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Mostra Cinema
Internacional
começa hoje
com filmes
premiados
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Em julho, muita diversão para a criançada
com o Programa Tempo de Férias
Atividades culturais,
esportivas e de lazer
serão oferecidas
gratuitamente em
20 locais a partir de
segunda-feira

EDUCAÇÃO

EMEB do Bairro
Montanhão recebe
nova e equipada
quadra poliesportiva
COMEMORAÇÃO

10 CONFRATERNIZAÇÃO 9

Colorido e próximo
ao morador,
Notícias do
Município
celebra 38 anos

Encontro do
Projeto De Bem
Com a Vida
comemora a
amizade e a saúde

DESTAQUE
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Atleta de SBC vence
categoria de bike
na MegaRampa
de São Paulo
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Programa Tempo de
Férias vai movimentar
a garotada em julho
Atividades culturais e esportivas
serão oferecidas em 20 locais

Tendo como tema
o Circo, a Prefeitura
promove na semana
de 9 a 17 de julho
a quarta edição
do programa
São Bernardo
em Movimento –
Tempo de Férias.
Para não deixar a
garotada parada,
serão oferecidas
gratuitamente,
em 20 locais da
cidade, atividades
recreativas, culturais
e de lazer. A última
edição, realizada em
janeiro, reuniu mais
de 22 mil pessoas e
a previsão para este
ano é chegar
a 25 mil.
Tobogã, cama
elástica e futebol de
sabão são algumas
das atividades
monitoradas que
serão oferecidas
diariamente às

crianças, das 9h
às 17h, nos locais
onde o Tempo
de Férias estará
presente. Também
serão realizados
passeios à fábrica
da Mercedes,
onde acontecerá
a apresentação
do Circo-Teatro
Paratodos, da Cia.
Capadócia, entre
os dias 13 e 14 em
dois horários, às
10h e 15h.
Outra atividade que
deverá mobilizar
a garotada é o
passeio ao Parque
Estoril, que vai
incluir visita ao
zoológico, trilhas
ecológicas, pic-nics
e participação no
espetáculo teatral
interativo Aguáh, o
espírito das águas.
Serão realizadas
cinco visitas ao

parque, de 11 a 15
de julho.
O Tempo de Férias
também prevê
o oferecimento
às crianças, nos
centros em que
acontecerão o
programa, dos
espetáculos teatrais:
Na minha sala.
Um mundo, com
Cia. do Relativo;
Vida, com Cia.
Circo de Asfalto; e
Caixas de
Surpresa, com
a Cia Circolando.
O encerramento
da programação
acontece dia 17,
no Centro de
Formação dos
Profissionais
de Educação
(Cenforpe), que
recebe às 15h a
apresentação
teatral Believe, da
Cia. Les Corps.

Tobogã, cama elástica, futebol de sabão, além de
peças teatrais, fazem parte da programação
Serviço
Mais informações sobre a programação do Tempo de Férias pelo telefone
4126-5614 ou pelo site da Prefeitura, www.saobernardo.sp.gov.br.
Confira abaixo os locais das atividades
• EMEB Profº Ramiro Gonçalves
Fernandes / Centro Esportivo
Taboão
R. Nigéria, 80, Taboão
• Parque Salvador Arena
Av. Caminho do Mar, 2.980, Rudge
Ramos
• Centro Esportivo Paulicéia
R. Francisco Alves, 460, Paulicéia
• EMEB Vicente Zamitte
Mammana
R. Oscarito, 25, Planalto
• EMEB Maria Adelaide
R. Senador Flaquer, 979, Vila
Euclides
• Centro Esportivo Baetinha
Rua Bauru, 20, Baeta Neves
•EMEB Janete Mally Betti
Simões
R. dos Vianas, s/nº, Jardim Industrial

