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Copa de Futebol
Amador de São
Bernardo tem
início neste
domingo
ANIVERSÁRIO 2

São Bernardo
comemora 458 anos
com muita festa
Paço Municipal vai receber no final de
semana estrelas como Sérgio Reis, Edson
e Zezé Di Camargo e Luciano
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Orquestras de
Viola se
apresentam no
Salvador Arena
neste domingo
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Complexo Esportivo do
Jardim Lavínia é inaugurado

Reforma da UBS
Paulicéia, antiga
demanda da
comunidade,
tem início
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Dois dias
de shows para
festejar os
458 anos de
São Bernardo
Sérgio Reis, Edson e Zezé
Di Camargo e Luciano, estão
entre as atrações da festa,
que acontece dias 20 e 21
Não é todo dia que
se faz 458 anos,
como São Bernardo
comemora no
sábado, 20 de
agosto. Para
celebrar a data, a

Prefeitura preparou,
em parceria com
a Rádio Tupi, uma
ampla programação
musical que
mistura vários
estilos e que

Fotos: Divulgação

2

Grandes estrelas da música brasileira, Sérgio Reis
e Zezé Di Camargo e Luciano, estarão presentes

promete agitar
todos que
comparecerem ao
Paço Municipal no
sábado e domingo
(20 e 21/8). Sérgio
Reis, Zezé Di
Camargo e Luciano
e o grupo Art
Popular são apenas
algumas das
atrações da festa,
que será gratuita.

No primeiro dia
da celebração,
sábado (20/8), a
partir das 13h,
a apresentação
ficará por conta
das duplas Lincon
e Luan, Christian
e Daniel e João
Marcos e Marcel,
além dos cantores
Felipe Haniel,
Diney Alves e o

Grupo Razão. No
encerramento,
show especial com
os cantores Sérgio
Reis, às 18h, e
Edson, às 20h.
Já no domingo
(21/8), também
a partir das 13h,
o público poderá
apreciar o show do
grupo de samba
Art Popular e das

duplas AlexSandro
e Marcelo, Roger
e Rogério, Diego
e Juninho e Roger
e Robson. A dupla
sertaneja que está
na estrada há mais
de 20 anos, Zezé Di
Camargo e Luciano,
sobe ao palco às
19h e encerra a
noite.
Outros artistas que

Aniversário também terá Missa
e Desfile Cívico-Militar
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Os 458 anos do município também serão
comemorados com a tradicional Missa na Igreja
Matriz neste sábado (20/8), às 8h30, e o Desfile
Cívico-Militar da cidade, a partir das 10h, na Rua
Marechal Deodoro.
Com o tema Os Direitos Humanos, o desfile contará
com a participação de aproximadamente 6 mil
pessoas, entre alunos das escolas municipais,
unidades escolares estaduais e particulares,
além de escoteiros, bandeirantes, como também
guardas civis municipais, policiais civis, militares e
rodoviários.
Já a ala militar trará oficiais do Tiro de Guerra de
São Bernardo e de outras cidades, além
de diversas viaturas.
garantirão presença
nos dois dias da
programação
são João Vitor,
Matheus Minas e
Leandro; Thatu
Lopes; Pratisambá;
Henrique Marx;
Doce Encontro;
Wil e Roger; Pura
Inocência; Léo
e Júnior; Diego
Tavares; Dyego
Bellini; Willian e

Junior; e o grupo
Art Bela. Além do
show, o aniversário
da cidade vem sendo
comemorado desde
o final de julho
com uma
programação
especial preparada
pela Prefeitura,
que pode ser
acompanhada no site
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Serviço
Para garantir comodidade e diversão,
diversas barracas de alimentação e
banheiros químicos - com equipamentos
de acessibilidade - estarão presentes no
Paço Municipal. Seguranças particulares,
a Guarda Civil Municipal e a Polícia
Militar vão garantir a segurança do
público, que também terá disponível
uma brigada dos bombeiros e unidades
do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). O Paço Municipal fica
na Praça Samuel Sabatini, 50, Centro.

