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Prefeitura vai
urbanizar e
construir 778
moradias no
Pq. São Bernardo
ESPORTE 2

São Bernardo é campeã dos Jogos
Regionais depois de 38 anos de jejum

Delegação, com 425 atletas,
conquistou 37 medalhas;
competição foi realizada de
19 a 30 de julho em Santo André

Sucesso de público, Feira
Literária vai até o dia 14
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A Vida que pedi,
Adeus neste
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UBS dos Finco,
reformada
e ampliada,
é entregue
para a população
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Projeto Expresso
Lazer vai levar
diversão e esporte
para toda a cidade
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São Bernardo é campeã dos Jogos
Regionais depois de 38 anos de jejum
Cidade contou com delegação de
425 atletas e conquistou 37 medalhas
Depois de 38
anos de espera,
São Bernardo
é novamente
campeã dos
Jogos Regionais.
Sem conquistar
a competição
desde 1973, em
Botucatu, a cidade
faturou a 55ª
edição dos Jogos,
disputada de 19
a 30 de julho em
Santo André, com
a impressionante
marca de 346
pontos e 37
medalhas: 16 de
ouro, 13 de prata
e 8 de bronze.

A certeza do título
veio na sexta-feira
(29/7), no Ginásio
do Camilópolis,
depois que a
equipe masculina
de handebol
venceu sem
dificuldades
o Guarujá por
37 a 5 e o time
feminino lutou até
o último minuto
para derrotar
Santo André por
18 a 15.
“Todos os atletas
e comissão técnica
estão de parabéns
pelo esforço e por
esta conquista

merecida. Eles
são um orgulho
para a nossa
cidade”, destacou
o prefeito.
A delegação da
cidade contou
com 425 atletas
distribuídos
em 43 equipes
(apenas quatro
delas não subiram
ao pódio). O tão
aguardado título
foi conquistado
após disputa
ponto a ponto
com Santos, em
segundo lugar na
classificação geral,
e São Caetano,

Fotos: Divulgação
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Certeza do título veio após o ouro das equipes
masculina e feminina de handebol da cidade

Hugo Hoyama, destaque da comitiva,
também levou o ouro no tênis de mesa

cidade campeã
das 12 últimas
edições dos Jogos
Regionais e que
ficou em terceiro
lugar.
O secretário de
Esportes e Lazer
aponta algumas
das causas do
sucesso. “O
planejamento
começou em 2009
com a finalidade
de melhorar a
qualidade técnica
das equipes e de
nossos atletas e
foi recompensada
com esse
resultado”,
afirmou.
O próximo
compromisso dos
atletas acontece
em novembro,
quando a
delegação
participará dos
Jogos Abertos de
Mogi das Cruzes.
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Confira as medalhas de São Bernardo
Medalhas de ouro: biribol, damas,
futsal masculino, ginástica artística
masculina, handebol masculino e
feminino, malha, natação feminino,
natação PPD (Pessoas Portadoras de
Deficiência), taekwondo feminino, tênis
feminino, vôlei masculino e feminino,
vôlei de praia feminino e xadrez
masculino e feminino.

Medalhas de prata: atletismo
masculino e feminino, basquete
feminino, bocha, capoeira masculino,
ciclismo feminino, ginástica rítmica,
karatê masculino e feminino, natação
masculino, taekwondo masculino, tênis
masculino e vôlei de praia masculino.

Medalhas de bronze: atletismo PPD,
ciclismo masculino, futsal feminino,
ginástica artística feminina, judô
feminino, tênis de mesa masculino e
feminino e basquete masculino.

“Nossa equipe tem grande apoio da Metodista
e da Prefeitura de São Bernardo do Campo.
Chegamos até este título depois de treinos
pesados e de ralar muito para isso acontecer.”
Atalita “Tali” Ramos Terence,
armadora central da equipe de handebol
da Metodista/São Bernardo

“Nosso Centro de Treinamento tem piso e
mesas importadas, além de toda a infraestrutura
oferecida pela Prefeitura, o que contribuiu muito
para termos esse ótimo desempenho.”
Hugo Hoyama, mesatenista de
São Bernardo

“A estrutura dá condições para desempenharmos
um grande papel. A quadra é muito boa e isso
faz com que os jogadores rendam 100%. Temos
transporte de qualidade e não temos outra
preocupação a não ser treinar e jogar.”
Paulo Renan, levantador do BMG/São Bernardo

