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SBC realiza 1ª
Feira Literária
voltada
ao público
infantojuvenil
FELITSBC acontece de 1° a
14 de agosto e reúne nomes
consagrados da literatura
A Prefeitura vai
realizar de 1º a
14 de agosto, no
Pavilhão Vera Cruz,
a 1ª Feira Literária
de São Bernardo do
Campo (FELITSBC).
Com público
estimado de 12 mil
visitantes por dia,
presença de cerca
de 70 editoras,
grandes nomes da
literatura e voltada
exclusivamente

à literatura
infantojuvenil,
o evento, parte
dos festejos
pelo aniversário
da cidade (veja
a programação
na página 5), foi
apresentado pelo
prefeito na terçafeira (26/7).
Entre os vários
autores já
confirmados na
FELIT, que estará

Ana Maria Machado

Marisa Lajolo

Fotos: Divulgação

Marcia Tiburi

Raí

Daniel
Munduruku
Ricardo Kotscho

aberta ao público
a partir do dia
2, estão Marcia
Tiburi, Ana Maria
Machado, Ricardo
Kotscho, Raí, Daniel
Munduruku, Marina
Colasanti e Marisa
Lajolo.
Além de
proporcionar
o encontro de
escritores com a
comunidade, a
feira, resultado

Fabrício Carpinejar
Marina Colasanti

de parceria com
a Fundação
Nacional do Livro
Infantil e Juvenil
(FNLIJ), também
tem o objetivo de
fomentar entre
os alunos da rede
pública de ensino
o gosto pela
literatura.
Nesse sentido, cada
escola receberá
R$ 40 por aluno
matriculado para a

aquisição de livros
e renovação da
biblioteca. Também
será doado a cada
aluno da rede cerca de 85 mil
- um livro para
compor seu acervo
pessoal.
De acordo com o
prefeito, incentivar
nas crianças e
jovens o hábito da
leitura, além de ser
uma maneira de

formar cidadãos
mais conscientes,
também é garantia
de melhora no
desempenho
escolar. “Incentivar
a leitura desde cedo
é um ganho que
elas levarão para o
resto de suas vidas.
Com isso, nossas
crianças também
elevarão seus níveis
de interpretação
em qualquer

disciplina”,
ressaltou o
prefeito.
Para a diretora
Executiva da FNLIJ,
Elizabeth D’Angelo,
incentivar a leitura
é uma das formas
de elevar o nível
da educação em
todos os sentidos.
“Esse exemplo que
São Bernardo está
dando na
sua rede de ensino,
proporcionando
um evento literário
desse porte, é
único. Isso é
pensar no ensino
de qualidade que
tanto acreditamos
enquanto
educadores e
especialistas em
educação”, elogiou.
Estão previstas
sessões de
autógrafos,
oficinas de leitura,
contação de
história e encontro
de escritores da
região.

“Gosto muito de ler os livros com figuras
e desenhos. Na Feira vou escolher um
livro cheio figuras e com
várias histórias.”
Thaís Zana Santana, aluna do 1ª ano
inicial da EMEB Arlindo Miguel Teixeira

“A nossa rede sempre valorizou a
leitura como uma das ferramentas que
conduzem as pessoas ao conhecimento.
O evento é uma grande festa literária.”

Visite a Feira Literária de São Bernardo
O Pavilhão Vera Cruz fica na
Avenida Lucas Nogueira Garcez,
856, Jardim do Mar. A FELITSBC
estará aberta ao público de segunda
a sexta, das 8h às 18h, e de sábado
e domingo, das 10h às 20h. O valor
do ingresso será de R$ 2, com
a garantia de meia-entrada para
estudantes e maiores de 65 anos.
Confira programação completa
da feira no site da Secretaria de
Educação http://www.educacao.
saobernardo.sp.gov.br.

Ivan Oliveira da Silva, diretor da EMEB
Arlindo Miguel Teixeira

“Esse contato direto com livros que
abordam uma linguagem bem específica
é importante para que eles tenham
desde cedo o gosto pela leitura.”
Eloar Flores, diretora da EMEB
Antônio Santos Faria

Durante o evento, os 85 mil alunos da rede
municipal receberão livros gratuitamente
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Mais 80 famílias recebem apartamentos
no Conjunto Habitacional Três Marias
Projeto da
Prefeitura
prevê
um total
de 1.236
unidades