Confira o que abre e fecha
Os atendimentos na Prefeitura serão
encerrados às 17h30 da sexta-feira
(19/8). A Rede Fácil não terá expediente
no sábado, mas retorna a prestação dos
serviços na segunda (22/8), das 7h às 19h.
Serviços relacionados à funerária
municipal, feiras-livres, coleta de lixo, botafora e Mercado Municipal terão atividade
normal. Os parques estarão abertos das
6h às 22h e as farmácias funcionarão em
sistema de plantão. Já os prontos-socorros
e as UPAs ficarão abertos 24h.

Sucesso de público, Feira Literária de São
Bernardo encerra com a presença de Lula
Ministro da
Educação,
Fernando
Haddad,
também
compareceu

A 1ª Feira Literária
de São Bernardo do
Campo (FELITSBC),
realizada de 1º a
14 de agosto no
Pavilhão Vera Cruz,
recebeu cerca de
85 mil pessoas,
sendo mais de
72,7 mil alunos da
rede pública. Nos
14 dias do evento,
inédito na região
por reunir apenas
literatura infantojuvenil, além de
aproximadamente
70 editoras, também

estiveram presentes
diversos autores como Ziraldo, Raí,
Walcyr Carrasco e
Marcia Tiburi - e
personalidades,
como o expresidente Lula
e o ministro da
Educação, Fernando
Haddad.
Os dois estiveram
no Vera Cruz na
sexta-feira (12/8),
na companhia do
prefeito de São
Bernardo, e leram
para as crianças
algumas histórias.
Lula, depois de ler o
livro infantil Obax,
de André Neves,
que, segundo o expresidente, enfatiza
a importância
de ter amigos e

realizar sonhos,
falou sobre a Feira.
“Essa iniciativa
da Prefeitura de
São Bernardo é
um exemplo a ser
seguido no Brasil
inteiro. Incentivar a
leitura nas nossas
crianças é um
bem e um ganho
imensurável”,
elogiou.
Além de realizar a
Feira, a Prefeitura
ofereceu a cada
unidade escolar
verba de R$ 40 por
aluno matriculado
para a aquisição
de acervo para a
Biblioteca Escolar
Interativa. Também
foi doado a cada
aluno da rede um
livro para compor

Foto: Divulgação
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Inédita na região, Feira deu destaque à literatura infantojuvenil
seu acervo pessoal.
O prefeito explicou
que o objetivo
é tornar a Feira
Literária um evento
bianual. De acordo
com o chefe do
Executivo, a 1ª
edição da FELIT já é
um sucesso.

Feira Literária é sucesso

Visitantes: 85 mil pessoas; mais de 72 mil
alunos da rede pública de ensino
Bibliotecas escolares receberam mais de 150 mil livros
Cerca de 78 mil livros foram destinados
aos alunos da rede pública para seu acervo pessoal
Cerca de 70 editoras presentes
Palestras e presença de autores consagrados:
Ziraldo, Raí, Walcyr Carrasco, Marcia Tiburi, entre outros

Prefeitura entrega duas novas quadras
poliesportivas em EMEBs na cidade

A Prefeitura
entregou mais duas
novas quadras
poliesportivas para
os alunos da rede
pública de ensino:
na Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Padre Léo
Commissari, na
Vila São José, na
sexta-feira (12/8);
e na EMEB Flamínio
Araújo de Castro
Rangel, na Vila
Marchi, na terçafeira (16/8).
Totalmente novos
e equipados, os
espaços fazem
parte de um total
de 54 quadras que
a Administração
está entregando à
população ao custo
de R$ 16,9 milhões.
Até o momento já
foram entregues 17
espaços nas escolas
municipais.
Além da cobertura

metálica e
fechamento lateral,
a reforma contempla
nova iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade,
além da aquisição
de material para
práticas esportivas
como bolas, redes e
tabela de basquete.
Durante a entrega
na EMEB Flamínio
Araújo de Castro,
o prefeito explicou
que os novos
espaços são um
bem para toda
a família, e não
apenas para as
crianças. “Nossa
ideia é que, além
dos estudantes,
toda a comunidade
do entorno possa
usufruir desse
equipamento da
melhor forma
possível”, explicou.
A próxima EMEB a
receber quadra será
a Alfredo Scarpelli,
na segunda-feira
(22/8), às 10h30.
A escola fica
na Estrada dos
Alvarenga, 4.090,
no Parque Hawaí.