• EMEB Mariana Benvinda
da Costa / Centro Esportivo
Ferrazópolis
R. Aureliano Souza, 01, Ferrazópolis
• EMEB Tereza Delta / Centro
Esportivo Terra Nova
R. José D’Angelo, 595, Terra Nova II
• Cidade dos Direitos da Criança e
Adolescente
R. Francisco Visentainer, 800, Assunção
• EMEB Profº Florestan Fernandes
R. Operário Luis Pedro Magalhães,
3.635, Vila Ferreira
• Centro Esportivo Jardim do Lago
R. Ministro Nelson Hungria, 450,
Jardim do Lago
• EMEB Arlindo Miguel Teixeira
Estrada dos Alvarengas, 7.500, Jardim
Laura
• Fundação Criança Orquídeas
R. Nossa Senhora do Guadalupe, 800,
Jardim das Orquídeas

• EMEB Alfredo Scarpelli
Estrada dos Alvarengas, 4.090,
Parque Hawaí
• EMEB Profº Waldemar
Canciani
R. Mato Grosso, 86, Parque
Imigrantes
• EMEB Padre Leo Commissari
R. Neusa Coelho, 80, Vila São José
• Centro Esportivo Vila São
Pedro
Rua Santo Antonio, 300, Vila
São Pedro
• EMEB Dom Jorge Marcos
de Oliveira / Centro Esportivo
Areião
Estrada da Pedra Branca, 754,
Bairro Areião
• EMEB José Ibiapino
Franklin
Rua Edmundo dos Santos, 14,
Bairro Santa Cruz

Fotos: Divulgação
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Espetáculo Believe acontece no Cenforpe

Centro de Reflexão de Trânsito
diverte e educa nas férias
A partir da
próxima
segunda-feira
(11/7), o Centro
de Reflexão de
Trânsito (CRT) da
Prefeitura de São
Bernardo dará
espaço ao projeto
Aprendendo e
Brincando nas
Férias, que
vai propiciar
a crianças
e adultos a
oportunidade
de realizar
uma série de
atividades que,
ao mesmo tempo

que divertem,
informam sobre as
regras de trânsito,
segurança e
comportamento
durante a
circulação. A
programação
segue até o dia 22
de julho.
O espaço receberá,
além da população
em geral, crianças
entre 7 a 12
anos do Projeto
Tigrinho, que
alia a formação
esportiva com o
acompanhamento
do desenvolvimento

escolar. Os jovens
terão acesso
a informações
e orientações
sobre as posturas
corretas
e seguras no
trânsito.
Serviço
As atividades
acontecerão das
9h às 11h30 e das
14h às 16h30. O
CRT fica na Rua
Humberto Luiz
Gastaldo, 40,
Parque São Diogo.
Mais informações
pelo telefone
4126-2902.

Teatro Elis Regina apresenta
mostra gratuita de filmes infantis
Neste mês de
férias, a Secretaria
de Cultura
preparou uma
programação
especial de cinema
para as crianças e
toda a família. Os
filmes começaram
a ser exibidos
dia 6 de julho no
Teatro Elis Regina,
sempre às 15h,
gratuitamente,
e seguem
até o dia 24.
Um grande sucesso
de público, e um
dos destaques da
mostra, é o longa
Como Treinar
seu Dragão, que
será exibido no
próximo domingo
(10/7) e que conta
a história de um
jovem viking que
acaba tendo como
amigo o pior
inimigo do vilarejo
onde mora, um
dragão. Esse filme
foi o vencedor do
Annie Awards de
Melhor Animação
em 2011.