Terça-feira (26/7)
foi um dia muito
especial para as 80
famílias que foram
contempladas
com apartamentos
da terceira etapa
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, no Bairro
Cooperativa.
Com mais essa
cerimônia de
entrega, que
contou com a
participação do
prefeito, já foram
finalizadas um
total de 528
unidades, das
1.236 moradias
em construção
no conjunto.
O projeto tem
investimento
total de R$ 81
milhões, tanto da
Prefeitura quanto
do Programa de
Aceleração do
Crescimento (PAC)
Pró-Moradia, do

Governo Federal.
Os apartamentos
são destinados às
famílias residentes
em áreas de
risco, de proteção
ambiental ou
assentamentos
precários da
região do Grande
Alvarenga.
“Esse projeto tem
como principal
objetivo melhorar
a vida das
pessoas. Estamos
transformando
os compromissos
assumidos com
a população em
realidade”, afirmou

o prefeito.
Nova área de
lazer
Durante a entrega
dos apartamentos,
o prefeito também
assinou a Ordem
de Início de
Serviço (OIS) para
a implantação do
Parque do Bairro
Cooperativa,
vinculado ao
empreendimento
do Conjunto
Três Marias. O
parque terá pista
de caminhada,
playground
e centro de
reciclagem.

Fotos: Divulgação
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As famílias beneficiadas moravam na região do Grande Alvarenga

Projeto do Conjunto Três Marias
1.236 moradias em 52 edifícios
Investimento total de R$ 81 milhões
As moradias são destinadas às famílias
residentes nos bairros Sítio Bom Jesus,
Alvarenga Peixoto, Divinéia I e II,
Pantanal I e II e Jardim Ipê
O projeto prevê toda a infraestrutura
necessária: sistema viário e pavimentação,
drenagem, abastecimento de água e
esgotamento sanitário, energia elétrica e
iluminação pública, além do urbanismo e
paisagismo

“Você não tem ideia do que é conviver com
ratos, insetos e com esgoto na porta de casa.
Foram mais de 30 anos lutando por uma casa
decente. Felizmente esse dia chegou e hoje estou
começando uma nova vida.”
Josefa Pereira, 52 anos, que veio do Jardim Ipê.

“É um sonho que nunca pensei que fosse realizar.
Além de ter como comprovar minha residência,
não vou conviver mais com ratos e o mau cheiro
de esgoto que passava ao lado da minha antiga
casa. Estou muito feliz.”
Anália Rocha de Assis, 77 anos, moradora do
Jardim Ipê e contemplada com nova moradia

São Bernardo
comemora 458
anos com ampla
programação
Muita
cultura,
esporte e
lazer fazem
parte da
festa

São Bernardo
do Campo
completa no
dia 20 de
agosto 458
anos. Para
comemorar

a data, a Prefeitura
preparou
uma extensa
programação, que
terá início neste
domingo (31/7)
com a 9ª Meia
Maratona Cidade
de São Bernardo.
Além das atividades

tradicionais, como
o Desfile Cívico,
a Sessão Solene
na Câmara e a
Missa na Matriz,
também estão
previstas diversas
atividades culturais
que incluem a 1ª
Feira Literária; a
reinauguração da
Chácara Silvestre;

lançamento do
Expresso Lazer,
programa que vai
descentralizar o
oferecimento de
lazer e cultura; e
a Mostra Cinema
e Cidadania,
que exibirá
documentários
premiados.
O esporte não
será esquecido e
São Bernardo vai
receber provas de
Duathlon; Copa
São Paulo de Vôlei
Feminino, com
várias atletas
que integram a
Seleção Brasileira
da modalidade;
competição de kart;
provas de hipismo
e campeonatos de
futebol amador e
skate.
Também vai fazer
parte da festa a
inauguração de

diversas obras
como a UPA
Paulicéia/Taboão,
o Centro Esportivo
do Jardim Lavínia,
além de quadras
esportivas e
reforma de UBSs.
No fim de semana
de aniversário da
cidade, atrações
como Sérgio Reis,
Edson, Zezé di
Camargo & Luciano,
Art Popular e
Bocato, irão agitar a
população.
A programação
ainda terá
debates,
exposições,
palestras, cursos
e apresentações
artísticas diversas.
Verifique a
programação
completa no site
da Prefeitura www.
saobernardo.
sp.gov.br.
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Diversas atividades marcam
Semana Mundial de Amamentação
Programação
acontece
em toda a
cidade de
1° a 5 de
agosto
Para comemorar a
Semana Mundial da
Amamentação, a
Prefeitura promove,
de 1º a 5 de agosto,
diversas atividades
na cidade. A
programação tem
a proposta de
chamar a atenção
das mulheres para
os benefícios do
aleitamento para
mães e bebês
e, ao mesmo
tempo, ampliar
o estoque do
Banco de Leite do
Hospital Municipal
Universitário
(HMU). Atualmente
há apenas 157
litros de leite na
unidade, quando o
ideal para manter
uma margem de
segurança é de 250
litros para o mês.
As ações da
semana envolverão
o Complexo
Hospitalar e as 32

