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Primeiro posto descentralizado da Rede Fácil, no
Assunção, aproxima Prefeitura da comunidade
No mesmo endereço vai funcionar
quarta unidade da Farmácia Popular
Levar os serviços da
Prefeitura para mais
perto da população.
Esse é o objetivo
do primeiro posto
descentralizado
da Rede Fácil,
localizado no Bairro
Assunção, que o
prefeito inaugurou
na quinta-feira
(14/7). No andar
térreo do prédio,
na Avenida Robert
Kennedy, 3.438,
também foi
implantada a quarta
Farmácia Popular da
cidade.

Na Rede Fácil, os
moradores poderão
solicitar serviços
públicos e obter
informações com
o mesmo padrão
de qualidade
e rapidez dos
prestados na Central
de Atendimento,
localizada no Paço
Municipal.
Instalada em uma
área de 160m² e
com investimento
de R$ 730 mil, a
nova unidade conta
com seis estações
de atendimento, um

balcão de recepção
para triagem e uma
sala de suporte
administrativo.
Trabalham no posto
nove atendentes e
um encarregado,
todos capacitados
para atender com
qualidade, de modo
que o cidadão
saia do espaço
apenas depois de
ter resolvido sua
demanda. Serão
atendidos no espaço
cerca de 1,5 mil
pessoas por mês.
Durante a
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Unidade irá permitir aos moradores da região solicitar
serviços e obter informações com rapidez e qualidade
inauguração, o
prefeito apontou
algumas das
vantagens da
descentralização.
“Esta unidade evita
que os munícipes

tenham que ir ao
Centro, perdendo
tempo no trânsito
ou gastando com
a passagem”,
esclareceu. A
previsão é que

até o final da
Administração
mais três unidades
descentralizadas
sejam instaladas: no
Rudge Ramos, Riacho
Grande e Alvarenga.
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Conheça o posto da Rede Fácil Assunção
Previsão de 1,5 mil pessoas
atendidas por mês.
O munícipe terá acesso a mais
de 750 serviços.
Desse total, 115 atendimentos
tramitam eletronicamente entre as
secretarias da Prefeitura.
59 serviços são resolvidos na hora,
incluindo o parcelamento de tributos,
lançamento de cadastro de licença
sanitária, ITBI, entre outros.

45 serviços são disponibilizados pelo
site da Prefeitura, www.saobernardo.
sp.gov.br.
No Guia de Serviços da Rede Fácil,
também disponível no site da Prefeitura,
o cidadão pode obter informações
sobre documentos, taxas, legislações,
formulários, entre outros, bem como
consultar o andamento de seu processo.
O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Farmácia Popular oferece 112
medicamentos, com redução de até 90%

Farmácia Popular é inaugurada no mesmo espaço

“Eu acho muito bom
estes dois espaços, pois
assim não preciso ir ao
Centro em busca desses
serviços. O prefeito
pensou na população
dessa região, que estava
abandonada.”
Daise Cavalcante,
66 anos, aposentada.

“Essas unidades foram
instaladas num ponto
estratégico e irão
facilitar muito a vida da
população. Não precisarei
ficar mais no trânsito para
chegar ao Centro.”

“Os novos serviços no
Bairro Assunção estão
vindo na hora. Tenho
certeza que a população
vai agradecer por estas
novas melhorias.”

Geraldo Soares dos
Santos, 63 anos,
aposentado.

Pedro Raimundo Dias,
65 anos, padre da
paróquia Nossa Senhora
da Assunção.

A quarta unidade
da Farmácia
Popular da cidade,
localizada no
mesmo espaço
da Rede Fácil,
irá disponibilizar
para a população
diversos
medicamentos
a baixo custo. O
atendimento na
unidade é feito de
segunda a sexta,
das 8h às 18h, e
aos sábados, das

8h às 12h.
As farmácias
populares
dispõem de 112
medicamentos para
as doenças com
maior incidência
no Brasil, além de
anticoncepcionais
e preservativos. A
redução no preço
chega a ser de até
90%.
São Bernardo
já conta com
unidades da

Farmácia Popular
no Centro (Rua
Alferes Bonilha,
90), Rudge
Ramos (Rua
Piagentini, 138) e
no Riacho Grande
(Rua Rio Acima,
622).
A próxima
farmácia tem
previsão de ser
inaugurada até
o final do ano
na região do
Planalto.