Como Treinar seu Dragão
Os ingressos estão
disponíveis uma
hora antes da
exibição, no
Teatro Elis Regina,
que fica na
Avenida João
Firmino, 900, Bairro
Assunção. Mais
informações pelo
telefone 43513479.
Confira abaixo
a programação
completa:
Como treinar seu
dragão (EUA, 2010,
98 min)
Dia 10 (domingo)
15h
Alice no país das
maravilhas
(EUA, 2010,
108min)
Dia 13 (quarta) 15h

Meu malvado
favorito (EUA,
2010, 92 min)
Dia 14 (quinta) 15h
Príncipe da Pérsia
- as areias do
tempo (EUA, 2010,
116 min)
Dia 17 (domingo)
15h
Enrolados (EUA,
2010, 100 min)
Dia 20 (quarta)
15h
Shrek para
sempre (EUA,
2010, 93 min)
Dia 21 (quinta) 15h
Tron o Legado
(EUA, 2010, 125
min)
Dia 24 (domingo)
15h
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EMEB do Bairro Montanhão
recebe nova quadra poliesportiva
Prefeitura vai
entregar 54
equipamentos
na rede
municipal
de ensino
Os alunos e a
comunidade do
entorno da Escola
Municipal de Ensino
Básico (EMEB)
José Luiz Jucá, no
Bairro Montanhão,
receberam na
terça-feira (5/7)
a 15ª quadra
poliesportiva, de
um total de 54,
que a Prefeitura
está entregando
nas unidades da
rede municipal de
ensino. Os novos
espaços esportivos,
totalmente
equipados, têm
investimento
total de R$ 16,9
milhões.
Além da
comunidade, cerca
de 1,2 mil alunos
matriculados no

Fotos: Divulgação

4

Foram investidos na quadra R$ 357 mil na cobertura, estrutura
metálica, iluminação, grades, traves, pintura e novo piso
ensino fundamental
da EMEB irão
utilizar a quadra,
onde foram
investidos R$ 357
mil na cobertura,
estrutura metálica,
iluminação, grades,
traves, pintura e
novo piso.
“Além das quadras,
já entregamos
mais de 4 mil
novas vagas para
os alunos da
rede municipal
de ensino, de

um total de 16
mil que vamos
oferecer até o final
do ano que vem.
Estamos cuidando
da qualidade
do ensino e da
estrutura”, disse o
prefeito, lembrando
que, até o final de
2012, outras 39
escolas
municipais
terão quadras
poliesportivas
inauguradas.
Representante da

diretoria da EMEB,
Graziela Bertoluci
Braz destaca que
os alunos estavam
ansiosos pela
inauguração do
espaço. “Eu andava
pelos corredores
da escola e todos
perguntavam
quando a
quadra ficaria
pronta. É um
espaço maravilhoso
para os projetos de
educação física”,
ressaltou.

Cruzamento da Lions ficará
interditado no fim de semana
Para a execução
dos serviços nas
redes de águas
pluviais e esgoto
nas obras de
alargamento e
rebaixamento da
Avenida Lions,
a partir das 18h
deste sábado
(9/7) haverá a
interdição do
cruzamento da
Avenida Senador
Vergueiro com
a Lions e a Rua
Santo Inácio.
A previsão é
que o trecho
esteja liberado
a partir das 8h
de segunda-feira
(11/7).

A alternativa para
os motoristas
que seguem pela
Avenida Senador
Vergueiro sentido
Centro é acessar
a Rua 25 de
Março e Avenida
Lions.
No sentido
inverso, em
direção ao
Rudge Ramos,
o tráfego será
desviado pela
Rua Pirapitingui,
Rua Brasil e Rua
Uberaba. Agentes
de trânsito da
Prefeitura irão
organizar o fluxo
de veículos
nesses locais.

Trecho será interditado para as obras

Prefeitura atua para tratar doenças
respiratórias, que aumentam até 30% no inverno