Foto: Divulgação
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Campanha tem como proposta chamar a atenção para
os benefícios do aleitamento para mães e bebês
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
da cidade. O
lançamento será na
próxima segundafeira (1/8), às 9h30,
no anfiteatro do
HMU (Avenida Bispo
César D´Acorso
Filho, 161, 1º andar,
Rudge Ramos).
A programação tem
continuidade dia
2/9, quando o Salão
Paroquial da Igreja
São João Batista
(Rua Rafael Tomé,
72, Rudge Ramos)
sediará, às 15h30,
mesa-redonda com
o tema Amamenta
Brasil. Por fim,

no dia 3/8 está
programada para as
10h a Parada São
Bernardo do Campo
Amamenta, série
de minipalestras
sobre a importância
do aleitamento
materno,
programadas
para acontecer
ao mesmo tempo
no Complexo
Hospitalar e nas 32
UBSs.
O encerramento da
Semana Mundial
da Amamentação
está marcado para
o dia 5/8, às 14h,
no Salão Paroquial
da Igreja São João

Batista. Profissionais
da rede municipal
de saúde, voluntárias
do Banco de Leite
e integrantes dos
grupos de caminhada
das UBSs farão
uma caminhada no
entorno do HMU.
Serviço
O Banco de Leite
Humano funciona
no quarto andar do
Hospital Municipal
Universitário.
O endereço é
Avenida Bispo César
D’Arcoso Filho, 161,
Rudge Ramos.
Telefone 4365-1480
(ramal 203).

Secretaria de Saúde continua campanha de
vacinação contra sarampo e gripe na cidade
A Secretaria de
Saúde de São
Bernardo intensifica
a campanha de
vacinação infantil
contra o sarampo e
contra a Influenza
(gripe) até o início
de agosto. Até o
último dia 20/7,
58.826 crianças
de 1 a 6 anos de
idade (97,22%)
do universo de

60 mil crianças do
município haviam
recebido a vacina
contra o sarampo.
Já contra a gripe,
foram imunizadas
117.036 pessoas.
No entanto, como
a cobertura vacinal
ainda permanece
abaixo da meta de
95% estipulada pelo
Ministério da Saúde,
a campanha contra o

sarampo prossegue
até o dia 3 de
agosto.
Já a campanha de
vacinação contra
a Influenza (gripe)
foi prorrogada
até o dia 5/8 para
as gestantes e as
crianças menores
de 2 anos que ainda
não retornaram para
receber a segunda
dose.

A vacinação deve
ser feita nas 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) da
cidade. As pessoas
que não têm
condições de se
locomover podem
solicitar
a vacinação
em casa. Mais
informações
pelo telefone
4128-7744.

Antigo
espaço
tinha
falta de
segurança e
equipamentos

uma para o
administrativo,
recepção, arquivo,
brinquedoteca,
sala de reunião
com espaço para
atendimentos
mais reservados,
além de 16
computadores com
rede de internet. Os
investimentos com
a reforma e novos
equipamentos são
da ordem de
R$ 456 mil.
De acordo com
o prefeito, além
de melhorar os
serviços oferecidos
aos munícipes,

Novo espaço, amplo e confortável, possui
computadores com internet e brinquedoteca
com o novo espaço
será possível
instalar o Sistema
de Informação
para a Infância e
Adolescência (SIPIA),
do Ministério da
Justiça, que permite,
entre outras coisas,
fazer denúncias pela
internet.
Conheça o
Conselho Tutelar A unidade é
acionada durante
o plantão das
delegacias,
unidades de saúde
e Guarda Civil
Municipal por
meio do telefone

4126-3900, disque
denúncia 181
(Polícia Militar) e
disque 100 – para
casos de abuso e
exploração sexual,
e também pelo
Governo Federal.
O horário de
funcionamento
é das 8h às
18h. Após esse
horário, domingos
e feriados, o
atendimento é
feito em regime de
plantão 24h, pelo
tel. 4126-2800.
A Sedesc fica na
Avenida Redenção,
271, Centro.