Fotos: Divulgação

Vilas Marchi
e São José
receberam
novos
espaços
esportivos
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Oficinas
Culturais abrem
inscrições
no dia 25

Quadras foram equipadas com
bolas, redes e tabela de basquete

“Ver essa quadra
totalmente nova,
coberta, com proteção
lateral e com piso
apropriado é muita
felicidade. Tenho
certeza que meus dois
filhos irão usufruir
desse espaço sem
nenhum risco.”

“Não vejo a hora de
poder inaugurar a
quadra com
um jogo de futebol. Já
marcamos
uma partida com o
pessoal das
outras salas. O time
perdedor vai ter que
pagar refrigerante.”

Cláudio Larango
Martins, 43 anos,
morador da Vila Marchi

Rafael Barbosa de
Oliveira, 10 anos e
estudante do 4º ano.

“Agora não vamos ter
que parar
de jogar bola
quando começar
a chover. Antes,
nem quando
garoava nós
podíamos brincar.”
Lucas da Silva,
9 anos,
aluno da
EMEB Padre
Léo Commissari

A Prefeitura estará
com as inscrições
abertas, de 25 a 27
de agosto, para as
Oficinas Culturais
do segundo
semestre. Ao todo
são 69 cursos
gratuitos e mais de
2,5 mil vagas em
modalidades tão
diferentes como
Violão, História
da Arte Moderna,
Jazz e Teatro para
Crianças.
Para este semestre,
serão oferecidas
novidades como
a oficina de
Elaboração de
Projetos na Área
Cultural e a de
Adereço e Alegoria.
As vagas são
limitadas.
A lista de cursos
e locais pode ser
acessada no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br, no ícone
Agenda Cultural.
Informações
pelo telefone
4336-8246.

Antiga demanda, reforma e ampliação
da UBS Paulicéia tem início
Intervenção
foi escolhida
como
prioridade
pelo OP
de 2010

A reforma e
ampliação da
Unidade Básica
de Saúde (UBS)
da Paulicéia teve
início na terçafeira (16/8) com
a assinatura pelo
prefeito da ordem
de serviço. A
intervenção, que
terá investimento
de R$ 2,4 milhões,
foi escolhida pela
comunidade como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo de
2010.
Durante as
obras, que têm
previsão de serem
concluídas em

janeiro de 2012,
o atendimento
da UBS será feito
em um endereço
provisório, na Rua
Tatuapé, 87.
O novo
equipamento de
saúde ganhará
mais 372 metros
quadrados,
chegando a um
total de 1.079
metros quadrados
de área construída.
O projeto prevê
a construção de
novos consultórios
multiprofissionais
e odontológicos,
sala de reuniões
comunitárias,
fraldário,
escovódromo,
brinquedoteca,
sala para agentes
comunitários,
banheiros
adaptados, sala
para a realização

de reuniões, jardim
interno e área de
estacionamento.
Após as obras, a
equipe da unidade
será reforçada
com mais
dois agentes
comunitários, um
psicólogo e uma
assistente social,
além de três
auxiliares e três
técnicos de saúde
bucal. A unidade
também passará
a contar com uma
equipe ampliada da
Estratégia de Saúde
da Família.
“Hoje, a Paulicéia
passa por uma
transformação e
isso é motivo de
muita satisfação,
que eu socializo
com os moradores
da cidade”,
ressaltou o chefe
do Executivo.

Fotos: Divulgação
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Com as obras, serviços e equipe
da unidade serão ampliados
“Eu já sou usuária
desta UBS e acho
que o atendimento
é bom, mas
tenho certeza de que
com esta obra vai
ficar ainda melhor.”

“Eu considero de
extrema importância
estas ampliações e
reformas na área da
Saúde. Sei que vou
usar muito esta nova
unidade.”

Maria Jesus Carvalho,
67 anos

Vicenzo Demarco,
65 anos

Cidade recebe
Exposição de
´
Orquideas
no
fim de semana
São Bernardo vai
receber neste
final de semana,
dias 20 e 21, na
Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (CAJUV),
a Exposição
de Orquídeas.
Organizada
pela Associação
Orquidófila da
cidade, o evento
faz parte da
programação
pelos 458 anos do
município.
O evento contará
com cerca de 180
expositores de 15
cidades.
No sábado,
o horário da
Exposição será das
9h às 20h, e, no
domingo, das 9h às
17h. O CAJUV fica
na Av. Redenção,
271, Centro. A
entrada é gratuita.
Informações pelo
telefone
4125-4810.

