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Em SBC,
estudantes
conhecem Jorge
Amado também
pelo teatro
HABITAÇÃO 4

Mais 224 famílias recebem apartamentos
no Conjunto Habitacional Três Marias
Beneficiados
moravam em
assentamentos
precários e de risco

EDUCAÇÃO

Projeto Contando
História é ampliado
com assinatura de
novo convênio
BONS NEGÓCIOS

SAÚDE

São Bernardo
dá início às
novas UPA
e UBS do
Rudge Ramos
CIDADANIA

6 RECICLAGEM
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Depois de
formadas,
Mulheres de Paz
continuam a atuar
no Alvarenga
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Prefeitura recupera
placas de trânsito
danificadas e
economiza
R$30 mil por mês
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40

Variedade e preços
baixos na Feira de
Móveis a Céu Aberto
na Rua Jurubatuba

2
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Prefeitura entrega mais
224 novos apartamentos
no Conjunto Três Marias
Fotos: Divulgação
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Famílias
beneficiadas
moravam
em situação
precária ou
de risco

Obras na região do Conjunto Três Marias também preveem
saneamento básico, drenagem, recuperação de nascentes,
plantio de árvores e implantação de áreas de lazer
Moradia digna e
de qualidade é
um direito e um
sonho que se
torna realidade
para as famílias
que receberam,
na quinta-feira
(2/6), os 224 novos
apartamentos
no Conjunto
Habitacional Três
Marias, no Bairro
Cooperativa.
A entrega das
unidades contou
com a presença
do prefeito,
da ministra do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão, Miriam
Belchior, e do
presidente da Caixa
Econômica Federal,
Jorge Hereda.
Segundo o chefe
do Executivo, uma
série de outras
melhorias também
serão realizadas
na região: obras
de saneamento
básico, drenagem,
recuperação de
nascentes, plantio
de árvores e

implantação de
áreas de lazer.
“Todo esse projeto
tem como principal
objetivo melhorar a
vida das pessoas”,
afirmou o prefeito.
As famílias
beneficiadas
com os novas
moradias residiam
anteriormente em
assentamentos
precários nos
núcleos Sítio Bom
Jesus, Alvarenga
Peixoto, Divinéia I
e II, Pantanal I e II e
Jardim Ipê, regiões
que agora passarão
por um processo
de urbanização e
regularização.
No total, o
Conjunto Três
Marias prevê
a construção
de 1.236
apartamentos,
dos quais outro
lote, também de
224 unidades,
já foi entregue
pela Prefeitura. O
investimento na
obra é de cerca de
R$ 81,8 milhões.

São Bernardo investindo
em habitação
Cerca 5,2 mil famílias receberão
novas moradias em todo o município
até o final de 2012.
O investimento, feito em parceria
com o Governo Federal, ultrapassa
R$ 410 milhões.
A Prefeitura também está realizando
a regularização fundiária e urbanização
de 2.429 assentamentos precários no
município

É um sonho que pensei
nunca realizar. Poder
morar em um local
digno que não seja
levado pelas chuvas ou
desmorone não tem
preço. Estou nas nuvens
de tanta felicidade.”
Maria Aparecida
Benedita de Oliveira,
dona de casa

“Agora posso afirmar
que tenho uma
moradia digna. Esse
momento está sendo
maravilhoso e a minha
felicidade se completa
quando sei que outras
pessoas também terão
um lar decente.”
Sara Maria Salazar,
dona de casa

Fotos: Divulgação

EMEB Arlindo Miguel,
maior escola da rede,
recebe nova quadra

Equipamento
possui cobertura e
fechamento lateral,
nova iluminação,
piso interno
reformado, calçada
e acessibilidade
para pessoas com
deficiência

Além dos
alunos,
comunidade
também
será
beneficiada
Os cerca de 2,2
mil alunos da
Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Arlindo
Miguel Teixeira,
localizada no
Jardim Laura,
receberam na
quarta-feira
(1/6) um grande
presente:
uma quadra
poliesportiva com
cobertura metálica
e fechamento
lateral, nova
iluminação,
piso interno
reformado, calçada
e acessibilidade
para pessoas com
deficiência.
Escola com maior
número de alunos
matriculados da
rede e voltada
para o ensino
fundamental
e educação de

jovens e adultos, o
espaço, inaugurado
pelo prefeito e
pela secretária de
Educação, também
foi equipado com
farto material para
práticas esportivas
como bolas, redes e
tabela de basquete.
O investimento foi
de R$ 370 mil.
O equipamento,
que também será
utilizado pela
comunidade do
entorno, faz parte
de um total de

54 quadras que
a Administração
está entregando
à população ao
custo de R$ 16,9
milhões.
“Esse é um espaço
para toda a
família, onde pais
e alunos têm um
local de lazer
adequado”, disse o
chefe do
Executivo,
lembrando que a
quadra será aberta
também aos finais
de semana.

