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Política, um caso de luta e
poesia para as Mulheres
São Bernardo do Campo
celebra e discute, neste
ano, o Dia Internacional da
Mulher com as mulheres
da cidade. Elas estão
convidadas a encontrar na
literatura poética formas
de expressar suas leituras
políticas de mundo e
denunciar as relações sociais
desiguais que permeiam a
sociedade. Por isso, o tema
deste ano é Política, um
caso de luta e poesia para
as Mulheres. Ancoradas
nessas reflexões, poderão
expressar seu cotidiano
no âmbito familiar e em
todos os demais espaços da
sociedade, resgatando uma
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nova forma de fazer política.
Em 8 de março de 1857,
operárias ocuparam fábrica
de tecidos em Nova Iorque
reivindicando melhores
condições de trabalho,
redução da carga horária
diária de 16 para 10 horas,
equiparação de salários
com os homens (chagavam
a receber até um terço do
que os homens ganhavam)
e tratamento digno dentro
do ambiente de trabalho.
Como repressão, as mulheres
foram trancadas dentro da
fábrica, que foi incendiada.
Aproximadamente
130 tecelãs morreram
carbonizadas. Em 1910,
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durante uma conferência na
Dinamarca, ficou decidido
que o 8 de março passaria
a ser o Dia Internacional da
Mulher, em homenagem
a essas valorosas mulheres
que morreram na fábrica.
Somente no ano de 1975,
por meio de um decreto,
a data foi oficializada pela
Organização das Nações
Unidas (ONU). Confira a
seguir a programação e
alguns serviços oferecidos às
mulheres de São Bernardo.
Sobrevivi, me recompondo
aos bocados, à dura
compressão dos rígidos
preconceitos do passado.
Preconceitos de classe,
Preconceitos de cor e de
família”. (Cora Coralina)

capa
Programação
Exposição: Dia
Internacional da
Mulher
Exposição composta
por livros e reproduções
fotográficas que destacam
o espaço feminino na
literatura. Ao todo são 14
escritoras brasileiras em uma
mostra heterogênea que
reúne escritoras antigas e
contemporâneas, entre elas
Adélia Prado, Cora Coralina
e Lygia Fagundes Telles.
Confira mais informações
na seção Artes Visuais.
Biblioteca Érico Veríssimo.
Visitação de 1 a 31,
segunda a sexta, das 8h
às 17h, sábado, das 8h
às 14h

6ª Cavalgada

Realizado pela Associação

Cultural Tropeiros do
ABC e apoiado pela
Prefeitura, a 6ª Cavalgada
do Dia Internacional da
Mulher pretende reunir
aproximadamente 1.500
cavaleiros e amazonas
do ABC. Confira mais
informações na seção
Esporte. Estacionamento
do Ginásio Poliesportivo
Adib Moyses Dib.
Dia 6, 8h

Prevenção
à saúde na
Semana da
Mulher

Todas as UBSs do município
estarão abertas para
atender todas as mulheres
que desejam fazer o exame
papanicolau. Confira outras
informações na seção
Saúde.
De 7 a 11, das 7h às 19h

Abertura do Mês
da Mulher

Com o tema Política, um
caso de Luta e Poesia para
as Mulheres, São Bernardo
do Campo celebra e discute
o Dia Internacional da
Mulher em 2016 com
as mulheres de toda a
cidade. Haverá atividades
em comemoração ao 8 de
março deste ano em todas
as regiões de planejamento
da cidade organizadas pelas
participantes dos Encontros
dos Diálogos Permanentes
com as mulheres da cidade.
Centro de Referência do
Idoso (CRI).
Dia 8, 18h

Sarau na Sesp
O Programa
MovimenteAção, da
Secretaria de Esportes e
Lazer, promove mais uma
edição desta atividade que
visa promover convivência,
integração além de
estimular a participação
e o protagonismo da
comunidade por meio de
apresentações musicais,
poesias e prosas. Confira
outras informações na
seção Esporte. Centro
Esportivo Antonio Dias
Amorim. Avenida Capitão
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Casa, 1.500, Jardim
Lavinia.
Dia 12, 19h

Skate feminino
Skatistas de todas as
modalidades estão
convidadas para participar
deste importante encontro
do skate feminino: o AFSK
Special Banks, campeonato
nas modalidades banks
e bowl, válido para os
rankings brasileiro e

Corrente, cujo tema é a
militância feminina contra
a ditadura civil-militar
brasileira no ABC Paulista.
Confira outras informações
na seção Teatro. Centro Livre
de Artes Cênicas (Clac).
Dia 19, 10h

Alma feminina
O Coletivo Azul Vinil
apresenta um passeio
pela cultura dos discos de
vinil, com discotecagens,

paulista. Confira mais
informações na seção
Juventude. Parque
da Juventude Città Di
Maróstica.
Dia 19, 9h

Dramaturgia
Ponto Corrente
A Academia Brasileira de
Leitores apresenta a leitura
de um trecho da peça Ponto
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exposições de LPs e
materiais afins e bate-papos
sobre música, arte e cultura.
“Dê um rolê com a gente
e você vai ouvir.” Confira
mais informações na seção
Literatura. Biblioteca de Arte
Ilva Aceto Maranesi.
Dia 19, 13h

8º Dia
internacional da
Mulher
Com o tema Mulheres que
Decidem, a ONG Princípios
e Ação promove mais uma
edição deste evento que
é apoiado pela Prefeitura
e tem como objetivo
homenagear mulheres
que realizam trabalhos
sociais. O encontro terá
algumas novidades, entre
elas, mesa composta por
autoridades e entrega de

capa
troféu personalizado para
cada mulher homenageada.
Entre as atrações artísticas,
presenças dos cantores
Gilvan Araújo, Samuel Vieira,
Banda do Ministério Te Ouvir.
No encerramento, show de
dança com o grupo Mulher
Total. Grátis. Informações:
4358-1308. Teatro Cacilda
Becker.
Dia 19, 19h30

Encerramento do
Mês da Mulher

4365-1480. Segunda,
terça, quinta e sexta, com
encaminhamento médico.

As comemorações se
encerram com o resultado
do concurso de poesias,
frases, músicas, textos e
vídeo produzidos a partir do
tema proposta para o Mês
da Mulher.
Teatro Cacilda Becker.

Ambulatório do
Método Canguru
(Saúde)

Dia 31, 19 horas

São Bernardo é
cidade para
mulheres de
todas as idades
A cidade oferece a mulheres
de todas as idades serviços
nas áreas de saúde, cultura,
esporte e capacitação
profissional. E isso não
apenas no Dia Internacional
da Mulher, mas durante
todo o ano. Confira a relação
dos serviços e participe!

Ambulatório de
Aleitamento Materno
(Saúde)
Orientação a mulheres que
tiveram filhos no hospital e
apresentam baixa produção
de leite, fissura mamilar,
prótese mamária e bebês
com perda maior que 10%
do peso registrado no
nascimento.
Onde: Hospital Municipal
Universitário. Avenida
Bispo César D’Acorso Filho,
161, Rudge Ramos. Tel.:

Programa destinado a bebês
prematuros que nascem
no HMU com menos de
2,5 kg. O método canguru
recomenda que o bebê fique
24 horas em contato pele
a pele com um adulto, em
posição vertical, o que evita
quadros de apneia, refluxo e
hipotermia.
Onde: Hospital Municipal
Universitário (HMU).
Avenida Bispo César
D’Acorso Filho, 161, Rudge
Ramos. Tel.: 4365-1480.
Segunda, quarta e sexta,
com encaminhamento
médico.

Atendimento à mulher
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em situação de risco
(Sedesc)

Atendimento social,
psicológico, informação
jurídica e encaminhamentos.
Onde: Rua Dr. Fláquer, 208,
2º andar, Centro. Tel.: 41259485. Segunda a sexta, das
8h às 17h.

Tel.: 4335-3214. Segunda a
sexta, das 8h às 17h.

Segunda a sexta, das 8h às
17h30.

Centro de Referência
do Idoso (Sedesc)

Centro de Referência
em Saúde do
Trabalhador (Cerest)

Oficinas voltadas para as

Casa da Gestante
(Saúde)

Atendimento a gestantes de
alto risco e recém-nascidos
prematuros de baixo peso.
Onde: Rua Rafael Thomé, 82,
Rudge Ramos. Atendimento
24 horas.

Centro de Atenção
Integral à Saúde da
Mulher Hilda Oneda
Vertematti (Caism)

Especialidades médicas
femininas, como ginecologia
e mastologia, entre outros.
Onde: Rua Barão do Rio
Branco, 45, Santa Terezinha.
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Desenvolve iniciativas
que envolvem a mulher
trabalhadora, desde a
garantia de direitos das
gestantes até igualdade
de salários para homens e
mulheres na mesma função.
Onde: Rua Pietro Franchini,
47, Centro. Tel.: 4128-7772

Cursos e oficinas
(Juventude)
mulheres, como pintura,
tear, ioga, crochê, tricô,
além de bailes, pontos
de encontros e outras
atividades.
Onde: Avenida Redenção,
271, Centro. Informações
sobre inscrições: 4126-3700.
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Oficinas socioculturais em
Artes Circenses (aéreo,
lira e trapézio), Bateria,
Canto e Coral, Dança
Contemporânea, Dança de
Salão, Dança do Ventre, DJ
Casa Noturna, Fotografia,
Graffiti, Jazz, Jiu-jítsu, Street
Dance, Teatro e Violão. As
oficinas acontecem em

capa
problemas para a mãe e
para a criança.
Onde: Todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do
município. Segunda a sexta.

Programa de atenção
à violência e abuso
sexual (Pavas)

diversos dias e horários.
Onde: Cajuv. Avenida
Redenção, 271, portaria 23,
Centro. Informações sobre
inscrições: 4126-3654.

De Bem com a Vida
(Saúde e Esporte)
O programa insere práticas
corporais e lazer no
cotidiano das participantes
visando à promoção de
saúde.
Onde: Todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do
município. Segunda a sexta

Oficinas radicais
(Juventude)
Oficinas radicais em Patins
In Line Mirim, Patins In Line,
Skate Mirim e Skate. As

oficinas ocorrem em diversos
dias e horários.
Onde: Parque CidadeEscola da Juventude Città
Di Maróstica. Avenida
Armando Ítalo Setti, 65,
Centro. Informações sobre
inscrições: 4126-3654.

Atendimento de crianças,
de ambos os sexos, e
mulheres adultas vítimas de
abuso e violência sexual. O
serviço dispõe de médicos,
enfermeiros, assistente
social e psicólogos.
Onde: Rua Barão do Rio
Branco, 45, Santa Terezinha.
Tel.: 4335-3214. Segunda a
sexta, das 8h às 17h.

Planejamento Familiar
(Saúde)
Grupos de discussão e
orientações sobre métodos
contraceptivos.
Onde: Todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do
município. Segunda a sexta.

Pré-Natal (Saúde)
Assistência médica prestada
à gestante durante o período
de gravidez para evitar

Programa DST/Aids
e Hepatites Virais
(Saúde)

Ações voltadas para
prevenção e tratamento de
doenças.
Onde: Hospital de Clínicas
Municipal. Estrada dos
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Alvarenga, 1.001. Bairro dos
Alvarenga. Tel.: 4353-1500.
Segunda a sexta, das 9h às
17h.

Projeto Mulheres de
Paz (Segurança)

Formação de mulheres em
direitos humanos, segurança
pública, violência doméstica
e urbana, ética e cidadania.
Objetivo é capacitá-las
como multiplicadoras de
uma cultura de paz para
atuação na comunidade,
especialmente junto aos
jovens, e na construção e
fortalecimento das redes
sociais locais. Informações
onde o projeto está sendo
desenvolvido: 4126-2808.
Segunda a sexta.

Pronto-Socorro

10

Obstétrico e
Ginecológico (Saúde)

Atendimento emergencial
para gestantes.
Onde: Hospital Municipal
Universitário (HMU).
Avenida Bispo César
D’Acorso Filho, 161, Rudge
Ramos. Tel.: 4365-1480.
Atendimento 24 horas.

Rede Cegonha (Saúde)
Programa do governo
federal de assistência às
gestantes e bebês até
2 anos de idade com
objetivo de estruturar uma
rede de saúde integral e
humanizada.
Onde: Todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do
município, Caism e HMU.

Sexualidade (Saúde)
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Discussão sobre uso de
preservativos e métodos
contraceptivos para
adolescentes.
Onde: Todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) do
município. Segunda a sexta.

Terças femininas
(Juventude)

Espaço e horário reservado
apenas para mulheres
praticarem skate.
Onde: Parque Cidade-Escola
da Juventude Città Di
Maróstica. Avenida Armando
Ítalo Setti, 65, Centro. Tel.:
4121-2622 / 4123-8979.
Terças, das 18h às 21h30.

Cursos
profissionalizantes
(Educação)
As Escolas Municipais

capa
de São Bernardo abrem
inscrições para os cursos
livres de qualificação
profissional nos seguintes
eixos: Imagem pessoal,
Alimentação, Confecção,
Construção civil,
Informática, Ambiente e
saúde, Produção moveleira
e Meio ambiente e
sustentabilidade. Existe,
ainda, a possibilidade de
qualificação profissional
integrada à elevação
de escolaridade. Para
informações sobre cursos e
inscrições: 4336-7700.

Onde:
Escola Municipal
Cleyde Apparecida
Costa Ferreira da Silva
Rua Leonardo Martins
Neto, 1.060, Vila Vitória.

Informações sobre cursos e
inscrições: 4125-0965.
Cursos: Meio ambiente e
saúde

Junior, 96, Jardim Beatriz.
Informações sobre cursos e
inscrições: 4341-4855.
Cursos: Produção moveleira

Escola Municipal
Madre Celina Polci

Centro de Qualificação
Profissional

Rua Barretos, 217, Baeta
Neves. Informações sobre
cursos e inscrições: 41221605.
Cursos: Construção civil

Escola Municipal
Pastor Delfino Martins
Ferreira
Avenida Getúlio Vargas,
1.473, Baeta Neves.
Informações sobre cursos e
inscrições: 4330-2622.
Cursos: Confecção

Escola Municipal Nair
da Silva Prata

Rua Capitão Alberto Mendes

Rua João Pessoa, 59, Centro.
Informações sobre cursos e
inscrições: 4339-2311
Cursos: Informação,
comunicação e serviços
administrativos

Escola Municipal
Olegário Jose de Godoy
Rua Tiradentes, 1.913,
Montanhão. Informações
sobre cursos e inscrições:
4335-2141.
Cursos: Imagem pessoal

Escola Municipal Marly
Buíssa Chiedde
Rua Valdomiro Luís, 180,
Jardim Nossa Senhora de
Fátima. Informações sobre
cursos e inscrições: 43964546.
Cursos: Meio Ambiente e
sustentabilidade

Escola Municipal Maria
Adelaide Rossi
Avenida Senador Fláquer,
385, Vila Euclides.
Informações sobre cursos e
inscrições: 4330-3988.
Cursos: Alimentação
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Duo Aurore se apresenta
em São Bernardo

Formado pelos jovens
pianistas brasileiros
Diego Munhoz e Renata
Bittencourt, o Duo Aurore
passa por São Bernardo
do Campo durante sua

12

turnê no país. Tendo se
apresentado em países como
França, Suíça e recémchegados de uma turnê pela
Espanha, traz no repertório
concertos de Debussy,
Schubert, Ravel e Grieg.
Com um vasto repertório
que se estende de Bach
e Mozart a compositores
contemporâneos como
Almeida Prado e Oswaldo
Lacerda e também
transcrições de compositores
populares como Tom Jobim,
Dorival Caymmi e Chico
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Buarque, o Duo Aurore é
destaque na música de
câmara nacional. Criado
em 2010, o Duo vem
encantando plateias pela
Europa com talento e a forma
descontraída de tocar seus
concertos a quatro mãos ou
a dois pianos. Ingressos: R$
20 (inteira) e R$ 10 (meiaentrada para estudantes,
pessoas com 60 anos ou
mais e professores da rede
pública). 60 min. Livre. Teatro
Lauro Gomes.
Dia 13, 19h

música
Tributo a Ronnie James
Dio
Com Mariana Duarte
(vocais), Stefano Moliner
(contrabaixo), Libero
Dietrich (guitarra), e Rafael
Blekic (bateria), a banda
Moon Riders presta, pela
segunda vez, homenagem a
voz mais potente do heavy
metal mundial, Ronnie
James Dio que deixou um
extenso legado em sua
trajetória intensa por bandas
como ELF, Rainbow, Black
Sabbath até culminar em
sua carreira solo. Duração:
90 min. Livre. Ingressos:
R$ 20 (inteira) e R$ 10
(estudantes e idosos). Teatro
Elis Regina.
Dia 4, 20h

Orquestra de Viola
Caipira

Sob a regência de Leandro
de Abreu, a tradicional
Orquestra de Viola Caipira
de S.Bernardo apresenta
clássicos de raiz, de Tião
Carreiro e Pardinho e Liu
e Léu, passando pelo
sertanejo de João Mineiro e
Marciano, Trio Parada Dura e
artistas com os quais dividiu
o palco como Jair Rodrigues,
As Galvão, Mococa e Paraíso,
e músicas do seu primeiro
cd. 90 min. Livre. Ingressos:
R$ 20 (inteira) e R$ 10
(estudantes e idosos). Teatro
Elis Regina.