São Bernardo recebe 49ª Reunião do Fórum
Paulista sobre Transporte e Trânsito
O prefeito de São
Bernardo abriu na
quinta-feira (28/7)
a 49ª Reunião do
Fórum Paulista
de Secretários e
Dirigentes Públicos
de Transporte
e Trânsito, na
Associação
Comercial de São
Bernardo (Acisbec).
O encontro, que
prossegue na
sexta-feira (29/7),
é um importante

Evento
Assinatura para o início
das obras de urbanização e
produção de moradias no Pq.
São Bernardo, Alto da Bela Vista
e Novo Parque
19º andar do Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50
Dia 29, às 15h
3ª Conferência Municipal de
Políticas para Mulheres
Coordenadoria de Ações para a
Juventude (CAJUV)
Avenida Redenção, 271 - Centro
Dia 30, das 8h às 18h

Foto: Divulgação

O Conselho Tutelar
de São Bernardo
está em um novo
endereço. O espaço,
nas dependências
da Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc), foi
inaugurado
pelo prefeito na
segunda-feira
(25/7). O antigo
local, onde há nove
anos funcionava
o Conselho,
na Avenida
Armando Ítalo
Setti, apresentava
problemas de
segurança,
insalubridade,
mobiliário
em condições
precárias, falta de
equipamentos e
rede informatizada.
O novo espaço
conta com 15 salas
para atendimento,

PROGRAME-SE

Conselho Tutelar está de
casa nova para atender melhor
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espaço de discussão
sobre as políticas de
mobilidade urbana
do País. O encontro
contou com a
participação de cerca
de 200 secretários e
dirigentes públicos
de diversas cidades
do Estado de São
Paulo.
Os principais temas
debatidos foram
as alterações do
Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) e

Comitê Nacional de
Mobilização pela
Saúde, Segurança
e Paz no Trânsito,
Plano Cicloviário
Regional do Grande
ABC e a Escolha da
Tecnologia do Metrô
Leve do ABC.
Durante o
evento, o prefeito
destacou algumas
intervenções que
a Prefeitura tem
realizado na cidade,
como a obra de

rebaixamento da
Avenida Lions e
a implantação
do Metrô Leve. O
chefe do Executivo
também revelou
que São Bernardo
projeta mais dez
corredores de
ônibus para a
cidade, intervenções
nas calçadas
para facilitar a
acessibilidade e
38 quilômetros de
ciclovias.

10º Festival de Reggae
Parque da Juventude Città Di
Maróstica
Avenida Armando Ítalo
Setti, 65 Centro
Dia 30, das 14h às 21h
9º Meia Maratona Cidade de
São Bernardo do Campo
Saída em frente ao Ginásio
Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1.155
Bairro Anchieta
Dia 31, a partir das 8h
1ª Feira Literária de São
Bernardo do Campo – FELIT
Pavilhão Vera Cruz
Avenida Lucas Nogueira Garcez,
856 - Jardim do Mar
Segunda a sexta, das 8h às 18h,
e de sábado e domingo,
das 10h às 20h
De 1º a 14 de agosto
Lançamento do Projeto
Expresso Lazer
Estacionamento do Ginásio
Poliesportivo,
Av. Kennedy 1.155
Bairro Anchieta
Dia 4, às 9h
Inaugurações
Reforma da UBS do
Bairro dos Finco
Rua Fortunato Benevenuto Finco,
151 - Bairro dos Finco
Dia 3 de agosto, às 19h
Serviços
Operação Bota Fora
Região Demarchi e
Bairro dos Casa
Informações 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro Assunção
De 1 a 31 de agosto

Obras do Estádio de Atletismo de São Bernardo
continuam em ritmo acelerado
Complexo
Esportivo
também
contará com
centro de
handebol

As obras do
novo Estádio
de Atletismo de
São Bernardo,
que está sendo
construído no
antigo Volkswagen
Clube, seguem em
ritmo acelerado.
Parte de um
complexo esportivo
onde também
será instalado o
Centro Nacional de
Desenvolvimento
do Handebol, o
novo equipamento
público, onde estão
sendo investidos

Fotos: Divulgação
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“Para nós, atletas, vai
mudar tudo. A estrutura
vai ser muito boa, coisa
de primeiro mundo.
Vamos treinar em um só
lugar, padronizado com
as regras oficiais.”