Na época mais
fria do ano, é
comum o aumento
de doenças
respiratórias,
principalmente as
alérgicas como
rinite, asma
e resfriados,
problemas que
se agravam com
o tempo seco
característico do
inverno. Em São
Bernardo, esses
casos são atendidos
no Ambulatório
de Doenças
Respiratórias, que
funciona junto à
Unidade Básica

de Saúde da Vila
Dayse, das 7h às
19h, de segunda a
sexta-feira.
De acordo com a
gerente da unidade,
a incidência desse
tipo de problema
cresce em torno
de 30% nesta
estação, afetando
principalmente
crianças e idosos.
“Um termômetro
é a maior procura
por inalações
e especialistas

como alergistas e
pneumologistas”,
aponta.
O ambulatório
atende crianças,
adolescentes e
adultos e, apenas
no mês passado,
perto de 2 mil
pessoas passaram
por consultas
médicas. No mesmo
período, perto
de 4,3 mil
passaram por
atendimentos
em geral,

entre fisioterapia
respiratória,
enfermagem
e procedimentos
como acolhimento
e inalação.
O agendamento
para ser atendido
no Ambulatório
pode ser feito
pessoalmente
ou pelo telefone
4121-2318.
O endereço é
Rua Vicente de
Carvalho, 255,
Vila Dayse.

Previna-se
Conheça aqui alguns cuidados simples que podem prevenir
problemas respiratórios durante o inverno
• Eliminar a poeira em casa ou no local de trabalho
• Ingerir mais água
• Evitar ambientes fechados ou com pouca ventilação
• Higienizar adequadamente agasalhos e roupas de cama que
ficam guardados por muito tempo sem uso
• Evitar contato com tapetes, cortinas ou com fumo

Foto: Divulgação

Atendimento
especializado
é feito no
Ambulatório
de Doenças
Respiratórias

Rinite, asma, resfriados e gripes são
alguns dos problemas que se agravam
com o tempo seco e frio do inverno

Prefeitura realiza formatura dos alunos da Educação de Jovens e Adultos
Durante solenidade
realizada na
quinta-feira (7/7)
no Centro de
Formação dos
Profissionais
da Educação
(Cenforpe) e
que contou com
a presença do

prefeito, mais
1,3 mil alunos
das turmas da
Educação de Jovens
e Adultos (EJA)
foram formados.
Os graduados
fazem parte do
Programa Municipal
de Alfabetização

e Cidadania
(PROMAC), Educação
Profissional e
Movimento de
Alfabetização de
Jovens e Adultos
(MOVA).
O EJA tem como
diretriz oferecer
aos alunos

uma educação
libertadora e
transformadora
ao mesmo tempo
que os capacita a
encontrar novas
oportunidades
no mercado
de trabalho e
na sociedade.

No ensino
profissionalizante,
os formandos
receberam diplomas
nos cursos de
alimentação,
construção civil,
marcenaria, meio
ambiente, imagem
pessoal, informática

e costura.
“Esta Administração
tem o
entendimento de
que a qualificação é
uma das estratégias
para a superação
das desigualdades”,
destaca a secretária
de Educação.
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Prefeitura atende demanda da comunidade
e dá início às obras da nova UBS Batistini
Novo prédio
permitirá
a ampliação
dos
serviços
prestados

A Saúde de São
Bernardo ganhou
um grande reforço
na quarta-feira
(6/7) com a
assinatura pelo
prefeito da ordem
de serviço para o
início das obras
da nova Unidade
Básica de Saúde
(UBS) Batistini.
A solenidade
ocorreu no
endereço da atual
unidade, na Rua
Augusto Venturini,
s/nº. O novo
prédio, porém,
será construído
na Rua Manuel
Carneiro, 120, em
um terreno maior,
de 1,4 mil m 2,
o que permitirá

a ampliação dos
serviços prestados
à população.
A UBS Batistini
funciona há 19
anos em uma área
em declive, o que
dificulta o acesso,
principalmente
para as pessoas
com deficiência.
A unidade não
possui entrada
exclusiva de
ambulâncias e o
número de salas
e consultórios
são insuficientes
para atender
a demanda da
região.
O investimento
está estimado em
R$ 1,8 milhão.
Desse total, o
Governo Federal
será responsável
pelo repasse de
R$ 533 mil. A
previsão é que
as obras estejam
concluídas em

maio de 2012.
A nova UBS
passará a
dispor de 10
consultórios
multiprofissionais
e 4 equipamentos
odontológicos.
Haverá ainda
salas destinadas
aos apoiadores,
agentes
comunitários e
à realização de
reuniões.
Também estão
previstos
no projeto a
construção de
um playground,
fraldário,
escovódromo,
brinquedoteca,
sala de
acolhimento,
banheiros
adaptados,
rampa para
cadeirantes,
jardim interno
e área de
estacionamento.