Lançamento do CD
Moda de Rock II

Elvis in Concert – 38
anos sem o Rei

O cantor Ronnie Packer se
apresenta com banda, coral
e metais num show com os
grandes sucessos de Elvis
Presley. Ingressos: R$ 70
(inteira), R$ 50 (antecipado
até uma hora antes do
espetáculo) e R$ 35 (meiaentrada para estudantes,
professores da rede pública
e pessoas com 60 anos
ou mais). 120 min. Livre.
Teatro Lauro Gomes.
Dia 12, 20h

Iniciado em 2007, o Moda
de Rock surgiu como desafio
dos violeiros Ricardo Vignini
e Zé Helder a seus alunos de
viola caipira. A brincadeira
tornou-se projeto versátil
e levou a dupla a fazer
shows no Brasil, Argentina
e Estados Unidos, tocando
com Andreas Kisser, Pepeu
Gomes, Kiko Loureiro,
Lucio Maia e Robertinho
de Recife. No repertório,
versões para viola de
bandas como Metallica,
Maiden, Pink Floyd, Slayer,
Led Zeppelin, Dire Straits,
Beatles, Ramones e Ozzy. 75
min. Livre. Ingressos: R$ 25
(inteira), R$ 20 (antecipado
até um dia 11) e R$ 10
(estudantes e idosos). Teatro
Elis Regina.
Dia 12, 21h

Música para um
mundo melhor
Agora com edições

Dia 5, 20h
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mensais, o Festival, em
formato de Jam Session
e que já existe há três
anos, tem como objetivo
apresentar e popularizar
entre o grande público
as múltiplas abordagens
e tendências da música
instrumental. 90 min.
Livre/Grátis. Teatro Elis
Regina.
Dia 18, 20h

Rock ABC convida
Felipe Machado

O festival Rock ABC recebe
Felipe Machado, guitarrista
da banda Viper que está
lançando seu primeiro
disco solo. Intitulado “FM
Solo”, tem uma sonoridade
mais pop e traz Felipe nos
vocais e guitarra. Algumas
canções do Viper fazem
parte do repertório. A banda
é formada por Val Santos
(guitarra), Rob Gutierrez
(baixo) e Guilherme
Martin (bateria), também
integrante do Viper. O
show ainda conta com as

bandas Ultrassônico, de
São Bernardo, e Bad Sign.
150 min. Livre. Ingressos:
R$ 30 (inteira), R$ 20
(antecipado até um dia
antes do espetáculo) e R$
15 (estudantes e idosos).
Teatro Elis Regina.

de flyer) e R$ 20 (meiaentrada para estudantes,
pessoas com 60 anos ou
mais e professores da rede
pública). 120 min. Livre.
Teatro Lauro Gomes.

Dimen-som 30 anos

O Bernô Park Fest é um
projeto de conservação
e divulgação de sucessos
dos anos 1970 a 2000 que
marcaram gerações, um
ponto de encontro da boa
música do passado, reunindo
famílias, DJs, produtores
de eventos, comunidades
flashback, grupos de
dança e todas as pessoas
que curtiram as melhores
casas noturnas da época.
Com os Djs Heto, Tuka,
Wendel Mariano, Cristiano
Domingues, Frada, Julio
Alves e Andre Silva. Haverá
ainda Zumba Fitness com
Rose Pucca e Edivan Vidas.
Parque Salvador Arena.

Dia 19, 18h30

Show musical que traz
os melhores momentos
dos 30 anos de história da
Dimen-Som, reunindo no
palco músicos que fizeram
parte desta trajetória.
Ingressos: R$ 40 (inteira),
R$ 30 (com apresentação

Dia 19, 20h

5ª edição Bernô Park
Fest

Dia 20, das 12h às 19h

14
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música
Mostra cultural: Circo e
música

O evento se destina à
família, com uma vivência
e experimentação da
linguagem dos clowns,
com o palhaço Tiago Abad,
voltado para crianças entre
8 e 14 anos, no período
da tarde, e “Nossos Sons”,
encontro de bandas, grupos
e artistas da cidade em seus
vários estilos e repertórios.
Produção e direção: Zeca
Araújo e Jô Gonzaga. Livre.
O projeto Vivência Circo é
gratuito e ocorre das 14h às
17h. O “Nossos Sons” será às
19h e tem ingressos a R$ 30
(inteira) e R$ 15 (estudantes,
idosos, antecipados e
material promocional).
Teatro Elis Regina.
Dia 26 e 27

Sextas musicais

O evento é realizado pela
Associação dos Funcionários
Públicos de São Bernardo
do Campo. Convidados
devem estar acompanhados
de sócios e pagam R$
12. Para associados, o
show é gratuito. Os shows
acontecem sempre às sextas,
na Sede Urbana do clube.
Confira a programação:

das mais diversas áreas
profissionais a reuniremse para prestar honras
às canções inesquecíveis
do quarteto britânico
de uma maneira “for
fun”, ou por diversão. A
banda, formada em 2003,
atualmente conta com
Randall Edmund (vocal),
Carlos Visse e Ayrton
Gonzaga (guitarras),
Fernando Guglielmoni
(baixo), Rafael Visse
(bateria) e Vicente Pistinizi
(piano e percussão). Neste
show, o grupo Beatles
trará os maiores sucessos
da banda britânica.
Dia 4, 19h

Raiz de Três

Fundada há 16 anos por
músicos de São Bernardo,
a Raiz de Três é uma típica
banda de barzinhos e
apresenta um repertório
variado em formato
acústico. O trio conta
com Nô (violão e backing
vocal), Flávio (vocal e
meia-lua) e Neto (bateria e
backing vocal). Nas Sextas

Musicais da Associação,
a banda promete trazer
um repertório eclético
passando pelo pop, rock e
MPB moderna.
Dia 18, 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 MPB. A banda é
a união de amigos e conta
com Claudionor Miele
(violão), Marcio Grilo
(timba), Orlando Landinho
(pandeiro) e Reinaldinho
Franco (cavaco). Neste
show, que ocorre
excepcionalmente na
quinta por conta do feriado
da Sexta da Paixão, o grupo
interpretará um repertório
que vai de Noel Rosa a
Zeca Pagodinho, passando
por Paulinho da Viola,
João Nogueira, Tom Jobim
e Chico Buarque, entre
outros.
Dia 24, 19h

Beatles For Fun

O respeito e adoração
pelo legado deixado pelos
Beatles foi o que levou
um grupo de amigos
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Passeios dançados pela
Rua Marechal Deodoro

Como parte da pesquisa
de criação de seu novo
espetáculo, o Projeto
Co – Cia de Dança em
Espaço Urbano realizará,
nos meses de março e
abril, uma série de visitas
guiadas pela Rua Marechal
Deodoro convidando
todos interessados pela
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memória e o cotidiano
do lugar a explorá-la
sensorialmente. Propondo
dois roteiros de visitação,
o grupo pretende ativar
o olhar dos participantes
dos passeios para a
história dessa que é
a rua mais antiga da
cidade, fazendo também
relações com curiosidades
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trazidas por moradores,
comerciantes e passantes
que habitam esta rua
hoje. Olhar para espaços já
conhecidos e ressignificálos por meio de uma
experiência corporal
é a proposta destas
caminhadas que têm a
dança como fio condutor.
Serão admitidos até 16

dança
participantes por passeio
e as inscrições para a
atividade devem ser feitas
pelo e-mail projetoco@
gmail.com até o dia 15.
O projeto foi selecionado
pelo Programa de Ação
Cultural (ProAC).

Confira a
programação

Roteiro 1

Passeio das praças
Atividade com duas horas
de duração. O ponto de
partida será a Praça Santa
Filomena e o ponto de
chegada, a Praça Lauro
Gomes.
Dia 19, 15h

Roteiro 2

Passeio das pedras
Atividade com três horas
de duração. O ponto
de partida será a Rua
Marechal Deodoro, 515, em
frente à tecelagem Vitória,
e o ponto de chegada,
Praça Lauro Gomes, 2.598
(em frente Casa do Norte
Padre Cícero).
Dia 20, 10h
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Marcos Frota está com
o espetáculo Circo dos
Sonhos em São Bernardo
O espetáculo O Sonho
Vai Começar, do Circo dos
Sonhos, iniciou, há mais
de um ano, parceria com
o embaixador do circo
brasileiro, o ator Marcos
Frota. São mais de 60
profissionais envolvidos,
entre eles 30 artistas
brasileiros com talento
de nível internacional. A
trupe traz malabaristas,
equilibristas, contorcionistas,
mágicas e muita palhaçada.
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Evoluções espetaculares de
contorção, força e delicadeza
que as artistas desenvolvem
nos tecidos e na lira são
algumas das atrações que o
Circo dos Sonhos apresenta.
O momento mais divertido
do show é garantido
pelos palhaços Maskarito
e Kuxixo, que interagem
com o público em números
cômicos e prometem levar
a plateia às gargalhadas.
Ingressos: R$ 50 (cadeira
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central) e R$ 30 (cadeira
lateral). Vendas no local, a
partir das 14h, menos às
segundas. Crianças de 2 a
12 anos, estudantes e idosos
pagam meia-entrada em
todos os setores. Avenida
Senador Vergueiro, ao lado
do nº 1.800.
Espetáculos até o dia
27. Terça a sexta, 20h,
sábados, domingos e
feriados, 16h, 18h e 20h

infantil

Entrevista
Marcos Frota
Ator exclusivo da Rede
Globo desde 1983, Marcos
Frota já interpretou mais de
30 papéis, com destaque
para as novelas América,
O Clone, A Próxima Vítima
e Mulheres de Areia.
Além de atuar, Frota é
presidente voluntário da
Universidade Livre do Circo,
projeto social instalado na
Quinta da Boa Vista com
atendimento psicossocial
e aulas de circo para 350
jovens de comunidades.
O ator, que é mineiro
de Guaxupé, conversou
com exclusividade com a
jornalista Aglaupe Grana,
do Guia da Cidade, e falou
sobre a paixão pelo circo,
novos desafios e sua relação
com o ABC Paulista.
Guia da Cidade: Como

nasceu esta parceria com
o Circo dos Sonhos?
Marcos Frota: Sou o
responsável pela parte de
produção e divulgação do
espetáculo, eu viajo o Brasil
divulgando o trabalho,
sempre em busca de novas
parcerias. Como essa com a
Prefeitura de São Bernardo.
Guia da Cidade: Do que
trata o espetáculo “O
sonho vai começar”?
Marcos Frota: Esse e
o primeiro musical
circense brasileiro. É uma
homenagem ao circo, com
uma nova roupagem. Conta
a história de uma criança que
sonha com a paixão do circo.
Guia da Cidade: O
picadeiro é do Circo Roda
Brasil. Quais foram as
mudanças realizadas?
Marcos Frota: Já pegamos
tudo pronto, a estrutura
toda é maravilhosa. Só
adaptamos alguns pontos
para encaixar ao nosso
espetáculo.

fazer de uma forma que
todos tenham seu espaço,
mas sempre acaba
surgindo algum destaque.
Nesse caso é o mágico,
ele tem uma participação
bem bacana e moderna.
Todo mundo gosta.
Guia da Cidade: Neste
Carnaval, a Porto
da Pedra fez uma
bela homenagem ao
palhaço Carequinha. O
que significou pra você
ter participado?
Marcos Frota: Estive no
desfile e fiquei muito
contente, foi lindo. Uma
homenagem mais do que
merecida. Eu acompanho
de perto a história do circo
e não tem como ficar de
fora referências como o
Carequinha, o palhaço
Arrepio e muitos outros
que fizeram parte do circo.

Guia da Cidade:
Em seus projetos e
entrevistas, não há
como não perceber a
Guia da Cidade: Sua
paixão que nutre pelo
equipe é formada por
muitos profissionais. Tem circo. De onde vem?
Marcos Frota: Quando eu
algum destaque?
era menino já gostava
Marcos Frota: Nos
espetáculos, a gente procura muito do circo,
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principalmente quando
aparecia na minha cidade.
A paixão explodiu em 1986
quando eu participei da
novela Cambalacho, em
que fazia um personagem
trapezista. Eu me interessei
no ramo e, desde então,
estou ligado ao circo. Isso foi
há 30 anos.
Guia da Cidade: Você
criou, no Rio de Janeiro,
a Universidade Livre do
Circo. Fale um pouco
sobre este projeto.
Marcos Frota: A
universidade veio para
formar uma nova geração
de artistas circenses, lá
criamos e desenvolvemos
diferentes espetáculos.
Guia da Cidade: Você
tem uma relação
histórica com a nossa
região. O que significa
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voltar ao ABC?
Marcos Frota: Eu conheço o
ABC desde o início da minha
carreira, aqui apresentei
diversos espetáculos
no teatro, participei da
Fundação das Artes e tenho
diversos amigos por aqui.
Fiquei muito feliz em estar
de volta, agora trazendo
esse espetáculo incrível.
Quero aproveitar para
dizer que São Bernardo
há muito tempo não
recebe um espetáculo
como esse. É uma
oportunidade para adultos
e crianças conferirem o
circo reinventado. Estarei
presente e esperando um
grande público.
Guia da Cidade: Em
2016, você completa
40 anos de carreira e
60 de idade. Cheio de
energia e de projetos,
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ainda participa dos
espetáculos?
Marcos Frota: Continuo
participando dos
espetáculos, mas com o
passar do tempo vamos
mudando, tomando outro
olhar. No espetáculo O
sonho vai começar estarei
na abertura apresentando
o show, como um mestre
de cerimônias. O que não
muda nunca é a emoção de
quando estamos em cena.
Guia da Cidade: Quais
os seus próximos
desafios?
Marcos Frota: Estou
participando agora das
gravações do novo filme
do Renato Aragão, previsto
para estrear ainda este ano.
E também tenho diversos
espetáculos que rodam o
País, alguns franqueados e
outros que participo.

infantil
teatro

Rapunzel

Um casal está prestes
a ter filho e a mãe fica
com vontade de comer
rabanetes. Como o casal
era muito pobre, não tinha
de onde tirar dinheiro para
comprá-los. A vizinha,
uma bruxa malvada,

tinha uma plantação com
rabanetes e o pai vai até a
sua casa para pedir alguns,
mas só os receberá se
fizer um acordo segundo
o qual, quando a sua filha
nascer, ele deve pegá-los
ou será obrigado a dar
a criança para a bruxa.
Direção: Carla Ribeiro.