São Bernardo amplia em quase três
vezes serviço de varrição de ruas
Limpeza
passou a ser
realizada por
mês em 12
mil km, ou
80% da cidade
Aumentar em até
140% o serviço de
varrição de ruas
em São Bernardo
do Campo. Essa é
apenas uma das
diretrizes do novo e
ousado plano para
o setor apresentado
quarta-feira (13/7)
pelo prefeito na
sede do governo,
no Paço Municipal.
Com o incremento
de quase três vezes
nos serviços de
limpeza urbana, a
varrição, que até 2
de maio era feita a
cada mês em apenas
5 mil km, passou
a ser realizada
mensalmente em
12 mil km, ou 80%
do município. Com
o novo sistema, que
custará aos cofres
públicos cerca de R$
1 milhão por mês,
30 outros locais da
cidade passaram a
receber o serviço.
Além do aumento
de varrição, a
frequência de
limpeza foi alterada.
Em locais que antes
recebiam o serviço
apenas uma vez ao
dia, e que têm maior
fluxo de pessoas,
a varrição passou a
ocorrer duas vezes,
como na região
central. Além disso,
cada local passou a
receber, no mínimo,
duas varrições
semanais.

Funcionários serão
auxiliados por carros
de limpeza mecanizada

Fotos: Divulgação
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Para dar conta da
ampliação dos
serviços, o número
de funcionários
do setor também
aumentou de 107
para 244. Eles serão
auxiliados por um
carro de limpeza
mecanizada, que
tem capacidade
de aspirar,
triturar e ensacar
automaticamente
o lixo coletado e
que fará a varrição

de grandes
vias, como a
Avenida Brigadeiro
Faria Lima. Na
próxima quinzena,
máquinas de
menor porte serão
testadas no Paço
Municipal e, se
aprovadas, serão
utilizadas em
espaços menores
e em calçadões da
cidade.
De acordo com o
chefe do Executivo,
mesmo com a
melhoria na
varrição pública,

uma das
grandes demandas
da cidade,
a comunidade
deve colaborar
com a limpeza.
“Precisamos
da ajuda da
população,
que deve
zelar pela
limpeza pública.
É preciso que
seja construído o
conceito de
que a cidade
é a casa de
todos nós”,
ressalta.

Conheça o novo plano de limpeza pública
Aumento de 140% na varrição de ruas.
Área de varrição: 5 mil km/mês até maio; a partir de maio,
12 mil km/mês.
Aumento na frequência da varrição e início da
varrição mecanizada.
A varrição mecanizada será realizada somente no período
noturno e terá capacidade para limpar 50 km/dia.
Aumento do número de trabalhadores: mais 137 a
partir de maio.
Áreas com maior adensamento populacional e maior fluxo
de pessoas terão varrições mais frequentes.
Cronograma com frequência das varrições em
todo o município.
Agora as varrições serão realizadas duas vezes por
semana, no mínimo.
Atende cerca de 80% da cidade.

Nova praça no Jardim Continental vai
ajudar a combater as enchentes da região
A região do
Jardim Continental
recebeu no sábado
(9/7) uma nova
área de lazer, a
Praça Fernando
Cardoso da Silva. O
espaço, com pista
de caminhada,
equipamentos
de alongamento,
playground, áreas
de convívio com
bancos e mesas
e paisagismo, foi
inaugurada pelo
prefeito e teve

investimento de
R$ 640 mil.
Mais do que uma
área de lazer, a
praça também
funciona como um
dique, ajudando
a combater
enchentes, já
que possui três
reservatórios para
que a água da
chuva escoe da rua
e dos bueiros. O
projeto, inovador,
foi apresentado
em junho no
Congresso de
Arquitetura
Paisagística da
Suíça.
Na local da praça,
localizada na Rua
Plínio Barreto,

funcionou por mais
de dez anos um
estacionamento
para caminhões.
O prefeito pediu o
apoio da população
na conservação
do espaço.
“A Prefeitura
implementa
transformações
na cidade,
mas é preciso
também mudar o
comportamento
da população para
que cuide dos
equipamentos
públicos”,
destacou.
O nome da praça é
uma homenagem
a Fernando
Cardoso da Silva,

Projeto inovador foi apresentado em
congresso de arquitetura da Suíça

preso político durante a
ditadura e grande amigo
de Anivaldo Padilha,
pai do atual ministro
da Saúde, Alexandre
Padilha, também
presente na cerimônia.