Prefeitura inicia urbanização e construção
de 778 moradias na região do Pq. São Bernardo
Conjunto
de obras
beneficiarão
diretamente
2,5 mil
famílias

Durante cerimônia
realizada no Paço
Municipal na sextafeira (29/7), o
prefeito assinou
a Ordem de Início
dos Serviços (OIS)
para as obras
de urbanização
e construção de
novas unidades
habitacionais da
2ª e 3ª etapas
do Projeto de
Urbanização
e Saneamento
Integrado do Parque
São Bernardo, Alto
da Bela Vista e Novo
Parque.
As obras
beneficiarão
diretamente 2,5
mil famílias que
vivem na área,
parte das quais em
situação de risco
ou em moradias

precárias, que serão
atendidas nas 778
novas unidades
habitacionais a
serem construídas
na própria região.
As outras 1,7 mil
famílias serão
beneficiadas
com obras de
urbanização.
A intervenção, que
terá investimento de
R$ 105,7 milhões,
é resultado de dois
contratos firmados
com o Governo
Federal por meio
do Programa de
Aceleração
do Crescimento
(PAC I) .
O projeto prevê
também a instalação
de um centro de
educação
profissional e
práticas esportivas,
centro comercial,
pista de skate e
novo paisagismo.
“Esta obra vai
transformar o bairro
e levar qualidade
de vida a todos que

Foto: Divulgação
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Famílias beneficiadas vivem em situação
de risco ou em moradias precárias
Projeto de Urbanização e Saneamento Integrado do
Parque São Bernardo, Alto da Bela Vista e Novo Parque
2,5 mil famílias beneficiadas: 778 atendidas com novas
casas e 1,7 mil com obras de urbanização
Investimento de R$ 105,7 milhões: R$ 62,4 milhões são
repasses federais e empréstimos; e R$ 43,2 milhões são
recursos da Prefeitura
O projeto prevê a instalação de um centro de educação
profissional e práticas esportivas, centro comercial,
paisagismo e pista de skate

moram no entorno
da comunidade”,
disse o prefeito.
Além das obras
que iniciam agora,

outras 582 famílias
da região, que
foram beneficiadas
durante a 1ª etapa
de obras por meio

do Programa
Habitar Brasil-BID,
terão suas
moradias
regularizadas.

Prefeito abre
seminário sobre
acessibilidade
e mobilidade
O prefeito de
São Bernardo
participou na
terça-feira (2/8),
no campus de
Santo André da
Universidade
Federal do ABC
(UFABC), do 1º
Seminário sobre
Acessibilidade
e Mobilidade
da UFABC:
Campus Acessível
em Cidade
Sustentável.
Em sua
explanação, o
chefe do Executivo
destacou que
a questão da
mobilidade urbana
é um problema a
ser pensado
por todas as
cidades do Grande
ABC. “Todo
administrador
público tem
que ter clareza
de que é preciso
reservar recursos
volumosos para
o setor, coisa que
já acontece em
São Bernardo”,
afirmou.

Cerca de
80 ruas e
avenidas
estão
recebendo
melhorias

Com o objetivo de
proporcionar maior
segurança viária e
acessibilidade, tanto
para os condutores
de veículos quanto
aos pedestres,
a Prefeitura está
realizando desde
o início deste ano
melhorias em
aproximadamente
80 importantes
vias da cidade.
Ao todo, serão
investidos cerca de
R$ 8 milhões nessas
obras.
Algumas das vias

que estão passando
por intervenções são
as avenidas Nações
Unidas e Redenção,
onde está sendo
feita a adequação
de rampas, calçadas
e travessias de
pedestres. As
melhorias também
foram realizadas na
Avenida Tiradentes,
em frente à Escola
Estadual Prof°
Pezzolo, onde ainda
será colocado gradil.
Já na Avenida Robert
Kennedy e Praça
Giovanni Breda está
sendo implantada
nova sinalização
horizontal. Há
ainda instalações
de semáforos
e iluminação
para travessia
de pedestres em

Foto: Divulgação

Obras em vias da cidade garantem
mais acessibilidade e segurança

Obras de acessibilidade
na Avenida Tiradentes

cruzamentos
isolados. A previsão
é de que as obras
nesses trechos
sejam finalizadas
em novembro.
Outros pontos
importantes que
passarão por
intervenções são
a Praça Miguel
Etchenique, que
receberá melhorias

de acessibilidade
e implantação de
gradil ainda este
mês, Av. Dr. Rudge
Ramos e ruas do
bairro Paulicéia.
A Avenida Juscelino
Kubitschek foi a
primeira a receber
obras, seguida da
Avenida Robert
Kennedy.