Fotos: Divulgação
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Unidade antiga não atendia
adequadamente demanda da região

“Esta nova UBS vai ser
muito importante para a
população do
Batistini. Vai ser bem
melhor que a unidade
antiga. Sem contar
que vai ser construída
em frente a
minha casa.”

A nova UBS vai ficar
mais perto e
vai ser melhor
principalmente para
quem não
tem condução própria.
Fora que vai
ser uma
instalação nova.”

“Esta nova unidade vai
ser tudo
para a população
daqui. A antiga é
muito pequena e as
consultas
demoram um
pouco. Lá vai
melhorar muito”

Maria Amélia Soares,
dona de casa, 49 anos

Maristela Cordeiro da
Silva, 50 anos, auxiliar
de limpeza

Ari Felipe de
Miranda, 65 anos,
aposentado

O número foi
recorde: 8,3
mil pessoas
compareceram
às plenárias
de prestação
de contas do
Orçamento
Participativo (OP),
realizadas pela
Prefeitura de São
Bernardo entre
maio e junho deste
ano. O processo
de participação
cidadã nos rumos
da cidade se deu
por meio de 27
plenárias, sendo
20 regionais e sete
com diferentes
segmentos da
sociedade.
O resultado foi
considerado
extremamente
positivo pela
secretária de

Orçamento e
Planejamento
Participativo, que
vai apresentar
esse balanço ao
Conselho Municipal
do Orçamento
e ao Legislativo
Municipal.
“Tivemos uma
representatividade
efetiva da
comunidade.
Essa iniciativa
serve como um
aprendizado
tanto para a
população quanto
para o governo.
Esses espaços de
participação são
importantes a fim
de que possamos
de fato corrigir
rotas na gestão
municipal”, aponta
a titular da Pasta.
Ela destacou ainda
que os moradores
que marcaram
presença nas
assembleias de
prestação de
contas do OP
demonstraram
que estão

Fotos: Divulgação

Prefeitura
realizou 20
plenárias
públicas
em toda a
cidade

PROGRAME-SE

Processo de prestação de contas do
OP atrai mais de 8 mil pessoas

População compareceu em peso nas
plenárias do Orçamento Participativo 2011

de Maio
• Reforma da Unidade Básica
de Saúde (UBS) São Pedro
• Em andamento:
• Revitalização do Centro Cultural Taboão
• Pavimentação da Estrada Rio Acima, no

Núcleo Santa Cruz
• Projeto de requalificação das calçadas

do Centro do Bairro Rudge Ramos
• Recapeamento e drenagem da Rua
MMDC, na Vila Paulicéia
• Projeto de revitalização da Praça da
Matriz, no Centro

Eventos
Cinema Noitão: Rock’n
Roll Never Sleeps
Local: Teatro Elis Regina – Avenida
João Firmino, 900, Bairro Assunção
Informações: 4351-3479
Dia 9, a partir das 22h
Pré-conferências de Políticas
para as Mulheres
Vários locais da cidade
Informações: 4126-3700
De 9 a 16
Seminário Governo da Inclusão:
Articulando as Políticas Afirmativas
Local: Centro de Formação dos
Profissionais da Educação (Cenforpe),
Avenida Dom Jaime de Barros
Câmara, 201, Planalto
Dia 11, às 18h
VII Conferência Municipal de
Assistência Social
Local: Salão Nobre da Universidade
Metodista de São Paulo – Rua do
Sacramento, 80 – Rudge Ramos
Informações: 4126-3700
Dias 13 e 14, das 8h
às 17h30

Prioridade na reforma da UBS da Vila São
Pedro é resultado da participação cidadã
acompanhando as
obras e, no geral,
manifestaram
satisfação com o
andamento das
58 demandas
incorporadas ao
orçamento deste
ano e apresentadas

nos encontros.
O orçamento
em execução,
estimado em R$
3,5 bilhões, prevê
investimentos de
R$ 504 milhões
nessas obras e
serviços.