Fotos: Divulgação

Reservatórios
do espaço
vão conter
parte da
água
da chuva
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Demarchi recebe nova etapa da
inspeção veicular de 18 a 22 de julho
Objetivo
da ação é
melhorar
a qualidade
do ar na
cidade
A nova etapa
do programa
de inspeção
em automóveis
particulares
movidos a diesel
de São Bernardo
será realizada
de 18 a 22 de
julho na Avenida
Miro Vetorazzo,
altura do número
380, no Bairro
Demarchi (sentido
bairro). A ação,
que tem o objetivo
de melhorar a
qualidade do ar,
acontece durante
uma semana a
cada mês em um
ponto diferente da
cidade.
De acordo com
o secretário de
Gestão Ambiental,
a iniciativa não tem
caráter obrigatório
nem punitivo e a
intenção é orientar

Fotos: Divulgação
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Os proprietários de veículos que
forem reprovados na inspeção
serão orientados a procurar um
mecânico de confiança
os munícipes
e as empresas.
“Os proprietários
de veículos que
forem reprovados
na inspeção
serão orientados
a procurar um
mecânico de
confiança para
a manutenção
necessária e,
depois, voltar
e fazer o
comparativo”,
explica.
São Bernardo é
uma das primeiras
cidades do Estado

a realizar esse
tipo de inspeção.
O programa teve
início em março de
2010 e conta com o
apoio da Secretaria
de Transportes
e Vias Públicas e
Serviços Urbanos,
em parceria com
a Petrobras. A
expectativa é
atender cerca de
mil veículos até
dezembro.
No ano passado,
a Prefeitura
inspecionou
aproximadamente

2,3 mil veículos
a diesel, entre
frotas particulares
de empresas,
prestadoras de
serviços públicos,
Prefeitura e
carros particulares.
Para a medição é
utilizado
um equipamento
chamado
opacímetro,
que calcula a
quantidade
de material
particulado
(fumaça preta).

Planetário apresenta
mistérios do universo
no final de semana
Como parte do
programa São
Bernardo em
Movimento - Tempo
de Férias, neste
final de semana,
16 e 17 de julho,
a Prefeitura vai
oferecer, na Vila
São Pedro e no
Jardim do Lago,
atividades lúdicas
em um planetário.
A atividade, que
vai apresentar
os mistérios do
universo para
crianças e adultos,
será realizada
em uma abóbada
de lona onde um
projetor reproduz
o céu da região de
São Bernardo. As
sessões ocorrem
das 9h às 17h, de
30 minutos cada
uma, durante o dia
todo.

Como parte da
atividade, o público
também poderá
visitar o Ecomóvel,
que exibirá vídeos
sobre o descarte
adequado do
lixo, reciclagem e
economia da água.
Confira abaixo os
dias e locais da
atividade
Programação
Dia 16/7
(sábado) - Centro
Esportivo Vila
São Pedro - Rua
Santo Antonio,
300, Vila São
Pedro.
Dia 17/7
(domingo) - Centro
Esportivo Jardim do
Lago - Rua Ministro
Nelson Hungria,
450, Jardim do
Lago.

Projetor reproduz o
céu da região em uma
abóbada de lona

As políticas
públicas da
Prefeitura que
têm o objetivo de
garantir igualdade
de tratamento e
oportunidades
para todos foram
apresentadas
e discutidas na
segunda-feira
(11/7) durante o
seminário Governo
da Inclusão:
Articulando
as Políticas
Afirmativas,
realizado no Centro
de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe).
O prefeito
participou do
encontro, que
reuniu centenas
de pessoas e teve
como convidada
a ex-ministrachefe da Secretaria

PROGRAME-SE

Matilde
Ribeiro,
ex-ministra,
foi uma das
convidadas
do evento

Fotos: Divulgação

Políticas Afirmativas da cidade
são tema de Seminário no Cenforpe
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Eventos
Campeonato New Oldschool
Bicycle Motocross Local
Local: Parque da Juventude Città Di
Maróstica,
Avenida Armando Ítalo
Setti, 65 - Centro
Dia 16, às 10h
Exposição O Trabalho em
Transformação
Local: Pinacoteca Municipal
Rua Kara, 105 - Jardim do Mar
Até o dia 30, de terça a sábado, das
9h às 17h; quinta, até às 20h30

Lançamento, que contou com a apresentação do
grupo Integrarte, reuniu centenas de pessoas
Especial de Políticas
de Promoção da
Igualdade Racial
no Governo Lula,
Matilde Ribeiro.
O seminário
mostrou como a
cidade trabalha
as políticas
afirmativas,
principalmente
desenvolvendo
atividades para
a comunidade
LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais
e Transgêneros),
mulheres, pessoas
com deficiência e
para a população
negra.