Novo Estádio contará com pista de 400 metros
nos padrões exigidos internacionalmente
mais de R$ 38
milhões, deverá
ser inaugurado em
dezembro.
O local contará com
pista de atletismo
de 400 metros, nos
padrões exigidos
pela Associação
Internacional de

Federações de
Atletismo (IAAF).
As arquibancadas
do complexo já
estão concluídas,
restando apenas
a colocação dos
assentos; já o
prédio de apoio
da pista de

atletismo está na
fase estrutural,
com as instalações
elétricas e
hidráulicas sendo
executadas.
Outro diferencial
do complexo é a
construção de um
túnel que liga os

Bruno Bigoni Tapias,
22 anos, atleta de
arremesso de peso
de São Bernardo,
campeão brasileiro sub
23, campeão estadual
adulto

dois lados da pista,
a fim de facilitar
a locomoção de
atletas, autoridades
e imprensa. A pista
de atletismo, além
de receber material

“Nós temos poucos
equipamentos nas
medidas aprovadas
pela Federação e ter
um estádio desse porte
é um grande ganho
para o atletismo. Vai
ser importante para as
Olímpiadas de 2016.”
Jadel Gregório, atleta
de salto triplo de São
Bernardo, ouro nos
Jogos Panamericanos
de 2007

importado da
Alemanha, vai contar
com 85 metros de
extensão dentro do
prédio de apoio para
aquecimento dos
competidores.

Novo
Espaço
inibe
descarte
irregular
do material

O terceiro ecoponto
de São Bernardo do
Campo, localizado
na Avenida Capitão
Casa, 687, no
Bairro dos Casa,
foi inaugurado na
sexta-feira (22/7)
pelo secretário de
Gestão Ambiental.
O novo espaço
é voltado
principalmente
para o descarte
de resíduos de
construção civil
e cada morador
poderá depositar
até um metro
cúbico (cerca de
10 sacos de lixo
de 100 litros).
Também são
permitidos o
descarte de lixo
reciclável (plástico,
papel, vidro e
metal) e materiais

provenientes
de podas. Não
serão aceitos lixo
orgânico domiciliar,
resíduos de
serviços de saúde e
lixo industrial.
A psicóloga Vlasta
Maret Scovennal,
71 anos, foi uma
das primeiras a
utilizar o serviço.
“Eu separava o lixo
para reciclagem
antigamente,
mas as pessoas
misturavam os
materiais. Aqui
no ecoponto há
mais controle na
separação”, afirma.
Segundo o
secretário de
Gestão Ambiental,
a previsão é de
que a cidade tenha
30 ecopontos
inaugurados nos
próximos dois
anos. “É mais um
local para organizar
o descarte de
resíduos, além de
ser muito prático.
É um equipamento
destinado

Foto: Divulgação

Bairro dos Casa ganha terceiro
ecoponto de construção civil da cidade

Cada morador poderá depositar
até um metro cúbico de entulho
principalmente
àquelas pessoas
que fizeram uma
pequena reforma
em casa que
gerou entulho mas

que, pela pouca
quantidade, acaba
não valendo a pena
contratar uma
caçamba”, explica
o titular da Pasta.

Utilize os ecopontos de São Bernardo
Ecoponto do Bairro dos Casa, na
Avenida Capitão Casa, 687
Ecoponto da Vila Vivaldi, Rua
Guilherme de Almeida, 86
Ecoponto do Parque dos Pássaros, Rua
dos Tangarás, 867
O serviço funciona de segunda a
sábado, das 8h às 16h. Informações
pelo telefone 4366-3660.

9ª Meia Maratona Cidade 9
de São Bernardo bate
recorde de inscrições
A 9ª Meia Maratona
Cidade de São
Bernardo entrou
para a história.
A edição deste
ano registrou
5.400 inscrições,
superando a
marca de 2008,
quando 5.238
pessoas garantiram
presença no evento,
que acontece neste
domingo (31/7), a
partir das 8h15, em
frente ao Ginásio
Poliesportivo
(Avenida Kennedy,
1.155, Bairro
Anchieta).
Vias importantes do
centro da cidade,
como as avenidas
Senador Vergueiro
e Rua Marechal
Deodoro, ficarão
temporariamente
bloqueadas na
manhã da prova
e serão liberadas
conforme os
competidores
completem o
trajeto.
Informações pelo
telefone 43368700.