Ambulatório de
Osteoporose vai
ampliar atendimento
O Ambulatório
de Osteoporose
do Centro de
Atenção Integral à
Saúde da Mulher
(CAISM) de São
Bernardo ampliará
o atendimento na
segunda quinzena
deste mês de
agosto. O serviço,
que atualmente
funciona às
segundas-feiras,
das 13h às 17h,
será oferecido
duas vezes por
semana, neste
mesmo horário, às
segundas e sextasfeiras.
Com a mudança,
a capacidade de
atendimento irá
saltar de 16 para
32 consultas,

reduzindo assim
o tempo médio de
espera atual de 60
dias para cerca de
40 dias. O públicoalvo do serviço são
mulheres que já
são atendidas no
CAISM, encontramse na fase da
menopausa e
tenham propensão
à doença
Serviço - O
Ambulatório
de Osteoporose
funciona no Centro
de Atenção Integral
à Saúde da Mulher,
que fica na Rua
Barão do Rio
Branco,
45, no Bairro Santa
Terezinha.
O telefone é
4335-3214.
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Programa de Saúde Bucal nas Escolas já beneficiou
77,5 mil crianças da rede pública de ensino
Prevenção
e tratamento
dentário
fazem
parte da
iniciativa
Lançado em
março deste ano,
o Programa de
Saúde Bucal nas
Escolas, parceria
entre a Prefeitura
e a Associação de
Jovens Dentistas
(AJD), entra em
uma nova fase na
segunda quinzena
deste mês. O
programa realiza a
avaliação da saúde
bucal, orientação
sobre higiene e
tratamento dentário
junto aos alunos
da rede municipal
de ensino. A ação
já atendeu 77.505
crianças em 199
escolas e creches.
Desse total, 7.436

estudantes foram
encaminhados
e já estão sendo
atendidos pelo
primeiro tratamento
restaurador, uma
técnica odontológica
conhecida como
ART que não
requer a utilização
do motorzinho e
anestesia para a
remoção da cárie.
Com esse método,
os alunos podem
receber tratamento
na própria escola.
Já na próxima etapa
do programa, que
começa dia 18 de
agosto e segue até
14 de setembro, a
equipe, composta
de 25 dentistas e 15
auxiliares de saúde
bucal, promoverá
uma nova
classificação de
risco de cárie e de
outros problemas
dentários dos

Foto: Divulgação
Fotos: Divulgação
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Crianças são tratadas na própria
escola e recebem kits educativos
estudantes.
Também será
realizada
escovação
monitorada e
distribuição de
kit contendo
escova, pasta e fio
dental. Todos os
estudantes serão
atendidos.
O investimento
da Prefeitura no
programa, que
prossegue até
dezembro deste
ano, é de R$ 4,6
milhões.

“O Programa Saúde
Bucal nas Escolas
vem somar porque
os profissionais de
educação, sozinhos,
não conseguem dar
esse tipo de orientação
aos alunos. Além de
tirar um pouco o temor
de irem ao dentista.”

“É importante que os
pais e responsáveis se
informem sobre esse
programa e procurem
a escola para
esclarecer suas dúvidas.
Os métodos
que utilizamos são
eficazes, seguros e
simples.”