Elenco: Valéria Marcon,
Janderson Tucunduva,
Luis Belmont, Sara Rivera,
Fabi. 55 min. Livre.
Ingressos: R$ 40 (inteira) e
R$ 15 (estudantes, idosos
e filipeta). Teatro Elis
Regina.
Dia 13, 16h
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O povoamento do
Bairro Alvarenga

Acervo Seção de Pesquisa e Documentação – PMSBC

A imagem mostra aspecto
do Bairro dos Alvarenga
(mais precisamente a região
do Jardim Laura, Vila União
e imediações) em 1990,
época em que sua ocupação
estava em franca expansão.
O bairro está entre os que
tiveram maior crescimento
populacional nas últimas
décadas. Embora existam
registros de assentamentos
desde pelo menos o início
do séc. XVIII, a população
local não passava de 7,8
mil habitantes ainda
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em 1980. Era assim
um dos bairros menos
povoados do município,
situado todo em área de
mananciais da Represa
Billings, com a maioria
do espaço preenchido
por sítios e chácaras,
embora já houvesse
alguns loteamentos, que
começaram a se adensar
mais rapidamente com a
construção da Rodovia dos
Imigrantes (inaugurada
em 1976) e a abertura de
algumas indústrias nas
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proximidades. A partir
da década de 1980, os
loteamentos urbanos,
muitas vezes irregulares
e em condições precárias,
aumentaram bastante: a
população do bairro em
1991 era de 28 mil pessoas,
em 2000 passou para 47 mil
e atualmente já ultrapassa
63 mil habitantes. O denso
povoamento próximo às
bordas da Billings trouxe
problemas ao meio ambiente
local, como o desmatamento
das matas ciliares, o depósito

memória
de esgotos não tratados na
represa e o assoreamento de
suas margens.

Exposição - Produção
fotográfica em São
Bernardo: Aspectos
históricos

Desde o final do século
XIX, as fotografias têm
sido produzidas na cidade
com diferentes finalidades,
sempre ligadas a seus
âmbitos de circulação e a
seus grupos criadores. Esta
exposição procura, por
meio do acervo histórico
da Seção de Pesquisa e
Documentação, destacar
algumas das principais
conexões que existiram ao
longo da história da cidade
entre as fotografias, seus

produtores e seus espaços de
circulação.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção.
Visitação até 30/4,
segunda a sexta, das 9h às
17h, sábado, das 9h às 12h

Conversas de memória
Encontros mensais com
memorialistas e moradores
da cidade - antigos e novos
- interessados na memória
local. É um momento para os
participantes relatarem suas
memórias, leituras e releituras
dos momentos vividos no
cotidiano da cidade, as quais
compõem sua“memória
coletiva”. Os encontros
objetivam contribuir para a
identificação de documentos
do acervo, indicação de novas
fontes de pesquisa e de
depoimentos para o banco

Registro de atividade dos alunos do Jardim da Infância Santa Terezinha, mantido pela
Prefeitura Municipal entre as décadas de 1960 e 1990. Outubro de 1967. Acervo Seção de
Pesquisa e Documentação (Memória) – PMSBC

de história oral da Seção de
Pesquisa e Documentação.
Informações pelo telefone
4125-5577. Seção de Pesquisa
e Documentação (Memória).
Dia 30, 14h

Visitas mediadas

Agendamento de visitas
monitoradas para grupos
organizados e escolares
às exposições abertas ao
público na Câmara de Cultura
Antonino Assumpção, por
meio dos telefones: 41255577 e 4123-8858.

Acervo sobre a história
de São Bernardo do
Campo e do ABC

Consulta, pesquisa e
empréstimo. O acervo possui:
livros, jornais, revistas, fitas de
vídeo e/ou DVDs, fitas cassete,
hemeroteca, fotografias,
mapas, entre outros.
Atendimento a estudantes,
pesquisadores, grupos
específicos e comunidades.
Seção de Pesquisa e
Documentação (Memória).
Segunda a sexta, das
8h30 às 17h
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memória
Exposições itinerantes
A Seção de Pesquisa e
Documentação promove
o empréstimo de suas
exposições para escolas
e entidades. Elaboradas
em formato de banners,
abordam temas relevantes
da história do município,
como, por exemplo, a

origem de seus bairros, a
evolução do comércio local
e as transformações na
paisagem ao longo do último
século. Para empréstimo, o
interessado pode ligar para
os telefones 4123-8858 e
4125-5577 ou ir diretamente
ao local. Seção de Pesquisa e
Documentação (Memória).
evolução do comércio local

e as transformações na
paisagem ao longo do último
século. Para empréstimo, o
interessado pode ligar para os
telefones 4123-8858 e 41255577 ou ir diretamente ao
local para conhecer melhor as
exposições. Seção de Pesquisa
e Documentação (Memória).

até a propriedade do Sr.
Augustín Borba Tenente,
tendo sido este fato o
marco para a construção
da capela. A descrição
mais detalhada do bem
(características, tipologia,
espécie, qualidade, estado
de conservação etc.) pode
ser encontrada no relatório

denominado Inventário
de Bens Culturais de
SBC - Fase 1, disponível
para consulta na Seção de
Patrimônio. Devido ao seu
valor cultural (lato senso), o
tombamento foi aprovado
na 166ª reunião ordinária do
Compahc-SBC, realizada em
4 de dezembro de 2013.

Segunda a sexta, das
8h30 às 17h

Patrimônio
Capela Santa Cruz Familia Impiglia

O tombamento deve-se ao
interesse em preservá-lo
como Patrimônio Cultural
do Município, devido à sua
importância. O cruzeiro
adjacente à Capela foi
trazido de São Paulo (Vila
das Mercês) por caravana
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artes visuais

Artista plástico da região
mostra seu trabalho na
Pinacoteca de SBC

Ricardo Rodrigues, nascido
e criado em Santo André
em 1965, iniciou suas obras
em 1990, adotando o nome
artístico de Rido. O artista
utiliza em suas pinturas
esmalte e sintético sobre
madeiras e em telas para
produzir formas abstratas
de diversas variedades
como rabiscos, bolas,

sinais, desenhos, cores
etc. Além das exposições,
Rido tem obras expostas
em Nova Iorque, Milão,
China e África do Sul e em
vários Estados do Brasil.
Participou do 5º Salão de
Arte Contemporânea de São
Bernardo do Campo, , em
1995, do XXII Salão de Arte
Contemporânea de Santo

André (em 1997), da Galeria
de Artes da Riviera de São
Lourenço (2004) e do Polo
Design Show – 2ª Mostra
de Designers de Interiores
(2010). Pinacoteca de
São Bernardo. Livre/Grátis.
Abertura: 5, das 17h às 21h.
Visitação até 2/4, terça
a sábado, das 10h às 18h,
quinta, das 10h às 21h

guiadacidade • março 2016

25

Entrevista com o
artista Rido
Guia da Cidade: Como
foi a seleção das
pinturas que serão
expostas?
Rido: Os trabalhos foram
selecionados entre as pinturas
mais antigas, não com muitas
cores, mas com formas. As
que têm um maior destaque
serão as maiores, com 2x1,5m
e 2,5x1,5m.

Quantos quadros serão
Circo

Exposição composta por
montagem de painéis
e bonecos do acervo da
biblioteca. Livre/Grátis.
Biblioteca Manuel Bandeira.
Visitação de 1 a 31,
segunda a sexta, das 8h às
17h, sábado, das 8h às 14h

Dia Internacional da
Mulher
Em comemoração à
data, foi concebida esta
exposição composta
por livros e reproduções
fotográficas que
destacam o espaço
feminino na literatura.
A mostra é heterogênea
e reúne autoras antigas
e contemporâneas,
de livros adultos
ou infanto-juvenis,
poetisas ou rainhas da
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expostos?
Serão expostas 16 telas.

Qual técnica utiliza?
Utilizo técnica mista com
acrílico e esmalte sintético. Não
uso óleo, pois não consigo me
adaptar e demora a secar.

arte a pintura são a minha
vida.

Quais são as suas
principais influências?
São muitas, como Picasso,
Miro e Antoni Tàpies, entre
outra.

Qual o fator principal
que o levou a pintar?

O que acha da
Pinacoteca?

Comecei a pintar em um
período que estava com
problemas pessoais e
profissionais. A partir da venda
dos trabalhos, percebi que a

A Pinacoteca de S.Bernardo é
um espaço importantíssimo
para estudantes, artistas e
todas as pessoas, em geral,
que gostam e apreciam a arte.

prosa e algumas que
possuem várias dessas
características ao mesmo
tempo. Entre as 14
escritoras brasileiras
homenageadas estão
Adélia Prado, Ana Maria
Machado, Carolina Maria
de Jesus, Cecília Meireles,
Cora Coralina, Rachel de
Queiroz e Zélia Gattai.
Livre/Grátis. Biblioteca
Érico Veríssimo.

17h, sábado, das 8h às 14h

Visitação de 1 a 31,
segunda a sexta, das 8h às
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Quimono em re-vista

Vestimenta tradicional,
o quimono, que significa
coisa para vestir (ki = vestir
e mono = coisa), além de
designar longos roupões,
é um ícone da cultura
japonesa. Esta exposição
de Marli Takeda traz três
conjuntos de pinturas,
geradas como continuidade
de um trabalho com
reaproveitamento de

artes visuais
Visitação até 2/4, terça
a sábado, das 10h às 18h,
quinta, das 10h às 21h

Nilson Sato

adesivos iniciado em 2011
e mostrado tanto no Brasil
como no Japão, e um
quimono que pertenceu
à sua avó paterna. Marli
é artista plástica, com

graduação em Artes pela
Faculdade de Belas Artes
de São Paulo. Pinacoteca
de São Bernardo. Livre/
Grátis. Abertura: 5, das 17h
às 21h.

Na exposição Intro, os
visitantes poderão ver
trabalhos inéditos de
Nilson Sato, que incluem
15 pinturas em dimensões
variáveis, traduzindo o
universo poético, denso e
misterioso do jovem artista
de São Paulo. A série trata
da observação interior do
indivíduo, uma narração
dos processos mentais, um
exame dos sentimentos
e pensamentos. Nilson
é graduado em design
de produtos pelo Centro
Universitário Belas Artes
de São Paulo. Livre/Grátis.
Pinacoteca de São Bernardo.
Abertura: 5, das 17h às 21h.
Visitação até 2/4, terça
a sábado, das 10h às 18h,
quinta, das 10h às 21h

Coletivo Traço

Onze artistas expõem seus
trabalhos produzidos no
atelier da Pinacoteca de
São Bernardo. O grupo
está vinculado ao Nutrarte
(Núcleo de Trabalho e Arte
da Secretaria de Saúde).
Livre/Grátis. Pinacoteca de
São Bernardo.
Visitação até 9/4, terça
a sábado, das 10h às
18h, quinta, das 10h às
21h
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Dramaturgia Ponto
Corrente aborda
militância feminina
contra a ditadura

A Academia Brasileira
de Leitores, em sua
programação de aniversário,
apresenta no mês da Mulher
a leitura de um trecho
da peça Ponto Corrente,

28

cujo tema é a militância
feminina contra a ditadura
civil-militar brasileira no
ABC Paulista. Na sequência
haverá bate-papo sobre o
processo de pesquisa e de
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criação com a dramaturga
Adélia Nicolete e com as
atrizes do Grupo Pontos
de Fiandeiras, responsável
pela encenação: Camila
Shunyata, Fernanda

teatro
100 (inteira) e R$ 50 (meiaentrada para estudantes,
pessoas com 60 anos ou
mais e professores da rede
pública). Fileira N até Q R$
80 (inteira) e R$ 40 (meiaentrada para estudantes,
pessoas com 60 anos ou
mais e professores da rede
pública). 70 min. Livre.
Teatro Lauro Gomes.
Dia 6, 16h

Histórias
extraordinárias

Henrique, Roberta Marcolin
Garcia e Vivian Darini.
A leitura tem direção
de Jé Oliveira. Adélia é
dramaturga, roteirista,
professora e mestre em
Artes pela Escola de
Comunicações e Artes da
USP, tendo diversos textos
e livros publicados. Como
dramaturga, tem vários
espetáculos montados,
entre eles Festa em Família,
Geração 80, Lapsos, Nós
Realizamos o seu Sonho!!!,
O que os Meninos Pensam
Delas e Rubros (Vestido
- Bandeira - Batom). 90
min. 14 anos. Grátis. Retirar
ingressos uma hora antes,

no local. Centro Livre de
Artes Cênicas (Clac).
Dia 19, 10h

Lucas Rangel – Não
são só seis segundos
O mineiro Lucas Rangel tem
só 18 anos e sua principal
ocupação é a produção
de vídeos breves focados
no humor e no improviso.
A brincadeira que atinge
principalmente os jovens
registra números recordes
de visualizações nas redes
sociais. O humor limpo, sem
palavrões ou duplo sentido,
tornou-se a marca registrada
de seus personagens.
Ingressos: Fileira A até M R$

Contadores de histórias
que rodam pelo mundo,
trazendo na bagagem
um pouco de tudo que
ouviram, viram e viveram.
O espetáculo acontece de
acordo com a preferência
do público por meio de
contribuições voluntárias.
Direção e texto: Ronaldo
Ventura. Grupo: As
Extraordinárias. Elenco: Ana
Jaqueline, Anathaly Kleina e
Truz Bruno. 60 min. 14 anos.
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teatro
Grátis. Retirar ingressos uma
hora antes no local. Centro
Livre de Artes Cênicas (Clac).
Dia 20, 19h

Ponto G do Humor e
convidados
O Grupo Ponto G do Humor é
composto pelos humoristas
Carlos Pingo e Andressa Souza
e oferece ao público um humor
de cara limpa, construído
a partir de observações do
cotidiano. A cada show, a dupla
traz convidados especiais, entre
eles humoristas premiados,
conhecidos pelo público e
mestres na arte de arrancar
risadas da plateia. 80 min. 12
anos. Ingressos: R$ 30 (inteira)
e R$ 15 (estudantes e idosos)
e R$ 12,90 (no site www.
aproveitaabc.com.br). Teatro
Elis Regina.
Dia 20, 19h30

Quase festival de
humor

80 min. 14 anos. Teatro Lauro
Gomes.
Dia 20, 21h

Vidas secas
Uma terra seca, uma
desventurada família com
sonhos no gibão e que luta
para sobreviver em meio a
tantas aflições e angústias.
Com músicas originais de
Gilda Vandenbrande, essa
montagem é baseada no
cinema expressionista alemão.
Todo o universo sombrio
proposto por Graciliano Ramos
ganha vida nessa montagem
inédita na qual as personagens
são vistas pela ótica do titereiro
que conduz o jogo sem
perder o brilhantismo da obra
original. Direção: Rafael de
Castro. Elenco: Márcia Oliveira,
Vinicius Franzolini, Renato
Albano e Dico Paz. 70 min.
Livre. Ingressos: R$ 30 (inteira),
R$ 15 (estudantes, idosos,

Neste espetáculo, Rodrigo
Capella, Marcos Marrom,
Robson Nunes e Thiago Ventura
sobem ao palco para trazer o
melhor do Stand Up Comedy!
Numa mistura de estilos, esses
quatro comediantes levam ao
público uma festa com humor
e muita gargalhada! Ingressos:
R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meiaentrada para estudantes e
pessoas com 60 anos ou mais).
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funcionários públicos) e R$ 13
(antecipado até o dia 22) Teatro
Elis Regina.
Dia 23, 20h