Antes do início do
evento, alunos do
Integrarte Corpo de
Dança realizaram
uma apresentação
musical. O grupo
é formado por
bailarinos, entre
eles pessoas
com deficiência
auditiva.
Algumas das
ações inclusivas da
Prefeitura citadas
foram os cursos
para mulheres
na construção
civil, inclusão de
crianças deficientes
nas salas de aula,
implantação

do Centro de
Referência da
Mulher e do ensino
da cultura afrobrasileira nas
escolas.
O prefeito de São
Bernardo ressaltou
que a cidade tem
se preocupado
em inserir todos
os munícipes na
sociedade sem
nenhum tipo de
discriminação. “Não
se trata de uma
tarefa exclusiva
de uma secretaria,
mas que conta com
a participação de
todo o governo.”

Apresentação da 1ª Feira Literária
de São Bernardo do Campo
Local: Centro de Formação dos
Profissionais de Educação (Cenforpe)
Avenida Don Jaime
Câmara, 201 – Planalto
Dia 18, às 10h
3ª Conferência Municipal da
Pessoa Idosa
Local: Centro de Referência do Idoso
Avenida Redenção, 271 – Centro
Dia 21, às 13h
Inscrições
Faculdade Aberta para
a Terceira Idade
Local: Centro de Referência do Idoso,
Avenida Redenção, 271 – Centro
De segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h
1ª Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional
Local: Universidade Metodista
Rua Planalto, 106
Informações e inscrições: até o dia
18 pelo site da Prefeitura
Dia 20, às 8h
Copa de Futebol Cidade
de São Bernardo
Local: Ginásio Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1.155
Bairro Anchieta
Até o dia 22, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 19h
9ª Meia Maratona Cidade
de São Bernardo
Local: em frente
ao Ginásio Poliesportivo
Informações e inscrições:
www.corpore.com.br
Dia 31, às 8h15
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Independência e Alves Dias
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Alves Dias, Cooperativa,
Planalto e Independência
De 1 a 31

SBC participa do 6° Salão do Turismo,
maior evento do setor no País
Feira
acontece
até o dia
17 de julho,
em São
Paulo

São Bernardo do
Campo também
está presente na
6ª edição do Salão
do Turismo de São
Paulo, cujo tema
deste ano é Roteiros
do Brasil. A cidade
está representada
pela primeira vez
no evento, o maior
do setor, com um
estande de 35
metros quadrados,
que apresenta as
diversas atrações
do município,
como a Cidade da
Criança, Parque
da Juventude e
Parque Estoril. O
Salão, promovido
pelo Ministério
do Turismo, teve
início dia 13 e
prossegue até 17
de julho no Pavilhão
de Exposições do
Anhembi, em São

Paulo.
O estande conta
com amplo material
publicitário sobre
a cidade para os
visitantes, como
os oito novos
modelos de cartãopostal que retratam
roteiros turísticos
de São Bernardo,
kits, material
audiovisual, revista
de ações do
governo, jogo de
dardos, parede de
escalada e até um
cenário para fotos
com uma cadeirinha
do teleférico do
Parque Estoril.
Além disso, estão
agendadas ações
como o sorteio de
passaportes da
Cidade da Criança
e para atrações
do Parque Estoril,
diárias em hotel
da cidade e valesalmoço e jantar.
No estande,
haverá ainda
posto de venda
de passaportes
promocionais para
a Cidade da Criança
e Estoril.