“Antes, a falta de
pintura das
linhas da quadra
gerava confusão
quando a bola saía.
Agora, com
as novas traves,
cestas e pintura, tudo
ficará mais fácil.”

“Os alunos e os familiares
irão usufruir deste
espaço sem distinção,
e a comunidade vai
passar a ter consciência
sobre a necessidade da
conservação.”

Gabriel Silva de
Oliveira, 10 anos

Patrícia de Souza
Almeida, diretora da
Associação de Amigos de
Bairro do Jardim Laura
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População do Rudge Ramos vai
ganhar nova UPA e UBS

Fotos: Divulgação
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Nova UBS vai substituir unidade com
quase 50 anos e que não suportava
mais a demanda da região

Prefeito deu
início às
obras, que
deverão estar
concluídas em
dezembro
Os moradores
do Rudge Ramos
ganharão duas
novas unidades de
saúde. Na terça-feira
(31/5), o prefeito
assinou a ordem
de serviço para o
início das obras
da Unidade Básica
de Saúde (UBS)
e da Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA) do bairro.
Elas funcionarão
no local da antiga
Emebe Rolando
Ramacciotti, na Rua

Ângela Tomé, 260.
A nova UBS, com
custo de R$ 2,84
milhões, deverá
ser concluída até
dezembro de 2011 e
terá brinquedoteca,
banheiros
adaptados, sala
para os apoiadores
e agentes
comunitários e
novos consultórios
médicos e
multiprofissionais.
Também serão
contratados mais
dois médicos
generalistas,
dois dentistas,
auxiliares, técnicos
de saúde bucal
e um psicólogo.
A unidade ainda
passará a contar
com duas equipes

UPA do Rudge Ramos manterá
padrão de excelência no atendimento
presente em outras unidades

de Saúde da
Família e duas
equipes de Saúde
Bucal.
Já a UPA contará
com laboratório de
análises, 12 leitos
de observação,
dois de emergência

tipo UTI, farmácia
24 horas e uma
base do SAMU. O
investimento é de
R$ 3,52 milhões e
as obras também
devem estar
concluídas em
dezembro deste ano.

“A gente esperava há
muito tempo por essas
obras e finalmente
isso vai acontecer. Não
teremos mais um
prédio abandonado,
mas sim uma UBS
e uma UPA.”

“O Rudge merecia uma
obra assim e
uma UBS maior
e com melhores
condições porque a
antiga já não
comporta mais a
demanda da região.”

Alfa de Oliveira
Mateus, 71 anos, há 19
anos no Rudge

Leonam Madeira
e Souza, 67 anos,
aposentado

Canalizações dos córregos Mininha/Colina
e Alvarenga estão 70% concluídas
As canalizações
dos córregos
Mininha/Colina
e Alvarenga, que
fazem parte do
conjunto de obras
do Programa de
Aceleração do
Crescimento (PAC
I) na cidade, estão
70% concluídas.
A previsão é que
as intervenções

sejam entregues
ainda este ano.
O córrego Mininha/
Colina está
localizado no
Jardim Petroni. O
investimento, de
aproximadamente
R$ 7,3 milhões,
prevê a canalização
em 1,1 mil metro,
galerias de concreto
armado aberto

e fechado. As
obras, que têm
investimento total
de R$ 5,7 milhões,
irão beneficiar cerca
de 120 mil pessoas.
Já a canalização do
córrego Alvarenga
será feita em
aproximadamente
1,2 mil metro de
extensão, no trecho
entre a ponte da

Estrada dos Casa
e a Rua Ministro
Nelson Hungria.
A intervenção tem
custo total de R$
16,3 milhões.
A obra vai
minimizar o
problema de
enchentes e
estima-se que cerca
66 mil pessoas
serão beneficiadas.