Lisbela e o prisioneiro
Lisbela e Leléu vão sofrer
pressões da família, do meio
social e também com as suas
próprias dúvidas e hesitações.
Mas, em uma reviravolta final,
cheia de bravura e humor, eles
seguem seus destinos. Como
a própria Lisbela diz, a graça
não é saber o que acontece,
é saber como acontece e
quando acontece. Com Cia
Brittos Produções. Direção
e adaptação: Nando Brito.
Elenco: Cássia Andrade, Débora
Constantino, Diogo Moura,
Evan Aires, Giovanni Mattei,
Joel Viana, Nando Brito. 70
min. 12 anos. Ingressos: R$ 30
(inteira) e R$ 15 (estudantes e
idosos). Teatro Elis Regina.
Dia 30, 20h

ação cultural nos bairros

Centro Cultural do Taboão
recebe programação de
reggae

O Cultural Sound System,
realizado pelos grupos
INI Sounds e Raiz Forte,
busca levar diversão,
conhecimento, mensagens
de paz e amizade ao
público. No local, o visitante
poderá conhecer essa
cultura que teve início nos
anos 1960 na Jamaica,
passando por Londres,
onde, em 1980, alcançou
grande popularidade. A

ação é parte integrante do
programa Ação Cultural
Descentralizada que vem
sendo organizada desde
2011, em cinco bairros
da cidade, sendo eles
Ferrazópolis, Taboão,
Jardim Represa, Riacho
Grande e Vila São Pedro.
O objetivo da Secretaria
de Cultura é fomentar o
diálogo, a valorização e
a circulação da produção

cultural local. Trata-se
uma ação em construção
onde os participantes
devem se organizar, junto
com o poder público, em
busca da apropriação do
espaço, aprimoramento
de conhecimentos e
fortalecimento dos grupos
locais. Livre/Grátis. Centro
Cultural Lázaro Pinto de
Azevedo.
Dia 20, 14h
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Inauguração do Centro de
Educação Ambiental do
Parque Estoril

A Prefeitura de São
Bernardo preparou para
este mês programação
especial sobre cuidados e
uso racional da água. Para
comemorar o Dia Mundial
da Água (22), o Parque
Estoril inaugura o Centro
de Educação Ambiental. Às
margens da Billings, o CEA
também é um presente
de aniversário à represa
que completa 91 anos
no dia 27. Ao fomentar
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processos educativos
relativos à Educação
Ambiental, propiciando
a utilização de recursos
didáticos diferenciados,
o CEA amplia o potencial
de atuação e utilização
do parque como ponto de
difusão de informações e
práticas ambientais. A visita
monitorada ao CEA ocorre
todo mês aos domingos.
Fique atento aos dias e
horários no Guia da Cidade
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e participe. A programação
será completada por dois
dos principais projetos
da Secretaria de Gestão
Ambiental: a Ciranda da
Sustentabilidade e a Escola
Livre de Sustentabilidade.
Além destes eventos, está
aberta agenda para visitas,
livres e monitoradas,
ao Parque Estoril, todas
gratuitas. Confira a
programação e participe!
Dia 22, das 9h às 11h

meio ambiente
Viveiro Escola do Parque
Natural Municipal Estoril.
Dia 6, das 14h às 15h

Bicho do mês: serpente

Parque Natural
Municipal Estoril
Tai Chi no Parque
Estoril

A atividade será realizada
em parceria com o Sesc
Santo André. Não é
necessário fazer inscrição.
Participe dessa prática
oriental junto à natureza.
Gramado central próximo à
entrada do parque.
Dia 6, das 9h30 às 10h

Circuito verde

O Circuito Verde é uma
visita guiada no Viveiro
Escola, meliponário,
jardim sensorial e trilha
na Mata Atlântica. Não é
necessário fazer inscrição,
basta comparecer ao Viveiro
Escola 15 minutos antes
da atividade. É obrigatório
o uso de sapato fechado.
Experimente este momento
junto à natureza. Público:
crianças (acompanhadas
dos pais), jovens e adultos.

A cada mês, o Zoológico
Municipal escolhe um
animal para você conhecer
um pouco mais. O deste mês
é a serpente! Vá conhecer
um pouco sobre suas
curiosidades e hábitos. Não
é necessário fazer inscrição.
Aberto para aos visitantes do
parque. Zoológico do Parque
Natural Municipal Estoril.
Dia 13, das 10h às 15h

Visite a cozinha do Zoo
Você sabe o que os
animais do Zoológico de
São Bernardo comem? E
como se prepara uma boa
refeição animal? Vá ao
local, descubra e poderá
acompanhar a preparação
das refeições, conhecer os
cuidados com a alimentação,
os aspectos nutricionais e
as implicações com a saúde
e bem-estar dos animais.
Inscrições: 4354-9318.

Dia 17, das 9h às 10h30

Visitas ao Parque
Estoril

A agenda de visitas do
primeiro semestre de 2016
ao Parque Natural Municipal
Estoril está aberta. O local é
uma importante ferramenta
de Educação Ambiental,
complementando as
atividades realizadas em
sala de aula. As escolas
podem utilizá-lo de duas
formas: em visitas livres ou
em monitoradas. Veja qual
combina mais com a sua
turma e entre em contato! O
agendamento é necessário
para os dois tipos de visitas.

Visitas livres

A programação e execução
da visita são por conta
da própria escola, sem
intervenção da equipe do
parque. Elas ocorrem de
quarta a sexta, das 9h às
17h, e o agendamento deve
ser feito pelo telefone 43549318.
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Visitas monitoradas

A programação e execução
das atividades são por conta
da equipe de educação
ambiental do parque. As
visitas têm duração de duas
horas, com início às 9h ou às
14h. Cada uma compreende
a recepção do grupo,
atividades monitoradas
e intervalo para lanche.
Alimentação e transporte
ficam por conta da escola.
Para participar, agende pelo
telefone 4354- 9318.

Ciranda da
Sustentabilidade

Programa de oficinas
de Educação Ambiental
que reúne jogos lúdicos,
contação de histórias e
vivências ambientais.
É realizado sempre nas
tardes de domingo, nos
parques da cidade. Público:
crianças (menores de
12 anos deverão estar
acompanhados dos pais
ou responsáveis) e jovens.
Grátis.

Dia 20, das 14h às 16h

Escola Livre de
Sustentabilidade
Espaço para reflexão,
sensibilização e troca de
experiências, a Escola
Livre de Sustentabilidade
dissemina conceitos e
práticas, como o nome diz,
sustentáveis. Atividade
durante uma manhã de
trocas de saberes e diversão
para filhos, netos, sobrinhos
e amigos. Como um
encontro com frutas, sucos,
chás, bolos e biscoitos é mais
inspirador, leve seu alimento
pronto para o café da manhã
comunitário, realizado
antes de cada oficina.
Outra sugestão sustentável:
utilize sua própria caneca.

Parque Raphael Lazzuri

Dia 6, das 14h às 16h

Praça Giovani Breda

Dia 13, das 14h às 16h

Parque Natural Municipal
Estoril
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Confira as opções de
oficinas gratuitas e faça a
sua inscrição pelo telefone
4367-6463. Vagas limitadas.
Público: jovens e adultos.
Viveiro Escola do Parque
Natural Municipal Estoril.

Oficina prática:
Coleta de chuva

Aprenda a construir a sua
própria cisterna de coleta de
chuva.
Dia 5, das 9h às 12h

Oficina prática:
Construção de terrário
e o ciclo da água
Vá aprender sobre o ciclo
da água construindo um
terrário.
Dia 19, das 9h às 12h

meio ambiente
Pesqueiros
sustentáveis
Desenvolvido pela Prefeitura
de São Bernardo, em parceria
com oito pesqueiros do
município, tem o objetivo
de fomentar a pesca como
forte atividade turística na
região do Riacho Grande e
Pós-Balsa. Para isso, promove
melhorias nos pesqueiros
por meio da avaliação de
aspectos sociais, ambientais
e de gestão do negócio, além
de ofertar contrapartidas
que favorecem a proteção
do meio ambiente e o
atendimento às expectativas
dos turistas.

Pesqueiro Amigos da
Natureza
Estrada do Cocaia, 879,
Riacho Grande. Informações:
4101-8757 / 98282-0855.
Terça 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.

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 Índio
Tibiriçá. Informações: 943746465 / 99219-0770.
2ª 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 tel. 4439-9170.
Segunda a domingo
(exceto terças), das 7h às
17h

Pousada dos
Pescadores
Estrada Caminho do
Mar, 6.825, Riacho

Grande (km 36 da
Estrada Velha de Santos).
Informações pelo e-mail
pousadadospescadores.
com.br ou pelos telefones
4354-0535 e 99763-2797.
2ª 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 pelo site
www.solpescarias.com.br
ou pelos telefones 43427885 e 99541-7209.
Segunda 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

Terça a domingo, das 7h
às 18h

Pesqueiro Pedra
Branca
Estrada do Matarazzo, 993,
Curucutu. Informações:
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Alma feminina
é tema da
programação
Rolê do LP

O Coletivo Azul Vinil
apresenta um passeio
pela cultura dos discos de
vinil, com discotecagens,
exposições de LPs e
materiais afins e batepapos sobre música, arte
e cultura. Nesta terceira
edição, o tema será a alma
e pegada feminina nas
vozes e instrumentos de
mulheres importantes da
música, de Elza Soares a
Janis Joplin, de Violeta
Parra a Patti Smith, de Elis
Regina a Aretha Franklin,
entre outras, uma tarde
regada à discotecagem
com LPs de artistas
mulheres brasileiras e
internacionais. Exposição
de capas de dezenas de
discos que expressam
o cenário feminino na
música. A exposição ficará
aberta a visitação até o dia
9 de abril na Biblioteca de
Arte Ilva Aceto Maranesi.
Dia 19, 13h
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literatura
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. Grátis.

O mágico atrapalhado
História de Daniela Chindler
baseada na temática
circense. Livre. Biblioteca
Manuel Bandeira.
Dia 8, 9h e 14h

As 14 pérolas da Índia
Suriléa-mãemonstrinha
Essa história, retirada de
livro homônimo de Lia Zatz,
apresenta uma mãe como
outra qualquer. Seu nome é
Surileia. A única diferença é
que muitas vezes, quando
chega em casa, ela se
transforma e passa a ter
dois colos, quatro pernas,
quatro braços e duas
cabeças. Suas duas filhas
acham isto maravilhoso,
porque é como se cada
uma tivesse sua mãe com
exclusividade.
A partir de 5 anos.
Biblioteca Guimarães Rosa.
Dias 3, 10, 17, 24 e 31, 9h
e 14h

Narrativa extraída de
livro homônimo, de Ilan
Bremman, composta por
contos com influência do
hinduísmo. Apesar das
histórias serem ambientadas
em um país tão distante
e culturalmente diferente
como é a Índia, têm
valores que são universais
e, portanto, aplicáveis à
realidade. Livre. Biblioteca
Érico Veríssimo.
Dias 8, 9h30, e 17, 14h30

Marilu
História homônima, retirada
de livro de Eva Funari, cuja
narrativa sensível e bemhumorada leva a reconhecer

que cada pessoa é capaz
de fazer de seu mundo o
mais colorido de todos.
Basta tingi-lo com as cores
do coração para ver que a
felicidade está dentro de
cada um. A partir de 4 anos.
Câmara de Cultura Antonino
Assumpção.
Dias 10 e 24, 9h e 14h

Rio São Francisco
O texto, retirado do livro As
Duas Margens do País das
Águas Amigas, de Didi de
Oliveira, narra a história de
um cacique que reuniu os
curumins e cunhantãs da sua
tribo em volta da fogueira e
contou uma lenda. Disse que
no passado, a Mãe d’água
tinha abandonado o rio que
banhava a aldeia, porque
estava triste com o quê os
caraíbas estavam fazendo
com suas águas. Então o
pajé invocou os espíritos da
floresta e, numa noite de
grande festa, da fumaça da
fogueira surgiu o curumim
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Inhambuxoropeci. Venha
comemorar o Dia Mundial
da Água e conhecer as
aventuras desse indiozinho
para salvar as águas tão
poluídas de rios. Livre.
Biblioteca Malba Tahan.
Dia 10, 14h30

Vira-lata
Conto de Stephen Michael
King, que narra as aventuras
de um cãozinho de rua
que é rápido e esperto,
mas muito solitário.
Ninguém lhe dá comida,
ninguém o quer, ninguém
o ama. Até que, um belo
dia... Esta é uma história
amorosa sobre persistência,
coragem e procura por um
lar acolhedor. A partir de 4
anos. Biblioteca Machado
de Assis.
Dias 11 e 18, 14h

Roda de leitura
Momentos em que
pessoas se reúnem para
ler e comentar leituras
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realizadas, mediadas por um
coordenador. Nas rodas se
desenvolvem atividades de
escuta e leituras narrativas,
poemas, textos teatrais e
outros gêneros literários,
seguidas de observações
e comentários dos
participantes sobre o autor e
o material lido.
Grátis.

colapso ecológico com a
conscientização das pessoas.
Por meio de poesias lindas e
preciosas e até engraçadas
sobre os bichos será feita
a comemoração do Dia
Nacional dos Animais e do
Dia Nacional da Poesia. Livre.
Biblioteca Malba Tahan.

Mil e tantos gatos

Um conto do Luís Fernando
Veríssimo retirado do livro O
analista de Bagé. Biblioteca
Machado de Assis.

Uma senhora solitária
cerca-se de inúmeros
gatos para lhe fazerem
companhia e transformar
sua história. Uma ode
ao companheirismo
que os animais podem
proporcionar. Biblioteca
Manuel Bandeira.
Dia 1, 9h e 14h

Os bichos na poesia
Coletânea de vários
autores, cujo tema é o fato
de nem sempre o bicho
homem respeitar os outros
bichos e a natureza. O ser
humano destrói matas e
rios, deixando os bichos
sem lar. Às vezes aprisiona,
maltrata e até mata os
animais, destruindo uma
espécie, fazendo com que
ela desapareça do planeta.
Ainda há esperança de
reverter um iminente
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Dias 2, 14h30, e 16, 14h30

O lixo

Dia 31, 14h

Bibliotirinhas:
diversão e
informação
Leitura de HQ como fonte
de diversão e informação
de uma temática exposta
dentro da história em
quadrinho. 60 anos. De 7 a
10 anos. Grátis. Biblioteca
Machado de Assis.
Dia 3, 14h

Ciranda do livro
Encontro entre interessados
para compartilhar suas
leituras. Da mesma forma
como uma ciranda junta
e movimenta pessoas,
esta reunião de leitores

literatura
coloca os livros lidos para
circular ao conectar variadas
experiências individuais do
ato de ler. Coordenação:
Judith Vilas Boas Ribeiro.
Livre/Grátis. Câmara
de Cultura Antonino
Assumpção.
Dia 5, das 9h às 10h30

Jornada contra a
intolerância
Dando continuidade ao
processo, em março ocorre
a incorporação do Centro
Livre de Artes Cênicas
(Clac) à Jornada Contra a
Intolerância. Neste mês, o
Clac iniciará seu ano letivo
com uma aula aberta para
toda cidade na qual os
orientadores do espaço
discutirão o problema dos
preconceitos que os atores
são alvos e os episódios
de repressão sofridos
recentemente por grupos
e teatros no Brasil. Livre/
Grátis. Teatro Abílio Pereira
de Almeida
Dia 11, 19h

Clube literário
Projeto tem como objetivo
fomentar a análise literária
por meio de leitura,
proporcionando aos
seus participantes visão

crítica, experiência em
interpretação de textos,
aprofundamento na
investigação literária e suas
influências socioculturais e
históricas. O Clube Literário
é composto por leitores que
se reúnem para discussões
e reflexões sobre a obra
lida. Livro do mês: Poesias
Completas, de Manoel de
Barros. 120 min. Livre/
Grátis. Câmara de Cultura
Antonino Assumpção.