As seguintes vias
ficarão interditadas:
Avenida Kennedy,
das 5h às 12h
Praça Ibrahim
Nobre, das 7h50 às
11h30
Avenida Senador
Vergueiro, das 7h30
às 10h
Praça Samuel
Sabatini, das 8h às
9h20
Rua Marechal
Deodoro, das 7h30
às 9h
Avenida Francisco
Prestes Maia, das
7h30 às 9h30
Praça dos
Bombeiros, das 7h30
às 9h30
Praça Miguel
Etchenique, das
7h50 às 9h30
Avenida João
Firmino, das 8h às
10h
Rua Cristiano
Angeli, das 8h às
10h30
Avenida Robert
Kennedy, das 8h10
às 10h40
Avenida
Piraporinha, das
8h30 às 11h

Guia da Cidade comemora um ano e já
é referência entre a população
Publicação
divulga
eventos
de cultura,
esporte
e lazer

Fotos: Divulgação
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O Guia da Cidade,
publicação mensal
da Prefeitura de
São Bernardo,
está completando
um ano e 12
edições. Reunindo
e divulgando os
eventos culturais,
esportivos e de lazer
da cidade, assim
como inaugurações,
campanhas de
saúde, atividades
para a terceira
idade, público LGBT
e jovem, o Guia,
lançado em agosto
de 2010, já virou
referência entre
aqueles que querem
se informar sobre
o que o município
oferece.
Para o secretário de
Comunicação, várias

“Sempre que me
apresento em São
Bernardo me estimula
muito a sede da plateia
pelo novo. E o Guia da
Cidade certamente tem
participação efetiva
nisto, porque é o elo
entre quem faz e quem
quer ver. Desejo que São
Bernardo vá atrás dessa
possibilidade: ela pode
converter-se em vocação.
Torço por isso”.

“Faço teatro há 40
anos, por isso acho
importante ter um guia
como este, que divulga
o teatro, a cultura e a
cidade como um todo.
Quanto mais meio de
comunicação e quanto
melhor ele for, maior
será a integração
da cultura com a
população. Com o Guia
da Cidade estamos
caminhado para isto”.

Tom Zé, cantor e
compositor

Noemi Gerbelli, atriz,
Vila Gonçalves

para os alunos da
rede municipal.
A distribuição do
Guia também foi
aprimorada desde
a primeira edição,
passando de 50 para
200 pontos.
Ainda de acordo
com o secretário,

o próximo desafio
da publicação, que
está aumentando
o público nas
atividades culturais,
esportivas e de
lazer da cidade, será
disponibilizar uma
versão on-line do
Guia.

Sucesso da publicação se traduz no aumento do público nas
atividades culturais, esportivas e de lazer da cidade
são as evidências
do sucesso da
publicação. “A
procura está tão
grande que tivemos
a necessidade de
aumentar a tiragem,
a quantidade
de páginas e
até criar novas
editorias”, explicou,
completando que
o foco do Guia é
oferecer sempre
programação de
qualidade sem que
o morador precise

gastar muito.
Uma das
características do
Guia, sua constante
inovação, vem
possibilitando
melhorias como a
criação da coluna
Meu Bairro, onde
os alunos da rede
municipal de ensino
retratam, por meio
de desenhos,
fotos e textos, o
bairro onde moram
e estudam; e a
criação de uma

seção de cartas,
onde os moradores
podem criticar,
elogiar e até sugerir
novos passeios e
atividades de lazer
no município.
Tendo sido lançado
com 44 páginas,
a edição nº 12,
que tinha como
tema principal a
programação de
férias, atingiu 100
páginas, além de
ter sido impressa
uma tiragem extra

Show de Paulo Miklos neste domingo homenageia Noel Rosa
O vocalista da
banda Titãs Paulo
Miklos e o grupo de
samba paulistano
Quinteto em Branco
e Preto serão as
atrações neste
domingo (31/7), a

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

partir das 17h, no
Parque Municipal
Engenheiro Salvador
Arena. O show,
gratuito, será
uma homenagem
ao centésimo
aniversário do

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

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

compositor e cantor
carioca Noel Rosa,
comemorado em
11 de dezembro de
2010.
O artista, conhecido
como Poeta da
Vila, terá diversos

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

de seus sucessos
interpretados pela
voz forte do roqueiro
paulista.
O show de abertura
será do Bernô
Quartet e, durante
a apresentação,

Secretaria de Educação
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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

serão interpretadas
composições de
grandes mestres
do samba como
Pixinguinha, Nelson
Cavaquinho,
Paulinho da Viola e
Ari Barroso.

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

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

O Parque Salvador
Arena fica na
Avenida
Caminho do Mar,
2.980, Rudge
Ramos. Mais
informações pelo
tel. 4368-1246.
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Martins, Vanessa Oliveira, Vínicius
Dominichelli e Ana Paula Dante

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

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.
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