Plenárias
acontecem
em toda a
cidade e
têm grande
adesão
O processo
de prestação
de contas do
Orçamento
Participativo (OP)
de São Bernardo
continua e, de 26
de maio a 1 de
junho, as regiões
do Ferrazópolis,
Paulicéia, Riacho
Grande, Vila São
Pedro, Taboão
e Vila Ferreira
receberam
plenárias públicas.
Nos encontros,
em que participam
o prefeito,
secretários e
técnicos do
Executivo, a
população tem
a oportunidade
de conhecer qual
a situação de
algumas das 58
obras e serviços
escolhidos como

°

prioritários pela
comunidade em
2010, incluídas
no orçamento de
2011 e que estão
sendo executadas
pela Administração.
O investimento
nas demandas
populares é
de cerca de R$
504 milhões e
o processo de
prestação de
contas segue até o
dia 14 de junho.

Fotos: Divulgação

Plenárias de prestação de contas do Orçamento
Participativo mobilizam todo o município

Na plenária da região da Vila Ferreira, na Escola
de Educação Básica (EMEB) Profº Florestan
Fernandes, foi anunciado que a reforma e
ampliação das UBSs do Jardim Nazareth e Alves
Dias terão início em julho

Nem o frio foi capaz de impedir a
participação de cerca de 450
moradores na plenária da região
da Vila São Pedro, no Centro
Recreativo Esportivo (CREC)

Conheça aqui algumas das demandas
Vila Ferreira - Reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) do Jardim Nazareth e Alves Dias: devem ser iniciadas em julho.
Taboão - Reforma do Ginásio de Esportes e do campo de futebol:
intervenções já começaram.
Paulicéia - Drenagem e recapeamento asfáltico da Rua MMDC: o
projeto será apresentado à comunidade dia 6/6.
Vila São Pedro - Revitalização da Rua Marechal Deodoro: em breve
será apresentado o projeto, que deverá ter inicio no trecho
próximo à praça Matriz.
Ferrazópolis - Revitalização do Centro Cultural Ferrazópolis:
obras têm início neste mês.
Riacho Grande - O projeto executivo de urbanização das regiões do
Areião, Sabesp e Vila dos Estudantes, incluindo uma unidade de Saúde:
a inauguração da iluminação no Areião foi realizada dia 2 de junho e
estão sendo tomadas as providências para o projeto de urbanização.

“A população não
pode reclamar ou
reivindicar melhorias
quando não conhece
o que está sendo
feito. Com ações
como essa, a gente
pode se informar e
participar mais.”

“É preciso saber o que
está sendo feito na
cidade. Sou pai e quero
ajudar e acompanhar
as transformações do
município. O principal
é garantir um futuro
melhor para nossos
filhos.”

Rosana Izabel
Duarte, aposentada,
moradora do Bairro
Ferrazópolis

Roberto dos Santos,
operador de
máquinas, morador
da Paulicéia
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Prefeitura completa 500 espetáculos da
Expedição Aguáh, no Parque Estoril
Mais de 19,8
mil alunos
da rede
municipal já
participaram
do projeto
O Projeto Teatro
Aventura, que vem
oferecendo para os
alunos do ensino
fundamental da
cidade a expedição
Aguáh, o Espírito das
Águas, completou
quinta-feira (2/6)
500 espetáculos.
Lançado em
setembro de 2010
pelo prefeito, a
iniciativa, realizada
às margens da
Represa Billings, no
Parque Estoril, utiliza
teatro interativo

para conscientizar
os estudantes do
município sobre
a importância de
preservar o meio
ambiente e seus
recursos naturais,
como a água. Até o
momento, cerca de
19,8 mil crianças,
com idade entre 9
e 10 anos, foram
atendidas.
Atores fantasiados e
cenários elaborados
em meio às trilhas
fazem parte do
espetáculo, onde
os alunos têm a
oportunidade de
se envolver com
a narrativa e se
relacionar com os
personagens do
Reino dos Sapos,
que ajudam os

humanos, e do
Reino dos Carótidos.
A meta da Prefeitura
é realizar um total
de 800 espetáculos,
atingindo
aproximadamente
24 mil alunos.
“É incrível como
o projeto causa
uma reação
forte em alunos
e professores.
Com certeza,
essa expedição,
envolvendo os
elementos da
natureza como
água, terra e ar,
faz com que elas
cresçam com outra
visão”, pondera
o produtor do
espetáculo de
educação ambiental,
Renato de Souza.