Os atletas
campeões da
55º edição dos
Jogos Regionais
e medalhistas no
Pan-Americano
Juvenil de
Atletismo,
disputado em
julho, em Miami,
nos Estados
Unidos, foram
homenageados
no sábado (13/8)
durante evento
que contou
com a presença
do prefeito e
do ministro do
Esporte, Orlando
Silva.
Durante a
homenagem,

realizada
no Ginásio
Poliesportivo e
que contou com
a presença de
mais 4 mil alunos
dos programas
esportivos da
cidade, o ministro
falou sobre a ação
da Administração
no incentivo à
prática esportiva.
“São Bernardo pode
ser considerada
a capital do
Esporte Brasileiro,
pois estimula a
atividade física,
recreação e
qualidade de vida.”
Por conta dos
investimentos
feitos no
município, o
ministro do
Esporte destacou
que São Bernardo
figura entre as
cidades que
poderão ser

PROGRAME-SE

Ministro do
Esporte,
Orlando
Silva,
participou
do evento

Foto: Divulgação

Campeões dos Jogos Regionais são
homenageados no Poliesportivo
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Eventos
Sessão solene na Câmara de
Vereadores
Local: Praça Samuel Sabatini, 50,
Paço Municipal
Dia 19, às 17h
Missa pelos 458 anos da cidade
Local: Igreja Nossa Senhora da Boa
Viagem (Matriz)
Rua Padre Lustosa, 292 - Centro
Dia 20, às 8h30
Desfile Cívico-Militar
Local: Rua Marechal Deodoro
Dia 20, às 10h

Ministro considerou São Bernardo
“capital do Esporte brasileiro”
subsede da Copa
de 2014. Faz parte
desse esforço
ainda a ampliação
do Estádio 1º de
Maio, obra cujos
recursos já foram
requisitados
junto ao Governo
Federal.
São Bernardo
ganhou os
Jogos Regionais,
realizados em

julho, após 38
anos de jejum.
Segundo o
prefeito, uma
combinação de
fatores explica o
sucesso da cidade.
“Para fazer a
diferença é preciso
combinar o esporte
com outras áreas
como cultura,
lazer, educação e
saúde”, disse.

2º Torneio de Bocha
Local: Clube dos Meninos
Avenida Caminho Do Mar, 3222 –
Rudge Ramos
Dia 20, às 18h
Final da Copa TV Mais de Futebol
Local: Estádio Primeiro de Maio
Rua Olavo Bilac, 240 – Jardim Olavo
Bilac
Dia 20, às 15h
Assinatura da Ordem de Serviço
da UBS Orquídeas
Local: Estrada Poney Clube, 1.400
Dia 23, às 14h
Workshop Rodada de negócios
empresariais na área de petróleo
e gás
Local: Liau Hotels
Av. Nações Unidas, 1.501 - Jardim
do Mar
Dia 24, às 8h30
Assinatura da Ordem de Serviço
da UBS Planalto
Local: Rua Oragnof, 480 – Planalto
Dia 25, às 14h30
Inaugurações
Quadra na EMEB Alfredo Scarpelli
Local: Estrada dos Alvarenga,
4090 - Parque Hawaí
Dia 22, às 10h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga C e Batistini
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro Assunção
De 1 a 31 de agosto

Alojamento Cora
Coralina é desativado
pela Prefeitura
Famílias
serão
beneficiadas
com
novas
moradias
O quinto de oito
alojamentos
populares existentes
em São Bernardo
veio ao chão na
segunda-feira (15/8).
Os dois blocos do
alojamento Cora
Coralina, no Bairro
Alto Industrial, foram
derrubados com a
presença do prefeito,
além de técnicos da
Administração.
O Cora Coralina
foi implantado em
2004 para abrigar
famílias desalojadas
em função das
obras do Projeto
de Urbanização
do Parque São
Bernardo. A obra se
encerrou em 2006,
mas as pessoas
permaneceram no
local desde então.
Com a desativação,
os moradores que
viviam no endereço