Conheça aqui algumas das obras e serviços apresentados à
comunidade pela Prefeitura ao longo do Orçamento Participativo 2011
• Entregues:
• Modernização do Estádio Primeiro
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• Reforma do velório da Vila Euclides
• Recapeamento da Rua Principal, no

Bairro Divinéia
• Revitalização do Centro Cultural
Ferrazópolis
• Construção de área de lazer no final da
Rua Expressa, na região do Cooperativa/
Alves Dias
• Revitalização do campo, ginásio e EMEB
Riacho Grande, no Riacho Grande
• Revitalização da área do campo do
Jardim Leblon e Rua da Conquista, no
Bairro Ferrazópolis
• Estudo de viabilidade técnica do Jardim
Serro Azul, na região do Alvarenga
• Pavimentação da Estrada Rio Acima, no
Núcleo Santa Cruz

Praça Fernando Cardoso da Silva
Local: Avenida Juscelino Kubitschek
com Rua Plínio Barreto
Jardim Continental
Dia 9, às 10h
Farmácia Popular e posto de
atendimento da Rede Fácil
Assunção/Alves Dias
Local: Av. Robert Kennedy, 3.438
Dia 14, às 15h
Inscrições
9ª Meia Maratona Cidade
de São Bernardo
Local: em frente ao Ginásio
Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1115
Informações e inscrições: ) ou pelo
tel. 4126-5608
Até o dia 27
Copa de Futebol Cidade
de São Bernardo
Local: Ginásio Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1115
Informações: 4126-5608
Taxa: R$ 50
De 11 a 22
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Planalto e Jordanópolis
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Alves Dias, Cooperativa,
Planalto e Independência
1 a 31

Prefeitura vai plantar
18,5 mil mudas no Las Palmas
e Parque Ideal, no Alvarenga
Ação reduz
impactos
ambientais
provocados
por execução
de obras

Como forma de
reduzir os impactos
ambientais
provocados pela
remoção de árvores
durante a execução
das obras do
Viaduto Rotary,
Marginal Ribeirão
dos Couros e
duplicação da
Estrada Galvão
Bueno, a Prefeitura
de São Bernardo
está realizando o
plantio de 18,5
mil mudas de
árvores nativas
da Mata Atlântica
nos bairros Las
Palmas e Parque
Ideal, localizados
no Alvarenga.
De acordo com
a Secretaria de
Transportes e Vias
Públicas, a ação é
um dos maiores
programas de
compensação
ambiental da
Grande São Paulo.
O secretárioadjunto de
Transportes e Vias
Públicas, afirma
que o envolvimento
da comunidade
na iniciativa é
fundamental
para promover a
conscientização
ambiental. “É
importante que as
pessoas tenham
compromisso
com o plantio
dessas mudas
para que não haja

Fotos: Divulgação
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Serão plantadas 80 espécies diferentes como aroeira
branca, ipê amarelo, araticum, embaúba, ingá e peroba
vandalismo e a área
seja preservada”,
disse.
A partir deste mês,
terá início o plantio
de 4 mil mudas no
Parque Ideal, onde
será realizada dia
17 de julho um
mutirão de limpeza
envolvendo a
comunidade.
Já no Las Palmas,
a compensação
começou no mês
de maio e estão

sendo plantadas
aproximadamente
15 mil árvores. O
local tem cerca
de 60 mil m² e
não é ocupado
por nenhuma
moradia irregular,
o que ameaçaria o
reflorestamento.
A previsão é de
que todo o serviço
seja finalizado em
novembro.
Segundo a
Secretaria de

Transportes e Vias
Públicas, serão
plantadas 80
espécies diferentes
entre as quais
aroeira branca, ipê
amarelo, araticum,
embaúba, ingá
e peroba. O
plantio terá o
acompanhamento
técnico de
engenheiros
agrônomos e da
comunidade.