Fotos: Divulgação
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Teatro interativo promove entre as crianças
do município a consciência ambiental

Segurança
Uma preocupação constante na execução desse projeto é quanto à
segurança de todos os envolvidos. Além de monitores espalhados
pelo percurso e o trajeto ser totalmente sinalizado, salva-vidas estão
sempre de prontidão durante as expedições nos botes. Além disso,
nenhuma criança entra nas embarcações sem o colete salva-vidas.
Oficiais da Guarda Civil Ambiental de São Bernardo dão apoio no
local durante as apresentações.

O programa da
Prefeitura Mulheres
de Paz – Território
Alvarenga, que
capacitou líderes
para atuar em
suas comunidades
na prevenção à
violência, encerrou
suas atividades
em março de 2011
com a formatura
da primeira turma.
Para cerca de 220
líderes comunitárias
que participaram
da iniciativa, no
entanto, esse seria
apenas o começo.
Aproveitando os
conhecimentos
adquiridos durante
o programa, e

munidas de muita
vontade de ajudar
o próximo, elas
constituíram na
região do Alvarenga
um Comitê pela
Paz para continuar
a atuar na
comunidade.
Depois de serem
capacitadas
pelo projeto,
as mulheres
passaram a atuar
em suas regiões
promovendo aulas
de cidadania e
direitos humanos,
oferecendo
orientação
jurídica e apoio às
famílias expostas
a situações
de violência e
mediando conflitos.
Como explica Neuza
Rodrigues de Souza,
de 53 anos, uma
das participantes
do Comitê pela
Paz, oferecer
à comunidade

4126-5612 ou no
dia do passeio.
Os primeiros 500
inscritos ganharão
camisetas e
squeezes.
A programação
teve início dia 1º
e prossegue ao
longo de todo o
mês de junho. Mais
informações pelo
telefone 4367-6463
ou e-mail educação.
ambiental@
saobernardo.sp.gov.
br.
Agente Sócio
Ambiental - O
curso gratuito de
Formação de Agente
Socioambiental
Voluntário está com

INAUGURAÇÃO
Núcleo de Justiça Comunitária
Local: Rua dos Freixos, 88 –
Jardim Ipê
3 de junho, às 17h
Quadra da EMEB Prof.
Claudemir Gomes do Vale
Local: Estrada da Pedra Branca,
854 – Areião
8 de junho, às 16h
Quadra da EMEB Bosko
Preradovic
Local: Rua Bras Cubas, 121 –
Jardim Las Palmas
9 de junho, às 16h

Mulheres atuam na comunidade
mediando conflitos e apoiando
famílias vítimas de violência
informações sobre
os deveres e diretos
do cidadão pode
ser uma boa
ferramenta para
promover a paz.
“No programa
tive a certeza de
que a violência
tem início quando

direitos básicos
são retirados das
pessoas. Descobrir
isso fez com
que muitas de
nós mudassem
por completo”,
ponderou a
moradora do
Jardim Ipanema.

Prefeitura promove pedalada para
comemorar Dia Mundial do Meio Ambiente
Como parte da
programação pelo
Dia Mundial do
Meio Ambiente,
celebrado em 5 de
junho, a Prefeitura
promove, a partir
das 8h, a Pedalada
Ambiental –
Eu Pedalo no
meu Ambiente.
O passeio
ciclístico, com 10
quilômetros, sairá
do Paço Municipal
sentido Avenida
Senador Vergueiro,
passará pela
Avenida Kennedy
e retornará ao
Paço. As inscrições
podem ser feitas
pelo telefone

PROGRAME-SE

Líderes
comunitárias
foram
capacitadas
para prevenir
a violência

Foto: Divulgação

Depois de formadas, Mulheres de
Paz continuam a atuar no Alvarenga
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Curso para agentes sócio ambientais
também está com inscrições abertas
as inscrições abertas
até o dia 10 de
junho. Estão sendo
disponibilizadas
35 vagas. O curso,
com duração de 30
horas, já formou
230 agentes, que
desenvolvem ações
de conscientização
ambiental em suas
comunidades.

Para se inscrever
é necessário
comparecer à
Secretaria de Gestão
Ambiental, na Rua
Jacquey, 61, 1º
andar, Rudge Ramos,
ou enviar email
para eco.escola@
saobernardo.sp.gov.
br. Informações pelo
telefone 4367-6371.