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 a emancipação dos
indivíduos. Livre/Grátis.
Projeto Meninos e Meninas
de Rua.
Dia 31, 19h

Dia 19, 9h

Sarau do Fórum
Atividade desenvolvida
pelo coletivo Fórum de
Hip Hop de São Bernardo.
Acontece toda última
quinta-feira do mês com

guiadacidade • março 2016

39

Escritores da
cidade
Este projeto tem como
objetivo criar nas bibliotecas
um ambiente acolhedor aos
artistas dos bairros para que
eles se encontrem e troquem
suas experiências literárias.
Há espaço permanente
nas bibliotecas municipais
com os exemplares dos
escritores da cidade que
compõem o acervo. A cada
mês, um escritor do projeto
terá seu texto publicado.
Gibiteca Municipal Eugênio
Colonnese.
Dia 19, às 10h

Gratidão
Dia após dia os anos
passaram e, entre as voltas
que a terra da sobre si,
enquanto contorna o sol,
foi que ele aprendeu que
a paciência é uma virtude
quase que inigualável,
estando abaixo talvez
apenas do amor. E no
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amor ele sempre foi bom,
mas, quando se tratava de
ser paciente, ele sempre
falhava. A agitação da sua
mente sempre foi visível
a todos, mas no fim das
contas quem pagou o preço
foi seu próprio corpo.
Preço este que, para a
maioria, seria impagável.
Mas foi o tempo que o
ensinou: se engana aquele
que crê que estar enfermo
é o mesmo que estar
doente, em sua jornada,
possivelmente, esta foi a
lição mais difícil de aprender.
A enfermidade lhe
possibilitou colocar-se
diante da vida como um
observador. A solidão
tornou-se sua companheira
inseparável, possibilitando
a ele, prazeres intelectuais
até então jamais sentidos,
foi esta a forma que a vida
encontrou para dar a ele a
oportunidade de repensar
sua própria vida.
Fazendo com que ele mais
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uma vez voltasse aos trilhos,
em busca de seus ideais, que
outrora ele esteve convicto,
porém, foi usurpado, por
ideologias que dominam a
sociedade.
Foi na dor que ele
encontrou novas formas
de sentir desejo pela vida,
quando nem mesmo o
mais sublime dos sabores
encantava o seu paladar.
Foi na dor que também
ele teve possibilidade de
pouco a pouco renunciar
de algumas partes de si,
tornando- se um novo
homem e, encarando a vida
através de outra perspectiva.
A dor o ensinou a
importância do equilíbrio,
hoje ele exercita sua
paciência e ainda descobriu
uma virtude que muito
provavelmente supere todas
as demais, a gratidão.
Texto: Diego Lisboa
(psicoterapeuta, escritor
e poeta)

literatura
Gibiteca Eugênio
Colonnese
Com 22 mil itens de acervo,
direcionados a todos os
públicos, a Gibiteca Eugênio
Colonnese é uma das poucas
no Brasil que emprestam
títulos. O espaço conta com
HQs, discos de vinil, revistas
de música e recebe doações.
Inaugurada em 6 de agosto
de 1999, em 2010 que
ganhou casa própria em
prédio na Cidade da Criança.

doações de livros. São
disponibilizados para
intercâmbio CDs, discos de
vinil, revistas, HQs, DVDs e
publicações diversas.

Segunda a sexta, das 9h às
18h, e sábado, das 8h às 14h

Espaço Braille

Criado em 1997, possui mais
de mil livros em formato

braille e uma centena de
áudiolivros. 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

Terça a sábado, das 8h
às 17h

Espaço Troca
Livro

Criado para estimular a
troca e o recebimento de

(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 Guimarães
Rosa.
Segunda a sexta, das 8h
às 17h, sábado, das 8h às
14h
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literatura
Dicas de Leitura
Domitila: a verdadeira história da Marquesa
de Santos
Autores: Paulo Rezutti

O escritor presenteia o público amante de história e de boas histórias com a sua
muito aguardada biografia de Domitila de Castro (1797 -1867), a incomparável
Marquesa de Santos, amante do primeiro imperador do Brasil e uma das mulheres
mais notáveis e influentes da América Latina, que, segundo o escritor Paulo
Setúbal, “encheu um Império com o ruído do seu nome e o escândalo do seu amor”.
Descubra você!

Os fios da fortuna
Autor: Anita Amirrezvani

Na Pérsia do século XVII, a vida de uma jovem aldeã sofre uma reviravolta após
a passagem de um cometa. Seu pai morre e ela acaba conhecendo a miséria e a
descrença. Com o tio, a jovem aprende a arte da tapeçaria, tornando-se a tapeceira
preferida do xá Abbas. Com belíssimas metáforas sobre a força das pessoas na
construção e costura de suas biografias, e permeada por lendas da antiga Pérsia, o livro
leva o leitor a torcer pelo destino de sua personagem, que sonha apenas em não ser
mais uma jovem mulher sem nome.

Senhora

Autor: José de Alenca

A obra conta a história do casamento entre Aurélia, moça pobre e órfã que acaba se
tornando herdeira de grande fortuna, e Fernando Seixas, frequentador dos altos círculos
da corte, mas incapaz de manter financeiramente sua vida luxuosa. Apaixonada por
Seixas em seus dias de pobreza, Aurélia é trocada pelo amado por uma moça com um
dote de trinta contos de réis. Em uma das reviravoltas do enredo, Aurélia acaba herdeira
de grande fortuna, e atrai Seixas de volta para si, anonimamente, em troca de uma
quantia três vezes maior.
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Consultório de Rua atende
pessoas em situação de
vulnerabilidade social

A Prefeitura promove, em
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
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para pessoa em situação de
rua, seja ela usuária ou não
de substâncias psicoativas.
O Consultório na Rua foi
instituído pela Política
Nacional de Atenção Básica,
em 2011, e visa a ampliar
o acesso da população de
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rua aos serviços de saúde,
ofertando, de maneira
mais oportuna, atenção
integral à saúde para esse
grupo populacional, que
se encontra em condições
de vulnerabilidade e com
os vínculos familiares

saúde
interrompidos ou
fragilizados. Confira algumas
das atividades organizadas
pelo Consultório na Rua e
participe! Mais informações
pelo telefone 4348-1600.
Caps Centro. Rua Pedro
Jacobucci, 470, Vila Euclides.
Fone: 4348-1600.
Reduchess
Oficina com aulas de
xadrez aberta aos usuários
dos serviços de saúde e
comunidade.
Terça, das 10h às 11h
Reduchuan
Oficina com aulas de Tai Chi
Chuan aberta aos usuários
dos serviços de saúde,
funcionários e comunidade.
Quarta, das 10h às 11h
Reducine
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.
Sexta, 15h30
Reduteca

Espaço para leitura aberto
à comunidade. Conta com
a participação ativa de
pessoas em situação de rua
e usuários de substâncias
psicoativas. Aceita doação
de livros.
Segunda a sexta, das
10h às 12h e das 15h às
18h
Reduson
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, das
16h às 17h
Capoeira
Confira mais informações na
seção Parques e Passeios ou
pelo telefone 4348-1600.
Caps Centro.
Terças e quintas, das
16h às 17h
Aniversariantes do mês
A ação convida e leva
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 à oportunidade
de voltar a comemorar as
suas próprias datas festivas
nestes eventos.
Dia 25, 15h30

Campanha de Busca
Ativa de Tuberculose
Durante o período, as
Unidades Básicas de Saúde
irão intensificar a coleta
de material para o exame
que detecta a tuberculose.
Pessoas que apresentam
tosse por mais de duas
semanas devem procurar
a UBS mais próxima de sua
residência e fazer o teste.
O diagnóstico precoce
aumenta as chances de cura
e evita o contágio. A ação
ocorre em todas as UBSs do
município.
De 1 a 15, das 7h às 19h

Prevenção à saúde na
Semana da Mulher

As UBSs estarão abertas para
atender todas as mulheres
que desejam fazer o exame
papanicolau, que é o
preventivo do câncer de colo
de útero, sem a necessidade
de marcar consulta.
Mulheres com mais de
50 anos que não fizeram
mamografia no último ano
e aquelas que apresentarem
alterações durante o exame

guiadacidade • março 2016

45

clínico das mamas terão o
procedimento agendado.
Também serão realizadas
palestras educativas sobre
métodos anticoncepcionais,
climatério e outros temas
relacionados à saúde
feminina. A ação ocorre em
todas as UBSs do município.
De 7 a 11, das 7h às 19h

S.Bernardo disponibiliza
gratuitamente para adoção
cães e gatos castrados. 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 precisa
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, das
10h às 15h

Ação educativa
sobre os cuidados
com alimentos e
medicamentos
Em comemoração ao
Dia Internacional da
Mulher, a Vigilância
Sanitária do município
fará demonstrações e
apresentará materiais
expositivos sobre como
garantir a qualidade e a
segurança dos alimentos
em casa, como informações
nutricionais e rotulagem
de produtos alimentícios.
Também serão dadas
orientações sobre o
armazenamento, dosagem
e a observação do prazo
de validade no uso de
medicamentos, entre outros
esclarecimentos. Centro de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Caism). Rua Barão
do Rio Branco, 45, Santa
Terezinha.
Dia 8, das 8h30 às
11h30
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Feira de adoção de cães
e gatos
O Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ) de
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Remando para a vida
Projeto da Secretaria de
Saúde de São Bernardo
inovador na saúde mental.

saúde
Atende Caps e inscritos
no programa com terapia
em águas, competições
e remadas em pranchas
stand up paddle e
caiaques. A coleta de lixo
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 de
Segurança Urbana e de
Gestão Ambiental e conta
com o apoio da Guarda Civil
Municipal. Informações:

4335-3975 (Ricardo ou
Maysa). A iniciativa é tida
como referência. Parque
Municipal Natural Estoril.
Quartas, das 13h às
17h, quintas e sextas,
das 9h às 12h e das 13h
às 17h
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Espaço de convivência
melhora a qualidade de
vida da terceira idade

O Centro Dia do Idoso,
programa da Secretaria
de Desenvolvimento
Social e Cidadania, atende
homens e mulheres
acima de 60 anos,
semidependentes, em
situação de vulnerabilidade
social ou aqueles cuja
família não pode prestar
cuidados durante o dia,
além de casos advindos do
Ministério Público, quando
há relatos de maus-tratos
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ou abandono. No espaço,
que conta com assistentes
sociais, cuidadores e
terapeutas, o idoso chega
de manhã e sai no fim da
tarde. Lá eles tomam café
da manhã, almoçam e
fazem o lanche da tarde
antes de retornarem para
casa. Durante a estadia,
participam rotineiramente,
com a ajuda de cuidadores,
de atividades voltadas a
interação, socialização e

guiadacidade • março 2016

entretenimento, visando
manter o idoso ativo,
longe da depressão e do
baixo astral. No programa
os profissionais também
trabalham com os parentes
dos idosos para que
aprendam sobre o processo
de envelhecimento e como
lidar com a pessoa. A
entrada para o serviço são
os Centros de Referência
da Assistência Social (Cras)
existentes na cidade,

terceira idade
- Espaço Laranja. Avenida

Redenção, 271, Centro.
Dia 18, 9h

Pontos de encontro

confira a relação:
Cras I: Vila do Tanque /
Vila São Pedro
Avenida Tiradentes, 1.555,
Ferrazópolis. Fones: 4335-6982
/ 4123-2044
Cras II: Alves Dias / Vila
Ferreira
Rua João Batista Capitâneo,
160, Jardim Esmeralda. Fone:
4109-9880

Conselho Municipal
do Idoso
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

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,
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

Cras III: Alvarenga /
Batistini
Rua Ministro Nelson Hungria,
134, Sítio Bom Jesus, Grande
Alvarenga. Fones: 4367-2539 /
4121-5471
Cras IV: Riacho Grande
Rua Amazonas, 460 Riacho
Grande. Fones: 4354-8400 /
4354-0464
Cras V: Centro
Avenida Redenção, 271, sala
1, Jardim do Mar. Fones:
4126-3700

controlar a
execução de políticas
públicas. Participe. Sala dos
Conselhos da Sedesc

devem procurar o Centro de
Referência do Idoso (CRI).

Segunda a sexta, das 14h
às 16h
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terceira idade

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. Com quatro
semestres de duração, sem
exames de avaliação, os
cursos não têm graduação,
e o aluno tem a liberdade
de cursar de acordo com a

50

disponibilidade, desde que
seja alfabetizado. Baseado
nas diretrizes do Estatuto do
Idoso, com desenvolvimento
de aspectos sociais, físicos,
biológicos e psicológicos.
Mais informações: 41222080. Centro de Referência
do Idoso. Avenida redenção,
271, Centro.

Corais da Terceira
Idade
O Centro de Referência
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do Idoso (CRI) tem quatro
corais que se apresentam
em solenidades, escolas,
asilos etc. Os grupos
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
(Cristhian Denardi: 976532402)
Coral Cristal
(Beth Caram: 99209-4046)
Coral Sakurá
(Cristhian Denardi: 974013064)
Coral Master Encanto
(Fernanda: 99810-1661)

cursos e palestras

Participe das Oficinas do
Espaço Solidário

Os artesãos do Programa
Geração de Trabalho e
Renda oferecem oficinas de
artesanato de curta duração
no Espaço Solidário. As
atividades são gratuitas
e o aluno paga apenas o
valor do kit de material que
será utilizado. Criado pela
Prefeitura de São Ber-

nardo do Campo, o espaço
funciona nas dependências
da Central de Trabalho e
Renda (CTR). Além das
oficinas, o local possui
uma loja com produtos
artesanais confeccionados
pelas frequentadoras. O
horário de funcionamento
é de segunda a quinta, das

9h às 16h, e às sextas, das
9h às 15h. O local não abre
aos sábados, domingos e
feriados.
Confira as opções
Porta brinco (biscuit)
Valor do kit: R$ 18.
Dia 9, 9h30
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Porta lápis em feltro
Trazer tesoura com corte.
Valor do kit: R$ 15.
Dia 14, 14h
Enfeite de porta em feltro
(maternidade)
Trazer tesoura com corte.
Valor do kit: R$ 25.
Dia 18, 13h

Dia 2, 9h

Nesta palestra, a
banqueteira Gil Gondim
apresentará técnicas para
prolongar a vida útil de

da matéria-prima e
utensílios, esterilização dos
vidros e tampas, envase,
pasteurização (vácuo) e
validade. Os interessados
em participar podem se
inscrever gratuitamente
por meio do portal www.

alimentos como geleias,
antepastos e conservas.
Entre os tópicos que serão
abordados estão: seleção
dos alimentos, higienização

sp.senac.br/sbcampo. Gil é
autora do livro Conservas
do Meu Brasil, que traz
58 receitas com sabores
e características de cada

Encontro com
Gil Gondim

Pintura em tecido
Com a oficineira Cecília. Valor
do kit: R$ 20.
Dia 18, 13h
Ponteira para lápis
(biscuit)
Oficina gratuita.
Dia 30, 9h30

Oficina de flores
de papel
Oficina de confecção de
flores em papel crepom.
Inscrições pelo telefone
4109-9641. A partir de
7 anos. Grátis. Biblioteca
Guimarães Rosa.
Dias 1, 8 e 15, 14h

Gibi em contexto
Oficina de leitura
compartilhada de gibis,
visando o aprimoramento da
compreensão de texto por
intermédio da linguagem
de histórias em quadrinhos.
Livre. Grátis. Biblioteca
Manuel Bandeira.
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cursos e palestras
região do país. Antes da
palestra haverá degustação
e sessão de autógrafos.
Auditório do Senac São
Bernardo.
Dia 30, 18h30

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 site www.goo.gl/
H1Mb4k. Calendário sujeito
a alterações. As palestras
e oficinas serão realizadas
no Auditório da Sala do
Empreendedor, localizada
no andar térreo do Paço
Municipal.