Ana Maria Marques
Mazo, diretora da EMEB
Isidoro Batistin

Fábio Iwai, presidente
da Associação de Jovens
Dentistas

“Vou ao dentista,
mas aqui na escola é
legal porque a gente
nem precisa esperar
um tempão, como no
consultório. Aprendi a
escovar os dentes três
vezes ao dia e a passar
o fio dental.”
Giovanna Esther
Nascimento Del Rei,
aluna da EMEB Isidoro
Batistin

A programação
de aniversário
de São Bernardo
do Campo, que
completa 458
anos no dia 20 de
agosto, prossegue
ao longo do mês e
a Prefeitura oferece
nos próximos
dias atividades e
eventos para todos
os gostos.
Na sexta-feira
(5/8), às 16h, no
Salão Paroquial do
Hospital Municipal
Universitário
(HMU), haverá o
encerramento da
Semana Mundial
da Amamentação,
com caminhada
e festa de
confraternização
com as mães

doadoras.
A cultura não
será esquecida
e neste final de
semana, além do
encerramento da
mostra Cinema
Internacional em
São Bernardo,
com a exibição de
filmes premiados
internacionalmente,
será possível
conferir a abertura
da exposição
A Música em
São Bernardo
do Campo, com
fotos, documentos
e objetos que
ilustram a história
da música na
cidade (confira a
matéria completa
na página 10).
O final de semana
também será do
esporte com a
segunda etapa
do campeonato
Paulista de
Duathlon, com
percursos de
cinco quilômetros

PROGRAME-SE

Dia 11
começa
a Copa
São Paulo
de Vôlei, no
Poliesportivo

Foto: Divulgação

Semana de festejos terá exposição,
Duathlon e inauguração
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Eventos
Circuito Flash Power Skate
Vertical Amador 2011
Local: Parque Cittá di Maróstica Avenida Armando Italo Setti, 65,
Centro
Informações: 4330-0726
Dia 6, às 8h
2ª Conferência Municipal da
Juventude
Local: Avenida Redenção, 271 –
portaria 23 – Centro
Informações: 4126-3936 ou
4126-3656
Dia 6, das 8h às 17h

Inauguração da UPA Paulicéia/Taboão, no
dia 10, faz parte da programação
de corrida, 20
quilômetros de
ciclismo e outros
2,5 quilômetros
de corrida. A
cidade também
vai receber de 11
a 14, no Ginásio
Poliesportivo, a
Copa São Paulo
de Voleibol
Feminino, principal
competição regional
da modalidade.
A comemoração
prossegue no

dia 10, com a
inauguração da UPA
Paulicéia/Taboão,
e no dia 11, com
assinatura
para o início
das obras para
a reforma e
ampliação da
UBS Taboão.
Confira a
programação
completa no site
da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Campeonato Paulista de
Duathlon
Local: Avenida Lauro Gomes
com Aldino Pinotti
Dia 7, às 9h
Assinatura da reforma e
ampliação da UBS Paulicéia/
Taboão
Local: Avenida do Taboão, 4.099
– Taboão
Dia 11, às 14h30
Copa São Paulo de Voleibol
Feminino
Local: Ginásio Poliesportivo - Av.
Kennedy, 1.155 - Bairro Anchieta
Dias 11 a 14
Inaugurações
UPA Paulicéia/Taboão
Local: Rua Pedro de Toledo,
326 – Paulicéia
Dia 10, às 19h
Inscrições
Formação de Agente
Socioambiental Voluntário
Local de inscrição: Rua Jacquey,
61, 1º andar - Rudge Ramos
Informações: 4367-6371
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga A
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro Assunção
De 1 a 31 de agosto

Projeto Expresso Lazer leva esporte
e diversão para toda a cidade
Iniciativa
é parte da
programação
pelos 458
anos de São
Bernardo
O Projeto Expresso
Lazer, iniciativa
lançada pelo prefeito
na quinta-feira (4/8)
durante cerimônia
no estacionamento
do Ginásio
Poliesportivo,
promete levar muito
esporte e diversão
para todas as
regiões da cidade,
especialmente na
periferia.
Composta por
dois caminhões
adaptados, cada um
com cinco monitores

e um coordenador,
a ação vai oferecer
atividades como
brincadeiras e
jogos para crianças,
jovens e adultos.
A iniciativa é parte
da programação
pelo aniversário
de 458 anos da
cidade, comemorado
dia 20/8, além
de atender a uma
das demandas
apontadas pela
comunidade durante
o Orçamento
Participativo de
2010.
O projeto vai realizar
atividades de terça
a sexta-feira nas
escolas municipais
de educação
infantil e ensino
fundamental e, aos

Cidade recebe
neste sábado
Conferência
de Juventude

Foto: Divulgação
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Os dois caminhões vão oferecer atividades
como brincadeiras e jogos
finais de semana,
nas comunidades do
entorno das escolas.
As atividades
ocorrem das 10h às
17h.
O investimento
na aquisição e na
adaptação dos
caminhões foi

de R$ 557 mil. O
custo anual para
o pagamento dos
recursos humanos e
materiais será de R$
1,6 milhão.
Mais informações
sobre o Expresso
Lazer pelo telefone
4126-5613.