Quadra da EMEB Prof. Annita
Magrini Guedes
Local: Rua Americana, 102 –
Baeta Neves
10 de junho, às 16h
EVENTOS
Abertura da Feira de Móveis a
Céu Aberto na Rua Jurubatuba
Local: Rua Jurubatuba, altura do
280 – Centro
3 de junho, das 18h às 19h
Campeonato Skate para
Juventude
Local: Parque da Juventude Città
Di Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65 –
Centro
5 de junho, às 8h
Pedalada Ambiental – Eu Pedalo
no Meu Ambiente
Local: largada no Paço Municipal
Avenida Samuel Sabatini, 50 –
Centro
5 de junho, às 8h
INSCRIÇÕES
Curso de Agente Sócio
Ambiental Voluntário
Local: Secretaria de Gestão
Ambiental
Rua Jacquey, 61, 1º andar,
Rudge Ramos,
Informações pelo
telefone 4367-6371
Até 10 de junho
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Ferrazópolis
Informações: 4366-3660
6 a 10 de junho
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga
1 a 30 de junho

Convênio com a Fundação Criança
reforça projeto Contando História
Com a
assinatura
do acordo,
120 jovens
serão
beneficiados

O prefeito
assinou na
quinta-feira (2/6)
convênio entre a
Fundação Criança
e a Secretaria
Municipal de
Educação para o
desenvolvimento
conjunto do
projeto Contando
História. A parceria
estabelece o
pagamento de
mais 120 bolsistas,
de 15 a 17 anos,
que irão auxiliar
nos serviços
das bibliotecas
municipais e contar
as mais diversas
histórias, contos
e fábulas para as
crianças do Ensino
Fundamental I - de
1º a 4º séries - e
Ensino Infantil.
Os recursos para
o projeto são da
ordem de R$ 288
mil. Cerca de 80
adolescentes, que
já recebem bolsas
da Fundação,
também participam

Fotos: Divulgação
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Projeto está sendo oferecido nas bibliotecas e
tem o objetivo de despertar o amor pela literatura

“É uma oportunidade
ótima para aprender a
lidar com as crianças.
Está sendo uma chance
de perceber se eu quero
seguir uma faculdade,
como Pedagogia.”

“Uma oportunidade
para as pessoas que
não têm condição de
fazer um curso e se
incluir na sociedade,
aprendendo a falar
e a escrever melhor.”

“O projeto traz a
oportunidade de ler
vários livros, falar com
o público, estudar na
biblioteca, brincar com
as crianças, trabalhar
dinâmica em grupo.”

Kenzlainny Chagas
de Oliveira, 15 anos,
cursando o 2º colegial.

Izaira Serpa da Paixão,
17 anos, cursando
o 3º colegial.

Jorge Luiz Rodrigues
Coelho, 16 anos,
cursando o 1º colegial.

do Contanto
História.
A parceria, que
será executada ao
longo de um ano,
tem o objetivo de
fomentar, de forma
lúdica, o amor pela
leitura e literatura,
além de iniciar os
jovens no mundo
do trabalho.
Os participantes,
que recebiam R$
170 reais antes da
parceria, passarão
a ganhar uma bolsa
de R$ 200 reais
mais vale transporte
para as atividades
externas.
A capacitação
dos jovens para
o trabalho nas
bibliotecas inclui
o fortalecimento
da escolaridade,
técnicas de leitura
e estudo dos contos
de fadas, técnicas
de teatro e contação
de história, técnicas
de comunicação
e dinâmica de
grupo. Além de
reduzir a exposição
dos jovens aos
riscos sociais, e
possibilita uma
ação multiplicadora
junto às crianças das
escolas municipais.

Bairro Areião
recebe
iluminação
A iluminação
pública de
diversas vias do
Bairro Areião
foi inaugurada
pelo prefeito na
quinta-feira (2/6).
Foram instaladas
45 luminárias em
postes existentes
e mais 35 com
postes e braços
de luminárias,
todas de vapor
de sódio, cerca
de 50% mais
econômicas que
as de mercúrio. O
investimento é de
aproximadamente
R$ 98 mil.
Algumas das vias
que receberam
melhorias foram:
Rua do Botujuru,
Rua São Geraldo,
Passagem do
Campo, Viela
na Rua São
Sebastião, viela na
Rua Do Cruzeiro,
Travessa do
Cruzeiro.
De acordo com
o secretário de
Obras, a proposta
da Administração
é atender todas as
regiões da cidade
e, para isso, está
sendo realizado o
mapeamento das
áreas que mais
necessitam.