Palestra:
Como fazer marketing
de relacionamento

Esta atividade visa orientar
o empresário sobre como
criar um banco de dados
com informações que
possam contribuir para
aproximar ainda mais o
cliente da empresa. Parceria:
Sebrae. Vagas: 40. Público:
empreendedores individuais

e candidatos a empresários.
Dia 3, das 9h30 às
11h30
Confira as opções

Como se tornar
Microempreendedor
Individual - MEI

Conhecimento para o
enquadramento de Micro
Empreendedor Individual
- MEI. Orientações sobre
vantagens, benefícios e
contratação de mão de
obra. Capacitação para
legislação específica e
elaboração de relatórios
mensais como Livro de
Caixa e Livro de registro de
serviços prestados. Parceria:
Sebrae. Vagas: 40. Público:
empreendedores individuais
e candidatos a empresários.
Dia 10, das 9h30 às
11h30

Palestra: Empresa
organizada tem
melhor desempenho

Orientações sobre
a importância do
planejamento, organização e
controle de suas atividades,
possibilitando aprimorar o
gerenciamento da empresa.
Entre os tópicos abordados
estão: conceituação de
estratégia; missão e visão
de valores; análise de
macroambiente; análise
de microambiente; análise

s.w.o.t.; definindo objetivos e
metas; plano de ação (5w2h)
e controles e resultados.
Parceria: Sebrae. Vagas:
40. Público: empreendedores
individuais e candidatos a
empresários.
Dia 17, das 9h30 às
11h30

Planejamento: o
primeiro passo para
começar seu negócio

Conceitos sobre a
constituição de uma
empresa a partir do ponto
de vista de procedimentos
legais e as necessidades do
empreendedor. Parceria:
Sebrae. Vagas: 40. Público:
empreendedores individuais
e candidatos a empresários.
Dia 24, das 9h30 às
11h30

Palestra: Por dentro
de custos, despesas e
preço de vendas

Atividade aborda a
importância da formação
de custo e precificação,
possibilitando a tomada de
decisão de maneira mais
segura, a fim de melhorar a
competitividade da empresa.
Parceria: Sebrae. Vagas:
40. Público: empreendedores
individuais e candidatos a
empresários.
Dia 31, das 9h30 às
11h30
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esportes

6ª Cavalgada em
comemoração ao
Dia da Mulher

O estacionamento do
Ginásio Poliesportivo é
o ponto de encontro de
aproximadamente 1.500
cavaleiros e amazonas
do ABC que participarão
da 6ª Cavalgada do Dia
Internacional da Mulher.
O evento é realizado pela
Associação Cultural Tropeiros
do ABC e conta com o apoio
da Prefeitura. Durante a
confraternização haverá

entrega de medalhas para
as mulheres amazonas em
comemoração à data. Após a
cavalgada, que percorrerá ruas
da cidade, todos retornarão
ao Poliesportivo, onde haverá
praça de alimentação com
comidas típicas, apresentação
musical da dupla Flávio Braga
& Raphael e encontro de
comitivas de várias cidades,
entre elas Peruíbe, Iguape,
Santos, Vale do Ribeira,

Jaguariúna, Socorro, Limeira
e Bragança Paulista, além de
cidades da região. As inscrições
são gratuitas e podem ser
feitas no local, a partir das
8h, mesmo horário em que
se inicia a concentração.
Informações: 99119-7752
ou 4126-5633 ou glauciog.
nascimento@hotmail.com.
Estacionamento do Ginásio
Poliesportivo Adib Moyses Dib.
Dia 6, 8h.
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Skate Street
A Secretaria de Esportes
e Lazer, por meio do
Projeto Expresso Lazer,
está organizando o Skate
Street SBC, com objetivo de
fortalecer a prática do skate
nos bairros da cidade. O
evento contará com oficinas
para iniciantes, apresentação
de manobras, disputa de
Game of Skate e muito mais.
Basta trazer seu skate e curtir!
Venha fazer parte desta ação
e agitar as pistas de skate da
cidade! Em caso de chuva,
o horário do evento poderá
ser alterado ou até mesmo
cancelado. Informações:
4126-5633 ou 4126-5612.

Jordanópolis

Praça Zequinha de Abreu,
Avenida São Paulo.
Dia 5, das 13h às 17h.

Jardim Ipanema

Praça da Rua Córrego das
Lavras (paralela com a Rua
Expressa).

Dia 19, das 13h às 17h.

Copa de Futsal
Cidade de São
Bernardo 2016
Vem aí mais uma edição
desta tradicional competição
que costuma agitar os
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adeptos da modalidade e é
disputada em três categorias,
adulto, master e feminino. A
idade mínima para participar
da categoria adulto é 17
anos e poderão se inscrever
jogadores nascidos até 1999.
A master é destinada para
nascidos até 1980 (36 anos
em diante) e, no torneio
feminino, podem se inscrever
jogadoras que nasceram até
2000. Mais informações pelo
telefone 4126-5608 ou pelo
e-mail esportes.eventos@
saobernardo.sp.gov.br. As
inscrições gratuitas serão
realizadas no Ginásio
Poliesportivo Adib Moyses
Dib.
Dias 7 a 11, das 8h às
11h30 e das 13h30 às 17h.

Sarau na Sesp
O Programa MovimenteAção,
da Secretaria de Esportes e
Lazer, promove mais uma
edição desta atividade que
visa promover convivência,
integração além de
estimular a participação
e o protagonismo da
comunidade por meio de
apresentações musicais,
poesias e prosas. Durante
o ano serão realizados
mais quatro saraus em
outros bairros. Nesta nova
versão do evento, haverá
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apresentações de convidados
e uma participação maior
da comunidade. E como
o primeiro Sarau na Sesp
acontece no mês de março,
a temática desenvolvida
estará relacionada ao Mês
da Mulher. A participação
é aberta à comunidade.
Informações: 4126-5623.
Centro Esportivo Antonio Dias
Amorim. Avenida Capitão
Casa, 1.500, Jardim Lavinia.
Dia 12, 19h

Encontros de
Parkour

A Secretaria de Esportes e
Lazer, por meio do Projeto
Expresso Lazer, irá realizar neste
ano encontros de parkour em
diferentes locais da cidade, com
oficinas, palestras, atividades
livres e outras atrações. O
parkour busca a autonomia
do corpo e da mente para
superação dos desafios
cotidianos, trabalha a força e a
resistência física, o equilíbrio, a
determinação, a concentração
e a persistência em aperfeiçoar
o potencial individual e coletivo
na superação de obstáculos
físicos, com técnicas específicas
como saltos, rolamentos e
aterrissagens. Os encontros
terão apoio de praticantes do
esporte. Informações: 41265633 ou 4126-5612.

esportes
Nova Petrópolis
Em caso de chuva, o horário
do evento poderá ser alterado
ou até mesmo cancelado. Para
participar basta comparecer
ao local do evento. Praça
do Professor. Rua Giácomo
Versolato, Nova Petrópolis.
Dia 12, das 13h às 18h.

3º Circuito
Basquete de Rua
A Secretaria de Esportes e
Lazer realizará a 1ª etapa do
Circuito Basquete de Rua
no formato 3x3. O objetivo
dos encontros é fomentar
e difundir o basquete de
rua pela cidade, além de
reunir simpatizantes da
modalidade e promover o
tradicional“Rachão”. Devido
ao sucesso das edições
anteriores, este ano o circuito
contará com sete etapas
que serão realizadas em
praças e espaços públicos da
cidade. Além da presença
de atletas performáticos
arrasando no freestyle e nas
dunks, os eventos contarão
com elementos artísticos
e culturais do basquete de
rua, como MCs, DJs, break e
grafite. Com a presença de
times que participaram das
outras edições do circuito, de
novos grupos e interessados.

1ª Etapa – Jordanópolis
Em caso de chuva,
o horário do evento
poderá ser alterado ou
cancelado. As inscrições
são gratuitas e podem
ser feitas no dia das
8h às 9h. Informações:
4126-5633 ou 4126-5612.
Praça Domingos Vanzela,
Avenida Padre Anchieta.
Dia 13, das 13h às 18h.

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

/ 4126-5664 / 4126-5667.

Superliga
Feminina de
Vôlei
Conhecido por ser um clube
formador de atletas, o
time de vôlei feminino da
cidade aposta suas fichas
em uma fórmula conhecida:
mesclar jovens promessas
com atletas experientes
e vencedoras. No elenco
comandado pelo técnico
William Carvalho, várias
atletas se encaixam no
perfil de jovens promessas,
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entre elas a central Milka,
que defendeu a seleção
brasileira, campeã do
Mundial Sub-23. Dentro de
quadra, a responsabilidade
em comandar a equipe fica
por conta das experientes
Renatinha e Elisangela. Neste
mês, a cidade recebe apenas
um jogo, ainda sem horário
definido. Entrada franca.

São Bernardo Vôlei x
Camponesa/Minas

Ginásio Poliesportivo Adib
Moyses Dib.
Dia 4.

Campeonato
Paulista de
Futebol
Uma das mais tradicionais
competições do futebol
brasileiro começa pra
valer neste mês com
partidas acirradas nas
duas pontas da tabela.
O formato de disputa
está mantido em relação
às edições anteriores e
terá 20 times divididos
em quatro grupos de
cinco equipes que se
enfrentam fora do grupo.
Os dois melhores de cada
chave se enfrentam nas
quartas de final. A grande
decisão está marcada
para o dia 8 de maio.
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Entre as novidades estão
a queda de seis equipes
para a Série A2, além da
participação inédita do
Água Santa e do retorno
do Grêmio Novorizontino.
Confira os jogos do Tigre.

São Bernardo FC x
Osasco Audax

Jogo válido pela 10ª rodada.
Estádio Primeiro de Maio.
Dia 20, 16h.

São Bernardo FC x
Corinthians

Jogo válido pela 11ª rodada.
Estádio Primeiro de Maio.
Dia 23, 20h30.

São Bernardo FC
x Mogi Mirim

Jogo válido pela 13ª rodada.
Estádio Primeiro de Maio.
Dia 30, 16h.

Xadrez
Curso

O professor Renato Luiz
Batista, bicampeão de
São Bernardo, ministra
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
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a ficha de inscrição.
Estacionamento
gratuito. Informações:
Ricardo Criez
(ricardocriez@hotmail.
com ou 99633-9607).
Liga de Xadrez de São
Bernardo.
Quintas, das 16h às
18h30.

Circuito Interno de
Xadrez Rápido

Neste mês, a Liga de Xadrez
da cidade promove as 2ª e
3ª etapas 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.
Dias 5, 9h30 (2ª etapa)
e 12, 9h30 (3ª etapa).

Circuito Interno de
Xadrez Relâmpago

Neste mês, a Liga de
Xadrez da cidade promove
a 2ª etapa 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.
Dias 6, 10h.

esportes
12º Torneio Interno de
Xadrez

A Liga de Xadrez de São
Bernardo do Campo promove
mais uma edição deste torneio
que é destinado às categorias
C e D (jogadores iniciantes
e/ou menores de 14 anos).
Informações: Ricardo Criez
(ricardocriez@hotmail.com ou
99633-9607). Estacionamento
gratuito. Liga de Xadrez de São
Bernardo, Estádio Primeiro de
Maio.
Dia 19, 10h.

Dama
Curso

O professor Oziel Souza
de Carvalho, ex-campeão
brasileiro, dá 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 Xadrez
de São Bernardo.

Ricardo Criez (ricardocriez@
hotmail.com ou 99633-9607).
Estacionamento gratuito. Liga
de Xadrez de São Bernardo,
Estádio 1º de Maio.
Dia 20, 9h .

Movimento
Domingo

Com o objetivo de ampliar
as áreas de lazer da cidade,
a Prefeitura promove o
programa Movimento
Domingo no Bairro Anchieta

e na Chácara Inglesa. Nestes
locais, vias são interditadas
aos domingos e tornam-se
espaços de lazer para os
moradores. As atividades
recreativas incluem basquete,
esportes com raquetes,
futebol caixote, vôlei de
areia, futevôlei, bike, patins
e skate. No local, o palco
do caminhão do Expresso
Lazer estará aberto para
apresentações artísticas e de
talentos da comunidade. Mais

Sábados, das 14h às 18h.

10º Torneio Aberto
de Damas de São
Bernardo

Competição gratuita e sem
limite de idade. O vencedor
leva para casa o troféu Reinaldo
Tomaz da Silva. Informações:
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esportes
informações: 4126-5633 /
4126-5612.

Jardim Chácara Inglesa
Avenida Barão de Mauá.
Das 7h às 11h .

Bairro Anchieta

Avenida São Paulo, Rua do túnel
e estacionamentos do Ginásio
Poliesportivo.
Das 9h às 17h.

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 troca de
informações sobre mecânica
dos 4 x 4 e as adaptações para
melhorar o desempenho de
carros, assim como programar
trilhas e participações em
eventos de Jeep Clubes. Mais
informações: 4126-5614.

objetivo de incentivar a bicicleta
como meio de transporte e lazer.
A concentração começa às 19h
no estacionamento inferior do
Ginásio Poliesportivo (Avenida
Kennedy), com saída às 20h e
percurso entre 18 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 de bicicleta em
funcionamento. Menor de 16
anos deve estar acompanhado
de responsável. Se chover uma
hora antes da saída, a pedalada
será cancelada. Informações:
4126-5619 e 4126-5657.
Todas as quartas, 19h.

Tai Chi Chuan
Pessoas de todas as idades
podem participar da atividade
gratuita ministrada pela
professora Ivalda Brandão.

Terças, das 18h às 22h.

Pedalada
noturna
A Secretaria de Esportes e Lazer
de São Bernardo organiza
pedalada noturna com o
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São realizados alongamento,
Lian Gong (técnica chinesa
para fortalecer articulações),
as sete posturas do Tai Chi, Tai
Chi Chi Kung, exercícios com
djo (bastão) e o Tai Chi Chuan,
arte marcial da meditação. Aos
alunos recomenda-se levar
garrafa de água e usar roupas
confortáveis, tênis e repelente.
Informações: ivaldavaltur@
yahoo.com.br e denise.giorgio@
terra.com.br ou pelo telefone
98716-0780.

Parque Salvador Arena

Avenida Caminho do mar, 2.980,
Rudge Ramos
Terças e quintas, das 7h30
às 8h15 (avançado); Terças
e quintas, das 8h30 às 9h30
(iniciantes); Quartas, 16h
(novo grupo para iniciantes).