Foto: Divulgação
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Moradores viviam em
situação precária desde 2004
foram encaminhados
ao Programa Renda
Abrigo, que concede
auxílio para aluguel.
As família retiradas
serão atendidas
pelas unidades
habitacionais a
serem construídas
por meio do Projeto
de Urbanização
e Saneamento
Integrado do Parque
São Bernardo, Alto
da Bela Vista e Novo
Parque, cujas obras
iniciaram no final de
julho.
Com investimentos
de R$ 105,7
milhões, o projeto
irá beneficiar 2,5 mil

famílias que vivem
na área, parte das
quais em situação
de risco ou em
moradias precárias:
778 serão atendidas
com novas casas e
1,7 mil com obras
de urbanização.
A conclusão dos
imóveis está prevista
para 2012.
“Estamos investindo
nessa região em um
projeto que implicará
em condições
decentes de moradia
para a comunidade,
como equipamentos
de lazer, esportes e
educação”, explicou
o prefeito.

Mais 80 famílias se mudam para o
Conjunto Habitacional Três Marias

w

O prefeito de
São Bernardo
acompanhou na
quarta-feira (17/8)
a mudança de
mais um grupo de
moradores para
os apartamentos
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, no Bairro
Cooperativa. De 15
a 18 de agosto, 80

famílias se mudaram
para o Conjunto.
Até o momento,
foram entregues 528
unidades de um total
de 1.236 previstas
no projeto.
As famílias são
originárias de
moradias em áreas
de risco ou em
condições precárias.
O prefeito falou

sobre a importância
da entrega. “Os
beneficiados estão
virando uma página
em suas vidas
vida”, disse o chefe
do Executivo. O
projeto do Conjunto
prevê sistema
viário, drenagem,
esgotamento
sanitário e
iluminação pública.

Reforma
do espaço
teve
investimento
de mais
de R$ 2,2 mi
Mais um espaço
dedicado aos
amantes do esporte
foi entregue à
população de São
Bernardo. Desta
vez, os beneficiados
foram os moradores
da região do
Jardim Lavínia, que
receberam sábado
(13/8) a reforma do
Centro Esportivo do
bairro, localizado
na Avenida Capitão
Casa, 1500.
Durante a
inauguração,
que contou com
a presença de
mais de cinco mil
pessoas, o prefeito
do município deu
o pontapé na
partida entre Lavínia
Futebol Clube e
Triângulo Esporte
Clube.

De acordo com
o chefe do
Executivo, mais
que um campo, a
comunidade terá
um espaço de
convivência, que
integra esporte,
cultura e lazer.
“É um local que
todos poderão
utilizar, se divertir,
e quem sabe ainda
descobrir novos
talentos”, disse.
O espaço, onde
foram investidos
mais de R$ 2,2
milhões, foi
transformado em
um complexo
esportivo com
campo de grama
sintética, nova
iluminação,
vestiários, pista
de caminhada e
paisagismo com
bancos e jardineiras.
Com a obra, o salão
multiuso vai poder
receber atividades
como aulas de
ginástica e reuniões
comunitárias.

Fotos: Divulgação

Moradores do Jardim Lavínia recebem
novo e ampliado Centro Esportivo

Centro Esportivo recebeu nova iluminação, campo
com grama sintética e pista de caminhada

“Antes, quando
chovia não dava para
jogar bola, porque o
campo era de terra e a
marcação, que era de
cal, sumia. Além disso,
não tinha alambrado e
nem arquibancada.”

“As atividades
oferecidas, como
yoga e ginástica, irão
fazer com que os pais
participem mais da
vida dos filhos que vêm
jogar bola no Centro
Esportivo.”

“O campo com grama
sintética permite um
desempenho melhor.
Agora, dá até vontade
de vir jogar bola e
trazer a família. A
população tem que
cuidar do espaço.”

Felipe Rodrigues
dos Santos, 13 anos,
estudante.

Luana Santa Rosa
Mancuso, 37 anos,
auxiliar financeiro.