Iniciativa
reaproveita
até 70% do
material e
preserva meio
ambiente

Uma iniciativa
inovadora da
Prefeitura vem
recuperando
placas de trânsito
do município
danificadas em
acidentes, pela
ação do tempo ou
depredadas. Além
de poupar em
média R$ 30 mil
por mês, a ação é
ambientalmente
responsável, já
que cerca de
70% do material
recolhido nas vias é
reaproveitado.
A economia pode

chegar a 90%
dependendo da
placa, sendo
recuperadas em
média 20 por
dia. Na Secretaria
de Transportes
e Vias Públicas,
um funcionário
faz a triagem e
recuperação do
material coletado:
desentorta, corta
e realiza a pintura
das placas.
Também são
confeccionados
moldes de
sinalização e
cavaletes de rua.
Além do trabalho
de recuperação
de placas de
sinalização, de
regulamentação
e advertência,
são recuperados
suportes para

fixação, parafusos
e postes de ferro.
Cada poste de ferro
novo tem um custo
de R$ 50; já para
recuperá-lo, o gasto
fica em R$ 20.
De acordo com o
chefe da Divisão
de Operação
e Fiscalização
de Trânsito, a
iniciativa prioriza
as principais vias.
Cerca de 30% do
material recolhido
vira sucata e é
enviado a uma
associação de
reciclagem.
A próxima via
beneficiada será
a Avenida Maria
Servidei Demarchi,
onde mais de 50
placas deverão ser
substituídas.

Prefeitura inicia segunda etapa das
obras na Avenida Amazonas
A segunda etapa
das obras de
infraestrutura na
Avenida Amazonas
começa neste mês
de junho. No total
serão construídos
mais 200 metros
de galeria, da
Rua Helena
Aparecida Secol
até a Avenida Luiz
Pequini. Esta etapa
deve ser finalizada
em maio de 2012
e está orçada em
aproximadamente
R$ 6,5 milhões.
No local haverá
a implantação de
guias e sarjetas,
pavimentação
asfáltica bem
como uma ciclovia
em toda a avenida,

correspondente
a 800 metros. A
iniciativa faz parte
da nova diretriz
da Secretaria
de Transportes
e Vias Públicas
de incentivar a
locomoção por meio
de bicicleta.
Na primeira etapa
da obra, foram
construídas
novas galerias e
reformadas as
anteriores, que
eram muito estreitas
e não resolviam
o problema das
enchentes. A
via também foi
duplicada e teve
a execução de
guias e sarjetas.
O investimento é

de mais de R$ 16
milhões.
O trecho entre
as ruas do
Oleoduto e Helena
Aparecida Secol
receberá a última
capa asfáltica na
conclusão final da
obra, bem como
o paisagismo,
sinalização
vertical e
horizontal.
A melhoria na
Amazonas é
uma antiga
reivindicação
dos moradores
do bairro
e permitirá
desafogar o
trânsito na Avenida
Dom Pedro de
Alcântara.

Fotos: Divulgação

Recuperação de placas de trânsito danificadas
gera economia de R$30 mil por mês

Funcionários da Prefeitura reciclam placas danificadas
pela ação do tempo, em acidentes ou depredadas
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Incentivar o
interesse
pela literatura
foi um dos
objetivos
da ação

Cerca de 8 mil
estudantes de 37
Escolas Municipais
de Educação
Básica (EMEBs) da
cidade realizaram
uma atividade
diferente dias 30
e 31 de maio.
Acompanharam o
espetáculo teatral
O gato malhado e
a Andorinha Sinhá,
baseado na obra
de Jorge Amado.
A apresentação
ocorreu no
estacionamento
do Ginásio
Poliesportivo, na
Avenida Kennedy,
onde um caminhão
especial se
transformou em
palco. Os alunos
contemplados
com a iniciativa,
chamada Um
caminhão para
Jorge Amado,
fazem parte do
Programa Tempo
de Escola, da
Prefeitura de São
Bernardo, que
oferece atividades
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Nesta edição da
coluna Meu Bairro
os alunos da
EMEB Florestan
Fernandes, na
Vila Ferreira,
marcam presença
e mostram - com
fotos, textos e
desenhos - um
pouco da sua
região, suas ruas e
atrações.
Todos os trabalhos
desenvolvidos pelas
crianças da escola
estão expostos na
edição de junho do
Guia da Cidade.

