moro em prédio e não
existe muita área para brincadeiras,
no Tempo de Férias usamos todos os
espaços. Venho por volta do meio dia
e só volto para casa quando as atividades são finalizadas.”, diz Samara
Vitória Araújo da Silva, 11 anos, aluna do CEU Celso Daniel.

Tempo de Férias também oferece como entretenimento brinquedos infláveis

Além da recreação e
lazer nas férias, é uma
forma de nossos filhos
não ficarem à toa
Sônia França Araújo da Silva,
mãe de aluna do programa

Uma das unidades educacionais
da rede onde o Tempo de Férias é
ofertado aos alunos e também à
comunidade, inclusive nos fins de
semana, é o CEU Celso Daniel, no

Jardim Três Marias.
A lista completa de locais pode
ser acessada no Portal da Prefeitura
de São Bernardo do Campo, no endereço www.saobernardo.sp.gov.br.

Atividade educativa com crianças no Centro de Reflexão de Trânsito

Programação inclui a história da região e de moradores
Da redação

Venho ao programa e
trago meu sobrinho, que é
mais velho do que eu
Samara Vitória Araújo da Silva,
aluna do CEU Celso Daniel

Diversão está espalhada pela cidade

Em julho, a Prefeitura de São
Bernardo oferece ampla programação à criançada por meio do Tempo
de Férias, com atividades de lazer,
esporte e cultura desenvolvidas em
20 pontos da cidade. Nessa versão,
a organização vai trabalhar com o
tema “São Bernardo no Túnel do
Tempo”. Em sua 11º edição, se consolida como opção de diversão para
a criançada no recesso escolar. Os
temas estimulam a construção do conhecimento, criação e curiosidade.
Além da programação temática,

serão oferecidos brinquedos infláveis, dinâmicas de trânsito, passeios,
exibição de filmes, oficinas, apresentações artísticas e, contada por meio
de fotos antigas, a história de cada
região e de moradores.
Todas as atividades serão realizadas das 9h às 17h. A faixa etária é
livre, mas é recomendado que crianças menores de 6 anos estejam acompanhadas pelos pais. Na 10ª edição,
realizada em janeiro de 2015, foram
atendidos mais de 16 mil moradores.
Mais informações pelo site www.
saobernardo.sp.gov.br ou telefone
4126-5612. (CS)
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