Capela do Divino Espírito
Santo
Rua Gabriel D’Anunzio, 85, Vila
Mussolini, Rudge Ramos
Sextas, das 8h às 9h.

parques e passeios

Cidade da
Criança tem
teatro, exposição
e muita diversão

Neste mês, a Cidade da
Criança promove diversas
atividades gratuitas para a
garotada. Entre as principais
atrações estão montagens
teatrais, exposição de
miniaturas de carros e
performance de palhaços.
Confira a programação
completa. Além disso, o
parque oferece opções
variadas de diversão para
crianças e adultos. Entre as
principais estão o Túnel do
Terror, Minimontanha Russa,
Teatro Amazonas, Carrinho
de Bate-bate, Espaço de
Arborismo, Barco Viking,
Twister, Xícara Maluca,
Carrossel, Submarino,
Teleférico e Avião. A praça
de alimentação, com quatro
quiosques, tem capacidade
para 200 lugares. A entrada
no parque é gratuita.
Brinquedos de R$ 5 a R$
10. Passaporte: R$ 40. Os
interessados em fazer a
carteirinha do munícipe,

guiadacidade • março 2016

61

que dá desconto de 30%
nas atrações, deve ligar
para o telefone 4121-9891
ou enviar um e-mail
para cidadedacrianca@
saobernardo.sp.gov.br.
Quarta a domingo e
feriados, das 9h às 17h

Caçador e a jaguatirica

O espetáculo será encenado
pelo Grupo de Teatro de
Bonecos da Guarda Civil
Municipal de São Bernardo
do Campo. Teatro de Manaus.
Dia 13, 13h.

Palhaço Chokito & Cia

O Grupo Geração Nova 2000
traz um pouco da magia do
circo nesta apresentação que
acontece no Auditório da
Cidade da Criança.
Dias 13 e 23, 14h.

Trocando a história

Peça infantil com a história
de duas amigas que ganham
de presente um livro e assim
resgatam a história de
personagens dos contos de
fadas, descobrindo que as
histórias estavam erradas.
Com o Grupo Teatral Viver
Bem a Idade que Tem.
Auditório da Cidade da
Criança.
Dias 13 e 23, 15h.

Carros em miniatura

A Cidade da Criança promove
exposição e encontro de
colecionadores de carros em
miniatura no Auditório da
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Cidade da Criança.

Dia 23, a partir das 10h

Teatro de Bonecos
da GCM

A Guarda Civil Municipal de
São Bernardo do Campo
apresentará a peça teatral
Olha a Água, no Auditório da
Cidade da Criança.
Dia 27, 14h30.

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: 41219891.
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 peixes
ornamentais. Conta
também com barracas
de alimentação (pastel,
comidas típicas, lanches,
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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,
da década de 1930. Entre
as atrações do parque estão
dois playgrounds, área
de convivência, pista de
caminhada, trilha com circuito
de 900 metros, 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
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 parque.radical@
saobernardo.sp.gov.br.
Segunda a domingo, das
6h às 22h (caminhadas).
Quarta a domingo, das
6h às 22h (modalidades
radicais).

Parque Salvador Arena

Tem como atrações aquário de
água doce, com diferentes

parques e passeios
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.
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
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,
teleférico, pedalinhos,
pedalão, 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$ 15 (carro
e moto), R$ 20 (micro-ônibus
e vans) e 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.

Rota Caminhos do
Capivary

Localizada na região do
pós-Balsa e com 25 km de
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parques e passeios
extensão, a Rota Cicloturística
Caminhos do Capivary
engloba uma região que
conserva ainda vegetação
remanescente de Mata
Atlântica às margens sul do
reservatório Billings e ao lado
do Parque Estadual da Serra
do Mar. Ao percorrer a trilha,
o visitante poderá apreciar
reservas indígenas, diversas
espécies de vegetais e de
animais silvestres e locais de
lazer e alimentação, como
pesqueiros, alambique,
acampamento, passeio a
cavalo, entre outros atrativos
e serviços. O circuito é
autoguiado e sinalizado,
podendo ser percorrido de
bicicleta, a cavalo ou a pé. A
rota é aberta, não é necessário
inscrição. Informações: 43676463.
De segunda a sexta, das
8h às 17h.

Zoológico
Municipal
Localizado no Parque Natural
Municipal Estoril, mantém
em exposição cerca de 270
animais de 70 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
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ambiental e treinamento
para guardas municipais
ambientais. Telefone 43549087.

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
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e-mail cultura.promocao@
gmail.com. Livre/Grátis.

Confira a programação:
Roda de capoeira da
Área Verde

Os responsáveis por esta roda
são os professores Escadinha,
Pulga e Pica-Pau. Área Verde.
Praça Giovani Breda, Bairro
Assunção.
Dia 4, 20h

Projeto Beija-flor
Capoeira

Atividade inclusiva e aberta à
comunidade que enfoca aulas
práticas e de instrumentos,
dentro do universo da arte
da capoeira. As atividades
ocorrem nas dependências
do Caps ADI III e são dirigidas
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 e conta com a
participação de pessoas em
situação de rua e usuários de
substâncias psicoativos. A aula
é ministrada por um técnico do
programa Consultório na Rua,
que também é profissional
na arte da capoeira. Mais
informações pelo telefone
4348-1600. Caps Centro.
Terças e quintas, das 16h
às 17h.

juventude
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No Mês das Mulheres,
garotas radicais disputam
competição de skate
A cidade recebe mais um
importante encontro do
skate feminino: o AFSK
Special Banks, campeonato
nas modalidades banks e
bowl, válido para os rankings
brasileiro e paulista. Skatistas
de todas as modalidades estão
convidadas para participar.
A área de street estará livre
para as garotas darem seu
rolé. Os banks da pista estarão
reservados somente para as
competidoras a partir das 9h.
O Tribanks, palco das mais
importantes competições da
sua modalidade, receberá
a competição feminino 1
e a saboneteira receberá
as competições feminino
infantil, feminino 2 e
feminino master. Na etapa
do ano passado, as meninas
mostraram manobras técnicas
de alto grau de dificuldade e
prometem surpreender em
2016. A AFSK é referência
em campeonatos e com
as repetidas edições eleva
o nível do skate nacional.
Para informações e fotos de
edições anteriores acesse
http://afskskatefeminino.
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blogspot.com.br. Dúvidas
e reservas de inscrição pelo
e-mail afskong@gmail.com.
Parque da Juventude Città Di
Maróstica.
Dia 19, a partir das 9h.

3º Fome de
Dança - Festival
solidário de
danças diversas
Evento beneficente que visa
arrecadar mantimentos por
meio de espetáculo que
mistura vários estilos de
dança. A ação, organizada
pelo Studio de Danças Passo
a Passo e apoiada pela
Prefeitura, conta também com
campanha de arrecadação em
diversos pontos comerciais da
região do Riacho Grande. Os
alimentos serão enviados para
a Comunidade de Amparo
Social Asilar, ONG Projeto
Semente, Associação São
Luis, ONG Semeia, APAE de
São Bernardo e distribuído na
forma de cestas básicas para
famílias carentes da região.
Grupos de dança que quiserem
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participar devem enviar e-mail
para fomededanca@hotmail.
com ou acessar a página
facebook.com/fomededanca
e solicitar o regulamento.
Entrada: 1 kg de alimento não
perecível. Cajuv.
Dia 12, das 19h às 22h.

juventude
Vem dançar...
Zumba

Aula de Zumba com os
professores Laís Pó, Dani
Dias, Dani Pimenta, Chikiño,
Marcelli Rodrigues e Josy
Santos. Parque da Juventude
Città Di Maróstica.

Dias 13 e 27, das 10h às
12h .

2º Etapa Patins
Lazer
Este evento é destinado a
patinadores que buscam
praticar a patinação de
forma saudável, encarando
desafios sem necessariamente
envolver competições de
modalidades. Durante a
atividade serão realizadas
brincadeiras e sorteio de
brindes, além de medalhas
para os participantes que
se destacarem. O evento é
gratuito e não é necessário
se inscrever para participar.
Parque da Juventude Città Di
Maróstica.
Dia 20, das 9h às 12h.

Projeto EDM
Social DJ’s
Neste mês ocorre a 6ª
edição deste projeto que
une jovens com o objetivo
de levar diversão e valores
sociais por meio da música.
A programação promete
muita animação com a
apresentações de DJ’s e

troca de informações entre
os envolvidos e convidados.
Participação especial dos
DJs Darick Gyorgy, Ricardo
Coppini e Anderson Thomé.
Serão arrecadados alimentos
não perecíveis para doação
a instituições que cuidam de
jovens carentes. A doação não
é obrigatória. Durante o show,
outras atrações do parque
funcionarão normalmente.
Parque da Juventude Città Di
Maróstica.
Dia 20, das 15h às 20h.

Workshop de
férias na Cajuv
A Coordenadoria de Ações para
a Juventude (Cajuv) realiza
uma série de workshop para
adolescentes e jovens, entre
14 e 29 anos. Os objetivos são:
enfatizar a troca de ideias, a
demonstração e aplicação
de técnicas e habilidades,
proporcionar a interação
entre os jovens da cidade
e descobrir novos talentos
em diversas áreas. Entre os
temas estão circo, dança,
teatro e skate. As atividades
são gratuitas e acontecem

no Parque da Juventude e no
Espaço da Cajuv. Informações
sobre vagas e inscrições pelo
telefone 4126-3652.

Confira as opções:
Circo
Espaço da Cajuv.

Segundas e quartas,
das 14h às 16h e das 19h
às 21h .

Dança

Espaço da Cajuv.
Terças e quintas, das 16h às
18h e das 18h30 às 20h30

Teatro

Espaço da Cajuv.
Quintas e sextas, das 14h às
16h e das 19h às 21h.

Patins

Parque da Juventude Città Di
Maróstica.
Terça, das 14h às 16h e das
18h às 20h .

Skate

Com os monitores Denis Buiú
e Caio Radical. Parque da
Juventude Città Di Maróstica.
Segundas, das 14h às 16h, e
quartas, das 9h às 11h .
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CTR Móvel leva ofertas
de emprego a bairros

A unidade móvel da Central
de Trabalho e Renda (CTR)
tem por objetivo aproximar
os moradores das vagas de
emprego disponibilizadas por
empresas da região. Por meio
de uma van adaptada, as
ofertas de trabalho são levadas
aos bairros gratuitamente.
Nos locais, os moradores têm
oportunidade de se cadastrar
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a uma vaga de emprego,
sem custo e sem ter de se
deslocar até o centro da
cidade. Para se cadastrar é
necessário apresentar carteira
de trabalho, RG, CPF e PIS.
A CTR Móvel realiza outros
serviços, entre eles, a emissão
de Carteira Profissional de
Trabalho e habilitação do
seguro desemprego. O horário
de atendimento é das 9h às
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16h, com controle por meio de
senhas. A ida aos locais atende
agenda previamente definida,
consulte a programação pelo
telefone 4128-1230.

Central de
Trabalho e Renda
Inaugurada em 2010,
a Central de Trabalho
e Renda (CTR) de São

serviços

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 de trabalho,
dá dicas para entrevistas
e realiza qualificação
profissional. O banco de
dados da CTR tem mais
de 900 empresas ativas e
diversas vagas de trabalho.

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

Centro de
Informações
Turísticas

“Descubra o turismo que
existe em São Bernardo do
Campo”. Este é o convite
feito pelos Centros de
Informações Turísticas
para atrair visitantes aos
atrativos do município. Os
espaços possuem dados
sobre hotéis, restaurantes
e serviços, além, é claro,
dos vários pontos turísticos
e de lazer, como o Parque
Cidade da Criança, Cidade
da TV, Estádio 1º de Maio,
Parque da Juventude Città
Di Maróstica, Pavilhão Vera
Cruz, Chácara Silvestre,
Pinacoteca Municipal e
a Represa Billings, um
dos principais espelhos
d’água da América Latina.
Informações pelos sites
turismosaobernardo.com.
br e turismoindustrialsbc.
com.br.

Centro de Informações
Turísticas - Cidade da
Criança

Terça a domingo, das 9h
às 17h

Centro de Informações
Turísticas - Terminal
Rodoviário João Setti

Rua Domingos João Ballotin,
80, Centro.
Todos os dias, das 6h às
22h

Espaço Solidário
Referência para a
economia solidária no
município e alternativa
de geração de trabalho,
renda e inclusão social.
No espaço existe a
comercialização de
produtos e serviços, como
artesanatos, costura,
reciclagem (sabão
artesanal) e alimentos.
São aceitas encomendas.
Criado pela Prefeitura
de São Bernardo do
Campo, funciona nas
dependências da Central
de Trabalho e Renda
(CTR). Possibilita a
integração e organização
de empreendimentos e
suas atividades por meio
de formação, assessoria e
orientação para pessoas
que pretendam se
organizar coletivamente.
Confira a relação de
oficinas de artesanato na
seção Cursos & Palestras.
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Segunda a quinta, das
9h às 16h, e sexta, das 9h
às 15h

Farmácia Popular
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 com até 90%
de redução de preço em relação
ao de farmácias particulares.
O atendimento na Farmácia
Popular é realizado por
farmacêuticos e profissionais
qualificados. A única exigência
para a retirada dos remédios
é a apresentação de receita
médica ou odontológica e de
documento de identificação
com foto. Confira o horário
de atendimento das quatro
unidades existentes na cidade.
Segunda a sexta, das 8h
às 18h, e aos sábados, das
8h às 12h

Centro

Rua Marechal Deodoro, 1.829,
Centro. Tel.: 4123-1027

Rua Piagentini, 138, Rudge
Ramos. Tel.: 2374-1200

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.

Centro

Praça Samuel Sabatini, 200
(estacionamento do Shopping
Metrópole).

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

Mercado
Municipal do
Rudge Ramos

Riacho Grande

O Mercado Municipal Hélio
Masini, que conta com 68
lojas, em sua maioria, na área
de alimentação, se tornou
um dos tradicionais pontos

Rua Rio Acima, 622, Riacho
Grande. Tel.: 4101-6993

Rudge Ramos
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Segunda a sábado, das 8h
às 19h

Terças, das 17 às 21h

Assunção / Alves Dias

Avenida Robert Kennedy,
3.438, Assunção. Tel.: 43355345

comerciais da cidade. Mais
conhecido como Mercado
Municipal do Rudge, o
local é administrado pela
Prefeitura de São Bernardo e,
atualmente, opera em diversos
ramos, como verduras,
legumes, frios, laticínios,
lanchonete, mercearia,
empório, massas, adega,
roupas, calçados, utilidades
domésticas, lãs, linhas e
avicultura, entre outros. O
espaço conta com 60 vagas
de estacionamento rotativas e
praça de alimentação com três
restaurantes.
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Núcleo de Justiça
Comunitária
Mediação na solução de
conflitos para evitar disputas
judiciais, fortalecendo vínculos.
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 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. Rua dos Freixos,
88, Jardim Ipê.
Segunda a sexta, das 8h
às 17h

serviços
Papa óleo
Fruto de uma parceria entre
a Prefeitura e o Instituto
Triângulo a campanha Papa
Óleo recolhe e armazena
adequadamente óleo de
cozinha usado, impedindo que
seja jogado em ralos de pias e
polua a água que serve para
o abastecimento da cidade.
Para participar da campanha,
o morador deve armazenar
o óleo em garrafa PET bem
tampada e procurar um dos
pontos de coleta. Cada dois
litros de óleo é trocado por um
pacote de sabão ecológico. O
óleo recolhido é utilizado para
fabricação de biodiesel e de
sabão ecológico. Ecopontos,
Emebs e próprios municipais
estão entre os 130 pontos de
coleta espalhados pela cidade.
Confira a relação completa no
site www.triangulo.org.br.

Rede Fácil
De forma rápida e ágil, a
Rede Fácil conta com 968
serviços para facilitar a vida
dos munícipes. As quatro
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. Confira estes e
outros serviços no portal
da Prefeitura (www.
saobernardo.sp.gov.br).

Alvarenga

Estrada dos Alvarenga, 5.815.
Segunda a sexta, das 8h
às 17h

Assunção

Avenida Robert Kennedy,
3.438, Bairro Assunção.

Segunda a sexta, das 8h
às 17h

Centro

Praça Samuel Sabatini, 50
(térreo do Paço Municipal).