Textos feitos pelos alunos
Vila Ferreira: Um lugar em evolução

A nossa Vila faz parte do Bairro Alves Dias. Aqui nós
temos uma sede social onde acontecem festas, reuniões
e se organiza a escola de samba Tradição da Vila.
Temos um campo de futebol muito famoso que é o
Corinthinhas. Temos as igrejas evangélicas - Assembléia
de Deus e O Brasil para Cristo - e a igreja católica Santa
Clara. Você também encontrará o Atacadista Bem Barato
que possui um amplo estacionamento e um restaurante
bem legal! Alguns espaços ainda estão em processo
de construção, como a Praça Parque, com projeto de
iluminação e arborização com mini-quadra, pista de
skate, espaço cívico e de ginástica, quatro mirantes,
pista de ciclismo, escadarias.

Texto coletivo 2º Ano/Ciclo II-B
da Profª Fernanda Gomes

Nossa escola

Nossa escola é bonita, é grande e gostamos dela. Aqui
tem sala de aula, quadra, laboratório, biblioteca, pátio,
refeitório, brincadeiras, jogos e a gente aprende muitas
coisas.
Perto da nossa escola há creche, igrejas, escola de
educação infantil, escola de ensino fundamental e
médio, há prédios, mercados e bares. A nossa escola é
legal.

Texto coletivo do 1º Ano/Ciclo I – inicial.
Profª Almerinda dos Anjos Crespo Martins

Poema

“Fiquei encantada com
a história. Muito legal
ver essas diferenças e
todo mundo vivendo
junto no mundo animal.”

“O mais legal de tudo
foi ver que todos os
bichinhos brincam
entre eles como nós.
Bem bacana.”

Isabela Settanni Silva,
de 11 anos.

Igor Santana,
de 9 anos

de arte, cultura,
esporte e lazer fora
do horário regular de
aula.
A obra, escrita na
década de 1940,
é uma fábula
sobre o amor
impossível entre
um gato solitário,
bravo e malhumorado e uma
jovem andorinha.
Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de 27
de dezembro
de 1973

Conheça a Vila Ferreira pelos olhos dos
alunos da EMEB Florestan Fernandes

A transformação
da Vila Ferreira
Tinha muitos barracos
Derrubaram quase tudo
Para construir os prédios
Tiveram um
trabalho duro

Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

MEU BAIRRO

Peça teatral apresenta
Jorge Amado para 8 mil
alunos da rede
Fotos: Divulgação
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Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida
Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

A narrativa se
desenrola num
parque, ao longo
das quatro estações
do ano.
Segundo o diretor
da peça, Symão
Francisco de Oliveira,
além de homenagear
um grande escritor
brasileiro, o texto
também incentiva o
gosto pela literatura.

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson
Secretaria de Cultura
Frank Aguiar
Secretaria de Relações Internacionais
Evandro de Lima
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
Jefferson José da Conceição
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania
Márcia Barral

Os que moravam
nos barracos
Para prédios se
mudaram
Os prédios eram novos
E as pessoas muito
gostaram
Algumas pessoas
invadiram
Os barracos destruídos
Com madeiras
reconstruíram
Os barracos demolidos
Antes a escola
era de madeira
Agora é bela
como uma flor
Não é de madeira agora
E também tem muita cor
O aluno Anderson
Américo de Souza
é o autor deste poema
que representou a Emeb
Florestan Fernandes
na Olimpíada
da Língua Portuguesa
e ficou entre as
10 melhores colocadas.

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
José Cloves da Silva

Secretaria de Planejamento Urbano
e Ação Regional
Alfredo Luiz Buso
Secretaria de Administração e
Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de Carvalho
Coordenadoria de Ações para a
Juventude
Henrique Alves

Secretaria de Saúde
Arthur Chioro

Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Turma na quadra da Emeb Florestan Fernandes

Fundação Criança
Ariel de Castro Alves
ETC/SBC - Empresa de Transporte
Coletivo
Odilon Soares de Oliveira
Faculdade de Direito/SBC
Prof. Dr. Marcelo José Ladeira
Mauad
Autarquia Rotativo São Bernardo
Julio Cesar Couto - Diretor

www.saobernardo.sp.gov.br
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sp.gov.br
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A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro, São Bernardo do Campo. Para se cadastrar é necessário
apresentar carteira de trabalho, RG e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8h às 15h, com
limite de 300 senhas que poderão ser alteradas, canceladas e suspensas, conforme a demanda e o resultado do empregador.

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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