Tem início mais uma
etapa da regularização
do Carminha/Detroit
A Prefeitura
iniciou na quintafeira (7/7) o
levantamento
topográfico do
assentamento
irregular
Carminha/Detroit.
Essa é a segunda
de dez etapas
para efetivar a
regularização da
região. A meta é
concluir o trabalho
na área em março
de 2012. O
anúncio foi feito
pelo prefeito na
quarta-feira (6/7) a
aproximadamente
300 pessoas que
compareceram à
Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Ana Maria
Poppovic, durante
apresentação da
situação atual
e das próximas
etapas do
Programa de
Regularização
Fundiária na
região.
Das 261 áreas
irregulares
da cidade, o
assentamento
Carminha/Detroit
é uma das 28
regiões prioritárias
em atendimento
pelo Programa
de Regularização
Fundiária. Irregular
há mais de duas
décadas, o bairro

está localizado em
área de proteção
e recuperação dos
mananciais.
Em todo o
município, a
Administração
realiza ação direta
de regularização
fundiária em
11 áreas e, em
parceria com o
Cidade Legal,
programa do
Governo do
Estado, em mais
25. O objetivo
é promover
segurança jurídica
aos moradores
da posse e
propriedade dos
assentamentos
irregulares,
localizados em
áreas públicas
ou particulares,
oferecendo
habitação digna
à população de
baixa renda.
“É fundamental
que a população
verifique o esforço
que estamos
realizando para
a regularização
fundiária das
moradias. É
preciso fazer um
trabalho sério
e separar parte
do orçamento
da cidade para
investir nesta
questão”, disse o
prefeito.

O projeto de regularização foi apresentado
para cerca de 300 moradores

Novas amizades e muita saúde marcam
encontro do Projeto De Bem Com a Vida
A rotina da dona
de casa Francisca
de França Sousa,
de 59 anos, vem
mudando para
melhor desde
maio de 2010.
Duas vezes por
semana ela dedica
uma parte de
seu tempo para
fazer exercícios,
novas amizades
e aprender a ter
uma vida mais
saudável. Todas
essas mudanças

Fotos: Divulgação

Ação
oferece
práticas
corporais e
de lazer em
UBS

foram possíveis
graças ao Projeto
De Bem Com a
Vida, que realizou
sábado (2/7) seu
2º grande encontro
e reuniu cerca de
mil pessoas no

Atualmente,
1,5 mil
pessoas
participam
de
atividades
como
grupos de
caminhada,
yoga,
danças
circulares e
relaxamento

estacionamento
do Ginásio
Poliesportivo. A
atividade contou
a presença do
prefeito de São
Bernardo.
“Gosto muito do
projeto, pois tem
música, ginástica e
dança.
A gente faz
amizades, além
de aprender a
exercitar o
corpo e saber como
se alimentar bem.
Eu indico para todo
mundo”, contou
Francisca de
França.
O De Bem Com
a Vida promove
práticas corporais
e de lazer no

cotidiano das 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
do município.
Atualmente, 1,5 mil
pessoas participam
de grupos de
caminhada, yoga,
danças circulares e
relaxamento, entre
outras atividades.
Ao som do
Maracatu da Cia
Caracraxá, os
usuários seguiram
em cortejo para
o Parque Raphael
Lazzuri, na Avenida
Kennedy. No local,
houve degustação
de chá e cokies,
além de atividades
corporais, dança e
muita música.
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Notícias do Munícipio, publicação
da Prefeitura, completa 38 anos
Reformulação
em fevereiro
de 2011
aproximou
jornal dos
moradorores