55° Jogos
Regionais terão
558 esportistas
de São Bernardo

Fotos: Divulgação
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Estande do município conta com amplo material
publicitário sobre as atrações de São Bernardo
Considerada uma
das iniciativas mais
importantes do
setor, a feira espera
reunir mais de
100 mil pessoas,
entre profissionais
da área de turismo,
interessados
e público em
geral em uma
ampla exposição
de serviços,
atrativos e
municípios
turísticos de todo o
Brasil. A Prefeitura
estima que 12 mil
visitantes passem
pelo seu estande
durante os cinco
dias da exposição.

“Tenho uma filha
morando no ABC e
já fui muitas vezes
a São Bernardo,
principalmente no
Parque Estoril. Adorei o
estande, gostei de tudo
aqui, peguei o kit da
Prefeitura e vou olhar os
roteiros da cidade.”

“O estande de São
Bernardo está muito
bem montado,
profissional, e
representa os quatro
cantos da cidade. Tenho
orgulho de ser cidadão
são-bernardense.
Parabéns pela
organização.”

Girgilina da Silva,
manicure, moradora de
São Paulo

Juno Rodrigues Silva, o
Gigio, morador de
São Bernardo

São Bernardo vai
disputar, de 19 a 30
de julho, em Santo
André, a 55ª edição
dos Jogos Regionais
com 558 esportistas
e 43 equipes em
26 modalidades.
A expectativa é
de que desta vez
o título venha
para a cidade,
que conquistou
o terceiro lugar
nas duas últimas
edições.
De acordo com
a Secretaria de
Esportes e Lazer,
o município tem
boas chances no
handebol, futsal
feminino, ginásticas
artística e rítmica,
xadrez e damas.
Apesar da sede
dos Jogos ser em
Santo André, o
futebol de campo
será disputado em
São Bernardo, no
Estádio do Baetão,
e o biribol vai
invadir as piscinas
da Associação
dos Funcionários
Públicos.

Campo de futebol, ginásio e centro
cultural do Taboão são revitalizados

Os moradores do
Taboão vão ganhar
um novo espaço
para esportes e
lazer. A Prefeitura
de São Bernardo
está realizando,
no cruzamento
das ruas Alfredo
Leite e Paraná, a
revitalização da
área do campo de
futebol, ginásio
de esportes e
centro cultural do
bairro. As obras,
que devem ser
entregues em
setembro, foram
uma das demandas
levantadas pela
comunidade
durante o
Orçamento
Participativo de
2010.
O projeto de
melhorias na área
do campo de

Fotos: Divulgação

Demanda do
Orçamento
Participativo,
obras devem
ser entregues
até setembro

Ginásio de esporte recebeu
nova pintura; local também
terá pista de caminhada

futebol contempla
reformas em seu
entorno, onde será
criada uma pista
de caminhada, e
a instalação de
equipamentos de
alongamento. No
mesmo terreno está
sendo construído
um campo de
malha, playground,
áreas de convívio
com bancos e
mesas e área para
estacionamento.
No espaço ao
lado do ginásio

de esporte haverá
também pista de
skate e pista de
caminhada.
O ginásio de
esporte recebeu
nova pintura e o
centro cultural
passará por ampla
reforma, com a
recuperação do
telhado, piso e
nova pintura, além
da instalação de
sanitário adaptado
a pessoas com
deficiência.
Uma nova

linguagem
paisagística será
adotada, trazendo
um repertório de
novas formas, cores
e texturas, além do
enriquecimento da
vegetação com a
valorização da flora
nativa.
O valor do
investimento no
campo, ginásio e
áreas externas é de
R$ 1,3 milhão e, na
reforma do centro
cultural, de cerca
de R$ 270 mil.

Sistema vai disponibilizar 9
na web dados sobre
habitação social da cidade
Parceria firmada
na terça-feira
(12/7) com a
Prefeitura de São
Paulo vai permitir
implantar em
São Bernardo
o Sistema de
Informação e
Armazenamento
de Dados sobre
Habitação Social
(Habisp). Sistema
de informações
que funciona via
web, o Habisp
armazena,
organiza e
disponibiliza
diversos tipos
de dados sobre
habitações
populares, favelas,
loteamentos
irregulares e
cortiços.
A cooperação
técnica assinada
pelo chefe do
Executivo na sede
da Prefeitura prevê
a transferência
de conhecimento
e tecnologia da

capital para São
Bernardo.
Na oportunidade,
o prefeito
destacou que
o sistema
informatizado
é um valioso
instrumento para
a implementação
das políticas
públicas de
habitação. “Com
essa ferramenta,
vamos
disponibilizar
dados
importantes
sobre áreas
irregulares em
nossa cidade.
Quando o
sistema
estiver em
funcionamento,
qualquer morador
poderá saber
quais projetos a
Administração
está
desenvolvendo
em sua
localidade”,
ressaltou.