Confira a programação
do Expresso Lazer
06 Jardim Laura – Rua Ribeiro,
68
Cooperativa – Rua Centauro, 21
- Três Marias
07 Jardim Represa - Praça São
Judas Tadeu
Parque São Bernardo - Rua
Almeida Leme, 80

A Prefeitura vai
realizar neste
sábado (6/8), na
Coordenadoria
de Ações para
Juventude (Cajuv),
a 2ª Conferência
Municipal de
Juventude. O
evento começa
às 9h e terá
como tema
Conquistar Direitos,
Desenvolver o
Brasil. Poderão
participar da
conferência jovens
com idade entre
15 e 29 anos. Os
interessados devem
se inscrever no dia
do evento, das 9h
às 10h. A Cajuv
fica na Avenida
Redenção, 271,
Centro.

Moradores do Bairro dos Finco ganham
UBS totalmente reformada e ampliada

A população do
Bairro dos Finco
recebeu na quartafeira (3/8) uma
Unidade Básica
de Saúde (UBS)
completamente
reformada e
ampliada. A UBS
Primo Finco,
localizada na
Rua Fortunato
Benevenuto Finco,
151, foi inaugurada
pelo prefeito depois
do investimento
de R$ 690 mil nas
obras e na aquisição
de mobiliário e
equipamentos.
Com a intervenção,
a UBS, construída
há 18 anos e que
nunca havia passado
por reforma, poderá
ampliar a equipe
de saúde bucal.
As obras também
contemplaram a
revisão elétrica e

hidráulica, pintura
interna e externa,
nova padronização
visual da fachada,
construção de sala
de reuniões para a
comunidade, salas
para os apoiadores
e agentes
comunitários,
banheiros
adaptados,
brinquedoteca e
decoração com
painéis fotográficos
que retratam
moradores.
Um dos grandes
problemas que o
edifício enfrentava,
a infiltração de água
nos dias de chuva,
foi resolvido com
a recuperação do
telhado.
“Com exceção
de três unidades
de saúde, todas
as demais irão
passar por reforma
e ampliação a
fim de melhorar
o atendimento
e garantir um
bom ambiente
de trabalho aos
profissionais”,
afirmou o prefeito.

“Tenho conhecimento
em obras e posso
garantir que essa
reforma está de
primeira linha. Em três
anos, São Bernardo
avançou muito na
Saúde.”

Fotos: Divulgação

Construído
há 18 anos,
edifício
nunca
havia sido
reformado

Valdir Luis
Magalhães, 81 anos,
aposentado

Conjunto de intervenções vai
melhorar o atendimento da UBS
Prefeitura reforma e amplia
UBSs em toda a cidade
UBS Santa Cruz: obras entregues dia 27
de agosto de 2010; investimento de R$ 670
mil: R$ 570 mil em obras e R$ 100 mil
em equipamentos
UBS Ferrazópolis: obras entregues dia
16 de junho de 2011; investimento de R$
1,1 milhão nas obras e mais R$ 300 mil
na aquisição de novos equipamentos e
mobiliário
UBS São Pedro: obras entregues dia 29 de
de junho de 2011; investimento de mais de
R$ 1,8 milhão e mais R$ 400 mil na
aquisição de equipamentos e mobiliário
Estão em obras: UBSs do Rudge Ramos e
do Batistini
Outras sete unidades começarão a ser
reformadas ainda em agosto

“Esta unidade está
muito bonita e perto
da antiga não tem o
que comparar. Agora
depende do povo
manter para que ela
não fique deteriorada
novamente.”
Judite de Melo
Vannchi, 55 anos,
dona de casa