O Notícias do
Município (NM),
publicação semanal
da Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, completou
38 anos na quartafeira (6/7). Criado
por lei municipal
na mesma data
no distante
ano de 1973, o
informativo já
passou por muitas
mudanças ao
longo de todo esse
tempo, as mais
significativas nos
últimos três anos.
Criado de início
apenas para a
divulgação de
editais públicos,
como licitações
e concursos, a
edição de 20
de fevereiro de
2009 trouxe uma
grande novidade:
o Notícias passou
a publicar matérias
jornalísticas
de interesse
comunitário, como
campanhas nas
áreas de saúde
e educação,
divulgando
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

projetos de lazer
e esporte, entre
muitos outros
temas.
Outra revolução no
jornal se deu mais
recentemente, em
25 de fevereiro de
2011, quando a
publicação passou
a ser colorida
e adotou novo
projeto gráfico,

que valoriza a
qualidade dos
textos e fotos,
assim como a
participação
dos munícipes.
A distribuição
também foi
reforçada, e o
jornal passou a
ser encontrado em
mais de 200 locais,
como bancas e

espaços públicos.
A tiragem, que
era de 10 mil,
aumentou para 20
mil exemplares.
Como explica
o secretário de
Comunicação, as
mudanças recentes
pelas quais passou
o Notícias do
Município tiveram
o objetivo de
democratizar
o acesso à
informação.
“Apenas cidadãos
bem informados
podem aproveitar
todas as
oportunidades
nas áreas de lazer,
cultura e esportes,
assim como os
serviços
de saúde e
educação. É para
garantir isso que
trabalhamos”,
afirmou.

“Acompanho há
muito tempo o NM e
essa mudança para
o colorido foi muito
interessante. Agora
consigo ver o que tem
sido feito na cidade.”

“O Notícias do Município
é muito importante,
pois ficamos sabendo o
que acontece na cidade,
como por exemplo as
obras que tem sido
feitas no meu bairro.”

“É um ótimo jornal, e
agora colorido chama
mais atenção, desperta a
curiosidade das pessoas.
E isso faz com que a
população conheça o que
tem sido feito na cidade.”

Adriana Silva de
Araújo, 33 anos

Roni Borges
Saldenha, 36 anos

Valderi Pedro Cabral,
63 anos

Jornal, hoje
colorido, foi
criado para
publicação de
editais

Reprodução
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Criado pela Lei
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Secretaria de Assuntos Jurídicos e
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Secretaria de Comunicação
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Atleta de São Bernardo
vence a MegaRampa
O atleta de
São Bernardo
Douglas Leite,
de 20 anos, mais
conhecido como
Doguete, venceu
a prova de Big Air
(maior aéreo) na
MegaRampa, maior
evento de skate
e BMX do País,
realizada entre os
dias 1º e 3 de julho
no Sambódromo
do Anhembi, em
São Paulo. O sãobernardense, que
treina no Parque da
Juventude Città Di
Maróstica, venceu
a prova depois de
realizar um salto
de 6,20m.
Com a vitória,
o biker, único
brasileiro a
participar da
competição no
BMX, já recebeu
propostas
para praticar a

modalidade fora
do País. “Estou
muito feliz, porque
sempre sonhei
em competir
fora. O Parque da
Juventude sempre
foi o local ideal
para treinar e
sempre que puder
farei questão de
voltar e competir
aqui”, disse
Doguete.
O atleta foi
recebido na
quinta-feira (7/7)
pelo prefeito de
São Bernardo em
seu gabinete,
que também
parabenizou o
skatista Marco
Aurélio, o Jeff,
que se apresentou
como convidado no
evento, e Élder Zel,
primeiro colocado
com sua bicicleta
na MegaRampa
de 2008.

Bernardo Douglas,o Doguete, venceu
a prova realizando um salto de 6,20m
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