Segunda a sexta, das 7h
às 19h, e sábado, das 7h
às 13h

Riacho Grande

Avenida Araguaia, 265, Riacho
Grande.
Segunda a sexta, das 8h
às 17h

Sala do
Empreendedor
A Sala do Empreendedor
centraliza na Rede Fácil
serviços de diversas
secretarias como 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.
Informações e inscrições
pelo sala.empreendedor@
saobernardo.sp.gov.br.
Confira.
Segunda a sexta, das 7h
às 19h, e sábado, das 7h
às 13h

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

Espaço para discussão,
atualização e capacitação de
profissionais da área contábil.
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extra

Secretaria de Cultura de
SBC lança terceiro pacote
de editais
A Secretaria de Cultura de
São Bernardo do Campo
lança, neste mês, o terceiro
pacote de editais. O objetivo
é democratizar o acesso e
valorizar as manifestações
culturais da cidade, trazendo referências e experiências de artistas tanto em
âmbito local como nacional.
Desde 2009, com a criação
da Pasta, foi ampliado e
dado transparência aos
processos de ação cultural,
sendo uma conquista do
município e de seus fazedores artísticos. Ao todo, serão
cinco editais. Os interessados poderão ser selecionados para apenas um deles. O
edital “Criação Literária” irá
estimular a criação e a difusão da literatura e de novos
autores, revelando valores
nas áreas de conto e poesia.
Outro edital será o “Saraus”
com a seleção de coletivos
e/ou artistas interessados
em promover encontros nos
espaços da biblioteca no
qual, por meio da leitura de
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trechos de obras consagradas e autorais, diversas
linguagens artísticas sejam
apresentadas como dança,
música, cinema e outras. Na
“Mostra de música independente”, artistas ou grupos,
cujos trabalhos sejam exclusivamente autorais e não se
caracterizem como inseridos
em uma dinâmica produtiva
e regular, poderão participar
do edital. As inscrições
serão em duas categorias:
local e nacional. O Parque
Chácara Silvestre e o Centro
de Referência de Culturas
Populares Tradicionais serão
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ocupados com o lançamento de dois editais. A “Mostra
de Arte e Culturas Populares
Tradicionais” terá apresentações de grupos, artistas e
mestres das mais diversas
manifestações culturais
e linguagens artísticas. O
mesmo coletivo poderá
concorrer para a “Semana
de Culturas Populares Tradicionais”, ocupação cultural
com realização de oficinas,
vivências e apresentações.
Mais informações pelo
e-mail secretaria.cultura@
saobernardo.sp.gov.br.

Associação
Comunitária do Jardim
Regina
Praça Manuel Gomes
Primo. Rua João de Barros,
222, Ferrazópolis. Tel.:
2818-9843
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. Tel.:
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96547-8988
Associação do Parque
Rio Grande
Rua Particular, 4, Riacho
Grande

Biblioteca Érico
Veríssimo
Rua Jacob do Bandolim,
81, Paulicéia. Tels.: 41786648 / 4173-1311

Associação dos
Funcionários PúblicosSede Urbana
Rua 28 de Outubro, 61,
Centro.Tel.: 3531-4366

Biblioteca Guimarães
Rosa
Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção.
Tels.: 4351-5422 / 43516546

Associação Padre Léo
Commissari
Rua Padre Léo
Commissari, 288, Jardim
Silvina. Tel.: 4127-0866

Biblioteca Machado
de Assis
Avenida Araguaia, 284,
Riacho Grande. Tels.:
4354-9809 / 4354-8455

Auditório da
Secretaria de Cultura
Rua Bauru, 21, Baeta
Neves
Tel.: 4336-8200

Biblioteca Malba
Tahan
Rua Helena Jacquey, 208,
Rudge Ramos. Tels.: 43681010 / 4367-2330

Auditório Dr. Attílio
Zóboli (Cenforpe)
Avenida Dom Jaime de
Barros Câmara, 201,
Planalto (Km 20,5 da Via
Anchieta).
Tel.: 4390-4600

Biblioteca Manuel
Bandeira
Rua Bauru, 21, Baeta
Neves. Tels.: 4336-8302 /
4336-8306

Banco do Povo
Paulista
Rua Nicolau Filizola, 100,
Centro (Poupatempo). Tel.:
2833-8250 / 2833-8238
Biblioteca de Arte
Ilva Aceto Maranesi
Rua Kara, 105, Jardim do
Mar. Tel.: 4125-2379
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Biblioteca Monteiro
Lobato
Rua Jurubatuba, 1.415,
Centro. Tel.: 4330-2888 /
4332-9698
CACJ Silvina
Rua Dom Vasco
Mascarenhas, Jardim
Silvina. Tel.: 4127-7251
Cajuv
Avenida Redenção, 271,

endereços
portaria 23, Centro. Tels.:
4126-3656 / 4126-3650
Câmara de Cultura
Antonino Assumpção
Rua Marechal Deodoro,
1.325, Centro. Tel.: 41250054
Capela do Divino
Espírito Santo
Rua Gabriel D’Anunzio,
85, Vila Mussolini, Rudge
Ramos
Caps ADI – Assunção
Rua Francisco Visentainer,
804. Tel.: 4335-3975
Caps ADI III – Rudge
Ramos
Rua do Sacramento, 191.
Tels.: 4365-2411 / 43654714
Caps Alvarenga
Estrada dos Alvarengas,
5.809. Tel.: 4358-7820
Caps Centro
Rua Pedro Jacobucci, 470,
Vila Euclides. Tel.: 43481600
Caps Farina
Rua Vicente Galafassi,
110, Nova Petrópolis. Tel.:
4330-3208
Casa da Comunidade
Praça Salvador Rosa, 34,
Jordanópolis. Tel.: 49305297
Casa do Hip Hop

Avenida Senador
Vergueiro, 578, Jardim do
Mar. Tel.: 2374-8791

Rua do Cruzeiro, 669,
Bairro Areião. Tel.: 43352548

Centro Cultural
Antônia Marçon
Bonício
Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção. Tel.:
4109-6262

Centro de Formação
dos Profissionais de
Educação (Cenforpe)
Avenida Dom Jaime de
Barros Câmara, 201, Km
20,5 da Via Anchieta,
Planalto. Tel.: 4390-4600

Centro Cultural Bairro
Baeta Neves
Praça São José, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582
Centro Cultural
Jácomo Guazzelli
Rua Rosa Pacheco, 201,
Ferrazópolis. Tel.: 41272324
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 Controle de
Zoonoses
Avenida Dr. Rudge Ramos,
1.740, Rudge Ramos. Tel.:
4365-3349 / 4367-3306
Centro de Convivência
Rafa

Centro de Referência
das Culturas Populares
Tradicionais
Chácara Silvestre. Av.
Wallace Simonsen, 1.800,
Nova Petrópolis. Tel.:
4337-7363
Centro de Referência
do Idoso (CRI)
Avenida Redenção, 271,
Centro. Tel.: 4126-3666 /
4126-3675
Centro de Referência
em Saúde do
Trabalhador (Cerest)
Rua Pietro Franchini, 47,
Centro. Tel.: 4128-7772
Centro de Reflexão do
Trânsito (CRT)
Rua Humberto Luiz
Gastaldo, 40, Bairro
Anchieta. Tel.: 4126-2900
Centro Dia do Idoso
Alameda da Justiça, 169,
Jardim do Mar. Tel.: 43300876
Centro Educacional
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Unificado (CEU) Celso
Daniel
Estrada Eiji Kikuchi, Jardim
Três Marias, Cooperativa.
Tel.: 4332-3632

Maria Ramos
Rua da Comunidade, 160,
Vila São Pedro. Tels.: 43386289 / 4338-2819

Faculdade de Direito
de São Bernardo do
Campo
Rua Java, 425, Jardim do
Mar. Tel.: 4123-0222

Centro Esportivo
Antonio Dias Amorim
Avenida Capitão Casa,
1.500, Jardim Lavínia

Escola Municipal
de Arte Educação
Integrada Profº Paulo
Bugni
Rua Dr. Fláquer, 824,
Centro. Tel.: 4121-4591

Centro Livre de Artes
Cênicas (Clac)
Praça São José, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582

Espaço Braille
Rua Jurubatuba, 1.415,
Centro. Tel.: 4125-1059

Feirinha do Riacho
Praça João Olímpio
Bassani. Avenida
Araguaia, 284, Riacho
Grande

Espaço Leitura
Rua Nicolau Filizola, 100,
Centro (Poupatempo). Tel.:
2833-8255

Fundação Criança
Rua Francisco Visentainer,
800, Assunção. Tels.:
4126-1319 / 4330-1455

Espaço Solidário
Rua Marechal Deodoro,
2.316, Centro (entrada
pela Rua Zelinda Zanella).
Tel.: 4128-1230

Gibiteca Municipal
Eugênio Colonnese
Rua Tasman, 301, Jd. do
Mar. Tel.: 4336-8267 /
4336-8211

Espaço Troca Livro
Avenida Francisco
Prestes Maia, 624, Nova
Petrópolis.
Tel.: 4122-5983

Ginásio Paulo
Cheidde (Baetão)

Cidade da Criança
Rua Tasman, 301, Jardim
do Mar. Tel.: 4330-6998
Cidade da TV
Rua Tasman, 301, Jd. do
Mar. Tel.: 4330-6998
Complexo Esportivo
da Universidade
Metodista
Rua Planalto, 106, Rudge
Ramos. Tel.: 4366-5697
EE José Gonçalves de
Andrade Figueira
Rua Fernando Pessoa,
192, Jardim da Represa,
Tel.: 4357-2976
Emeb Antônio dos
Santos Faria
Rua Irati, 11, Jardim
Represa. Tel.: 4357-3034 /
4358-2223
Emeb Irmã Odete
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Estádio de Atletismo
Professor Oswaldo
Terra
Rua Tiradentes, 1.863, Vila
do Tanque. Tel.: 43478203
Estádio Municipal 1º
de Maio
Rua Olavo Bilac, 240, Vila
Euclides. Tel.: 4125-5165
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Feira do Ferrazópolis
Rua Minas Gerais,
Ferrazópolis

Rua Dona Júlia César
Ferreira, 270, Baeta Neves
Ginásio Poliesportivo
Adib Moysés Dib
Av. Kennedy, 1.155, B.
Anchieta. Tels.: 4126-5600
/ 4126-5623
Ginásio Ubaldo Lago
(Baetinha)
Rua Bauru, 20, Baeta
Neves. Tel.: 4336-8216
Ginásio Vitório Zanon

endereços
(Baetão)
Av. Armando Ítalo Setti,
901, Baeta Neves. Tel.:
4332-9816
Liga de Xadrez de SBC
Rua Olavo Bilac, 240, Vila
Euclides (Estádio 1º de
Maio). Tel.: 4127-9409
Mercado Municipal do
Rudge Ramos
Av. Caminho do Mar,
3.344 . Tel.: 4365-3934 /
4368-0012
Núcleo de Justiça
Comunitária
Rua dos Freixos, 88,
Jardim Ipê. Tel.: 41225090
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. Tels.:
4354-9087 / 4354-9318
Parque Raphael
Lazzuri
Avenida Kennedy, 1.111,
Bairro Anchieta. Tel.:

4332-4510

Jardim Boa Vista

Parque Salvador
Arena
Avenida Caminho do Mar,
2.980, Rudge Ramos. Tel.:
4368-1246

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

Pavilhão Vera Cruz
Avenida Lucas Nogueira
Garcez, 756, Jardim do
Mar. Tel.: 4121-7492

Sala da Comunidade
da UBS Alves Dias
Rua Alexandre Bonício,
133, Alves Dias. Tel.: 41094791

Pinacoteca de São
Bernardo do Campo
Rua Kara, 105, Jardim do
Mar. Tel.: 4125-4056

Sala da Comunidade
da UBS Represa
Rua Irati, 10, Batistini.Tel.:
4357-1744

Ponto de Cultura
Circomunidade
Rua Rio Azul, 80, Parque
Havaí

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

Poupatempo
Rua Nicolau Filizola, 100,
Centro. Tel.: 0800 772
3633
Praça dos Meninos
Avenida Caminho do Mar,
Rudge Ramos
Prainha do Riacho
Grande
Saída no trevo de acesso
ao Riacho Grande (km 29
da Via Anchieta)
Projeto Meninos e
Meninas de Rua
Rua Jurubatuba, 1.610,
Centro. Tel.: 4339-1476
Quadra do Boa Vista
Rua Novo Horizonte,

Sala de Leitura Padre
Léo Commissari
Rua Padre Léo
Commissari, 288, Jardim
Silvina. Tel.: 4127-0866
Sala do
Empreendedor
Praça Samuel Sabatini,
50, térreo, Centro (térreo
do Paço Municipal). Tel.:
4348-1025
Sala dos Conselhos
da Sedesc – Espaço
Laranja
Av. Redenção, 271, Centro.
Tel.: 4126-3767
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endereços
Seção de Patrimônio
Rua João Pessoa, 236,
Centro. Tel.: 4337-8217
Seção de Pesquisa
e Documentação
(Memória)
Alameda Glória, 197,
Centro. Tel.: 4125-5577
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc)
Avenida Redenção, 271,
Centro. Tel.: 4126-3700
Sementes do Amanhã
(Semea)
Rua Rosa Ignez Bruni
Pinchiaro, 393, Jardim Boa
Vista. Riacho Grande. Tel.:
4354-7303
Senac – Unidade
de São Bernardo do
Campo
Avenida Senador
Vergueiro, 400, Centro.
Tel.: 4336-7900

Estrada dos Alvarenga,
12.000, Parque dos
Químicos.
Tel.: 4342-5382

UBS Rudge Ramos
Rua Ângela Tomé, 260,
Rudge Ramos. Tels.: 43681222 / 4368-1766

Sociedade Amigos do
Parque Selecta
Av. Sérgio Trevisan, 1.000,
Parque Selecta. Tel.:
98449-3802

UBS Vila São Pedro
Rua da Comunidade,
100, Vila São Pedro. Tel.:
4335-0955

Teatro Abílio Pereira
de Almeida
Praça São José, 240, Baeta
Neves. Tel.: 4125-0582

UBS Vila União
Rua dos Industriários, 17,
Vila União. Tel.: 4358-1621

Teatro Cacilda Becker
Praça Samuel Sabatini, 50,
Centro. Tel.: 4348-1081
Teatro Elis Regina
Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção.
Tels.: 4351-3479 / 41096262
Teatro Lauro Gomes
Rua Helena Jacquey, 171,
Rudge Ramos. Tel.: 43683483

Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC
Rua João Basso, 231,
Centro. Tel.: 4128-4200

Teatro Martins Pena
Praça Marquês de
Alegrette, 44, Vila
Gonçalves. Tel.: 4123-7891

Sociedade Amigos do
Jardim Irajá
Rua Everardo Martins, 31,
Jardim Irajá. Tel.: 41217268 / 4335-4011

UBS Batistini
Rua Manuel Carneiro, 120,
Batistini. Tel.: 4358-1644

Sociedade Amigos do
Parque dos Químicos
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UBS Montanhão
Estrada do Montanhão,
439, Montanhão. Tel.:
4335-7969

guiadacidade • março 2016

Universidade Federal
do ABC. Campus São
Bernardo do Campo
Rua Arcturus, 3, Bairro
Anchieta. Tels.: 2320-6199
/ 2320-6120
Universidade
Metodista – campus
Rudge Ramos
Rua Alfeu Tavares, 149,
Rudge Ramos. Tel.: 43665603
Universidade
Metodista – campus
Planalto
Avenida Dom Jaime de
Barros Câmara, 1.000,
Planalto. Tel.: 4366-5000
Zoológico Municipal
Rua Portugal, 1.100,
Parque Estoril, Riacho
Grande. Tel.: 4354-9087