Programa da
Prefeitura
deu apoio
financeiro a
20 projetos
culturais

Neste fim de
semana, a
população de São
Bernardo poderá
acompanhar
diversas
apresentações
circenses e teatrais
de qualidade.
As atividades
são algumas das
ações premiadas
pelo Programa
de Valorização de
Iniciativas Culturais
(VAI-SBC). Ao
todo, 20 projetos
receberam apoio
financeiro de R$ 15
mil cada.
A programação
terá início no
sábado (16/7),
às 17h30, no
Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena,
com o espetáculo
de circo de rua
Vida, da Cia.
Circo do Aslfalto,
inspirado no filme
A Vida é Bela, de
Roberto Benigni. A
peça retrata a vida
de dois palhaços
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

que compartilham
as belezas da vida.
Confira ao lado
a programação
completa.
O VAI-SBC tem
como objetivo
promover a
diversidade cultural,
a democratização
e descentralização
das ações culturais
através do apoio
financeiro aos
artistas, grupos
independentes
e pequenos
produtores
da cultura do
município. A
previsão é finalizar
as atividades no
início de setembro
e, ainda este ano,
lançar um novo
edital do programa.

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

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

MEU BAIRRO

Fim de semana terá
apresentações circenses e
teatrais premiadas pelo VAI
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

Programação
16 de julho (sábado),
às 17h30
Vida
Cia. Circo do Aslfalto
Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho
do Mar, 2.980, Rudge Ramos
17 de julho (domingo),
às 15h
Homem do Saco
Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho
do Mar, 2.980, Rudge Ramos
17 de julho (domingo),
às 15h
Em Busca do
Quinto Elemento
Parque Estoril
Endereço: Rua Portugal,
1.100, Riacho Grande

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

Sejam bem-vindos ao Batistini.
Nosso bairro é demais!!!

Pista de skate: ...uma
linda
história para contar!
Há muitos anos a pista
de skate não existia
e no seu lugar havia
um riozinho bem
pequenino no qual as
crianças gostavam de
nadar e brincar, pois
a água era limpa. Ao
redor tinham
apenas árvores de
várias espécies e
flores.
Com o passar dos
anos, muitas
famílias começaram
a construir casas ao
redor deste riozinho
e ele começou a ficar
poluído. Desmataram
o local, aumentaram
o número de casas
e de famílias vindo
morar ali. De tanto
jogarem lixo dentro
dele o riozinho
ficou conhecido por
“córrego”.
No “córrego” tinham
muitas baratas,
ratos, lixos, restos
de móveis, esgotos
e bactérias. Quando
chovia, ele enchia e
alagava.
Para a nossa felicidade,
o córrego
foi tratado, canalizado
e no lugar construíram
uma pista de skate
muito legal, onde as
crianças brincam e se
divertem muito.
A pista de skate é um
lugar muito gostoso
de brincar. Lá também
soltamos pipa,
jogamos bola,
andamos de bicicleta,
escorregamos na
rampa e várias outras
brincadeiras. Venham
conhecer o nosso
bairro!!!

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

A coluna Meu Bairro tem continuidade
nesta edição e os alunos da EMEB Isidoro
Battistin apresentam sua região, o Bairro
Batistini, com fotos, textos e desenhos.
Todos os trabalhos desenvolvidos pelas
crianças da escola estão expostos na
edição de julho do Guia da Cidade.

Desenho do aluno Henry Pablo Gomes Maciel
do 3° D (profª Cleide)
Pessoas nadando na represa em dias quentes de sol.
Uma pequena parte da represa está dentro do bairro

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

Agora estamos na horta.
Aqui é muito lindo, grande
e com muitas plantações

Somos o 1° ano D ciclo II
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

Secretário de Comunicação
EDMAR LUZ
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Arte
Márcio Borriello
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz

CONTATO
Paço Municipal (9º andar) - Centro
Fone: 4348-1207 - Ramal 2328

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Martins, Vanessa Oliveira, Vínicius
Dominichelli, Ana Paula Dante e Kelly Santos

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina
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