Robson Passos
da Silva, 29 anos,
motoboy

SBC coordena
rede integrada
entre guardas
do Grande ABC
São Bernardo
vai coordenar
uma rede de
comunicação
integrada entre
as guardas civis
municipais do
Grande ABC.
O projeto foi
aprovado em 2010
pelo Programa
Nacional de
Segurança Pública
com Cidadania
(Pronasci) e
desenvolvido pela
Prefeitura, que
coordenada a
Câmara Setorial
de Segurança
Municipal do
Grande ABC e o
Grupo de Trabalho
de Segurança
do Consórcio
Intermunicipal.
Com a rede, os
guardas civis
de seis cidades
do Grande ABC
receberão rádios
de comunicação,
computadores
e impressoras.
A entrega dos
equipamentos será
em setembro.
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Salvador Arena recebe neste domingo
1° Encontro de Orquestras de Viola
Encontro
vai
promover
cultura
caipira da
região
O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena,
no Rudge Ramos,
será palco neste
domingo (21/8),
a partir das 16h,
do 1º Encontro
de Orquestras de
Viola. O evento,
gratuito e parte
da programação
pelo aniversário de
458 anos de São
Bernardo, integra o
projeto Toca Viola,
da Secretaria de
Cultura.
O encontro contará

com a participação
de violeiros de
todo o ABC, como
a Orquestra de
Viola Caipira de
São Bernardo do
Campo, Orquestra
de Violeiros e
Berranteiros de
Mauá, Orquestra
de Violeiros de Rio
Grande da Serra e
Orquestra Sertaneja
do Bairro Paraíso,
de Santo André.
Segundo os
organizadores do
evento, o encontro
dos violeiros,
que deverá ser
realizado outras
vezes no município,
pretende valorizar
a cultura caipira,
cada vez mais
presente também

Fotos:
Divulgação
Fotos:
Divulgação
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Evento vai receber
violeiros de todo o ABC
nas grandes
cidades.
O projeto Toca
Viola tem o
objetivo de
promover e
divulgar a cultura
popular de São
Bernardo e região
e, desde que foi
criado, em abril
deste ano, já fez

do Salvador
Arena um espaço
privilegiado para
aqueles que
apreciam música
de qualidade.
Serviço
O Pq. Municipal
Salvador Arena fica
na Av. Caminho do
Mar, 2.980,
Rudge Ramos.

São Bernardo realiza Fórum Internacional
de Artes Populares na Pinacoteca Municipal
A cidade de
São Bernardo
vai receber
na Pinacoteca
Municipal, entre
os dias 19 e 21 de
agosto, o I Fórum
Internacional de
Artes Populares.
O objetivo do
evento é promover
a integração e o

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

intercâmbio cultural.
O Fórum é destinado
a munícipes,
estudantes e
autoridades de
vários países
e reunirá
representantes dos
Estados Unidos,
Filipinas, Porto Rico,
México, Argentina
entre outros países.
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

A abertura será na
sexta-feira (19/8), às
19h. Já no sábado
(20/8), o encontro
será realizado das 9h
às 19h. No domingo
(21/8), as palestras
têm início às 14h e
o encerramento do
Fórum será às 17h.
Serão realizadas
palestras com

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

autoridades locais e
mundiais que visam
fomentar a cultura
de São Bernardo,
que hoje abriga a
sede continental
da Organização
Internacional de
Folclore (IOV). A
Pinacoteca Municipal
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

Realidade urbana é
tema da Mostra
Cinema e Cidadania
Mostrar a
realidade das
grandes cidades,
os problemas
relacionados a
direitos humanos,
meio ambiente e
violência. Esses são
alguns dos temas
abordados pela
Mostra Cinema
e Cidadania,
promovida pela
Fundação Criança
e Secretaria de
Cultura, que teve
início dia 16 e
segue até 5 de
setembro. A mostra
vai apresentar
gratuitamente 17
títulos nacionais
e estrangeiros documentários
e ficcionais - e
mesas-redondas
em diversos pontos
da cidade. Entre os
destaques estão as
produções Entre
a luz e a sombra,
O contador de
Histórias, Ônibus
174, Bicho de

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

sete cabeças,
Uma verdade
inconveniente e
Lixo extraordinário.
O evento é
realizado em
parceria com a
empresa Via das
Artes, patrocinado
pela Scania, e
faz parte da
programação pelo
aniversário de 458
anos da cidade.
A atividade
será realizada
no Cineclube
Photogramas e
auditório da Cidade
da Criança, além
de entidades de
bairro, creches e
escolas municipais
(EMEBs).
A programação
completa está no
site www.mostra
cinemaecidadania.
com.br. Mais
informações no
telefone 55739584 ou e-mail
viadasartes@
viadasartes.com.br.

Filme Lixo Extraordinário
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 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.

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