Praça dos
Meninos está
recebendo
melhorias
A Praça dos
Meninos, no
Rudge Ramos, está
recebendo uma
série de melhorias.
Os serviços
tiveram início em
maio e incluem a
substituição do
piso de concreto na
área de caminhada,
reforma e
ampliação dos
sanitários,
incluindo um
adaptado para
pessoas com
deficiência, além
de nova rampa de
acessibilidade para
a praça. Também
serão instalados
em breve
equipamentos
de ginástica para
a terceira idade,
além de melhorias
no coreto e na
iluminação pública.
As obras estão
previstas para
serem entregues
no dia 15 de
agosto e o
investimento foi de
R$ 160 mil.
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Exposição lembra a história
da música em São Bernardo

Os amantes de
música e história já
têm um programa
para este sábado
(6/8): acompanhar a
abertura, às 14h, da
exposição A Música
em São Bernardo
do Campo. A
mostra faz parte
da programação
de aniversário dos
458 anos da cidade
e acontece até 24
de setembro na
Biblioteca de Arte
Ilva Aceto Maranesi,
localizada no Jardim
do Mar.
Durante a
abertura, haverá
a apresentação
da Corporação
Musical São José,
um dos grupos que
emprestou materiais

para a exposição.
O público também
poderá conferir
fotos, documentos,
objetos,
instrumentos como trompete,
saxofone e flauta - e
peças de vestuário
da Corporação
Musical Carlos
Gomes, bandas
Sinfônica, Cidade
da Criança e Rudge
Ramos. Alguns
materiais também
fazem parte da
Seçãoo Serviço
de Pesquisa e
Documentação do
município.
Serviço
O horário de
visitação é de terça
à sábado, das 9h
às 18h, e quinta,
das 9h às 21h. A
Biblioteca de Arte
Ilva Aceto Maranesi
fica na Rua Kara,
105, Jardim do Mar.
Mais informações
pelo telefone 41252379.

Fotos: Divulgação

Mostra será
aberta neste
sábado na
Biblioteca
de Arte Ilva
Aceto

A Vida que Pedi, Adeus
estará neste fim de semana
no Teatro Lauro Gomes

Fotos: Divulgação
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Banda Catta Preta, 1892

Banda Sinfônica

O Teatro Lauro
Gomes recebe
neste fim de
semana (6 e
7 de agosto),
às 21h e 18h,
respectivamente, o
espetáculo A Vida
que Pedi, Adeus,
com os atores
Ailton Graça,
Vera Mancini,
Paulo Américo e
Antoniela Canto.
Na peça, o público
vai acompanhar
tudo que pode sair
errado quando o
casal Armando
(Ailton Graça)
e Eurídes (Vera
Mancini) resolvem
diversificar os

“negócios” e atacar
em vários “ramos
da pilantragem”
para faturar uma
graninha extra e
levar, como sempre,
vantagem sobre
todos.
Os ingressos
custam R$ 60
(inteira), R$ 50
(antecipado até
5/8) e R$ 30 (meiaentrada, estudantes,
aposentados,
pessoas com 60
anos ou mais). O
Teatro Lauro Gomes
fica na Rua Helena
Jacquey, 171,
Rudge Ramos. Mais
informações pelo
telefone 4368-3483.

Banda Infantojuvenil do
Rudge Ramos, 1970

Comédia retrata casal de malandros

Dois filmes encerram Mostra Cinema Internacional no fim de semana
Dois filmes
encerram neste
final de semana
a Mostra Cinema
Internacional em
São Bernardo
do Campo,
que acontece
no Cineclube
PUBLICAÇÃO
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SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Photogramas.
Entre as exibições,
estão a comédia
Caro Sr. Horten,
que tem em seu
elenco Baard Owe e
Espen Skjonberg, e o
filme Goodbye Solo,
com Souléymane
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

Sy Savané e Red
West e que ganhou
o prêmio da crítica
internacional do
Festival de Veneza
em 2008.
O evento, em
sua 10ª edição,
é gratuito e

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

traz produções
premiadas
internacionalmente.
Os ingressos estão
disponíveis uma hora
antes no Cineclube
Photogramas, que
fica na Rua Kara,
105, Jardim do Mar.

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

Confira a programação:
Caro Sr. Horten (Direção: Bent Hamer)
Recomendação etária: 14 anos.
Dia 05 (sexta) 20h
Dia 07 (domingo) 19h
Goodbye Solo (Direção: Ramin Bahrani).
Dia 06 (sábado) 20h
Dia 07 (domingo) 16h
Mais informações pelo telefone 4336-8239.
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e Ação Regional
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Secretaria de Administração e
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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
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