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Artistas apoiados
pelo programa
VAI SBC se
apresentam no
final de semana
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Prefeitura entrega a revitalização das praças
Brasil e Vicenzo Zincaglia, na região Central
Espaços receberam investimento de
R$ 1,1 milhão; novo projeto paisagístico,
iluminação diferenciada e mesas para a
prática de xadrez integram Praça Brasil
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Revitalização das praças Brasil e Vicenzo
Zincaglia, na região central, é entregue
Espaços receberam
investimento de R$1,1
milhão da Prefeitura
As obras de
revitalização das
praças Brasil e
Vicenzo Zincaglia,
localizadas na
Avenida Brigadeiro
Faria Lima com a
Rua Frei Gaspar,
no Centro, foram
entregues pelo
prefeito na terçafeira (20/9). Além
dessas praças,
a Prefeitura já
entregou para a
população, desde
2009, 20 novos
espaços públicos
de esporte e lazer.
Instaladas em uma
área de quase 5 mil
m², a intervenção

nas praças Brasil e
Zincaglia teve início
em novembro de
2010 e contou com
investimento de
aproximadamente
R$ 1,1 milhão.
Os espaços
receberam novo
projeto paisagístico,
que prioriza a flora
da Mata Atlântica.
Já em relação às
áreas de convívio,
as praças oferecem
aos visitantes
bancos e mesas
confeccionados
em materiais
diferenciados,
inclusive com
tabuleiro de xadrez,

Fotos: Divulgação
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estrutura metálica
coberta com
iluminação de leds
coloridos embutida,
além de um novo
piso marcado com
cores e desenhos.
As próximas

Praças receberam novo projeto paisagístico, iluminação
com leds coloridos e mesas com tabuleiro de xadrez
praças que serão
revitalizadas e
entregues pela
Administração são
a do entorno do
Campo do Jardim
Leblon - demanda
do Orçamento

Participativo (OP) e
que será entregue
em outubro; e as
praças no entorno
do campo do
Ginásio de Esporte
e Centro Cultural
do Taboão -

também demanda
do OP -, Quinzo
Júlio Rossi - na
Chácara Inglesa
- e a do Canteiro
da Estrada Galvão
Bueno, todas em
novembro.
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Conheça aqui algumas das praças entregues pela Prefeitura
Praça dos Meninos - Instalada no Rudge Ramos, a praça
teve o piso de concreto na área de caminhada substituído,
os sanitários foram reformados e ampliados, incluindo um
adaptado para pessoas com deficiência, para quem também
foi instalada uma rampa que garante acessibilidade. Recebeu
investimento de R$ 160 mil.

“Antes esse local era muito feio. Agora a praça
ficou muito mais bonita e agradável. Antes
eu passava direto agora dá até gosto ficar um
pouquinho.”
Vinicius Olívio Conte, 18 anos, morador
do Bairro Golden Park, estudante

Praça Fernando Cardoso da Silva - Instalada no Jardim
Continental, possui pista de caminhada, equipamentos de
alongamento, playground, além de áreas de convívio com
bancos e mesas. O investimento foi de R$ 640.
Praça José Carlos Tavechio - Instalado no Jardim Ipanema,
o espaço passou a oferecer pista de caminhada e de skate,
área de convívio com bancos e mesas, playground, aparelhos
para alongamento, quadra de esporte e iluminação.
O investimento foi de R$ 550 mil.

“Este local estava abandonado. Com as
melhorias que foram feitas na praça, ficou
muito mais interessante caminhar aqui.”
Aldo Zanella, 65 anos, morador
do Centro, aposentado

“O espaço estava muito feio e degradado. Hoje,
a praça está limpa, mais clara e muito mais
agradável. Essa iluminação está incrível e foi
uma das coisas que mais me
chamaram a atenção.”
Norimar Pires da Silva, 49 anos, moradora do
Bairro Assunção, assistente administrativa

Revitalização da Praça dos Meninos foi entregue em agosto

Alunos de EMEBs no Jardim Industrial e
Parque Hawaí recebem novas quadras
Já são
20 novos
equipamentos
entregues
pela
Prefeitura

Os alunos e
comunidade do
Jardim Industrial
comemoraram
na quarta-feira
(21/9) a entrega
pelo prefeito
da nova quadra
poliesportiva na
Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Professora
Janete Mally Betti
Simões. Na sextafeira (16/9), foi
a vez da EMEB
Alfredo Scarpelli,
no Parque Hawaí,
receber seu novo
equipamento
poliesportivo.
Com essas duas
quadras, já são
20, de um total
de 54, que a
Administração
está entregando

à população, com
investimentos
estimados em R$
16,9 milhões.
Na EMEB Janete
Mally, os
1.345 alunos
matriculados
no ensino
fundamental
e Educação de
Jovens e Adultos
(EJA) terão uma
quadra com
cobertura metálica
e fechamento
lateral, iluminação,
piso interno
reformado,
calçada e
acessibilidade
para pessoas com
deficiência. O
investimento foi
da ordem de R$
336 mil e também
possibilitou a
aquisição de
material para
práticas esportivas
como bolas,
redes e tabela de
basquete.
Além de beneficiar

“Hoje é uma data muito
importante para a escola
e para a comunidade.
Muitas vezes as aulas
aconteciam em locais
inadequados devido
à chuva. Com a nova
quadra esse problema
acabou.”

“A quadra trará
grandes benefícios aos
estudantes.
Minha filha está
muito feliz e eu
também. Toda a
comunidade está
agradecida pela
iniciativa.”

“Agora posso brincar
sem ficar com medo de
me molhar na
chuva ou de ficar
doente. Achei a quadra
moderna, bonita
e estou muito ansiosa
pra fazer educação
física.”

Maria de Olinda,
diretora da EMEB
Professora Janete Mally
Betti Simões

Bartolomeu Souza
Silva, pai de
uma estudante
da 3º série

Evelyn Santos, 10 anos,
aluna da 4º série da
EMEB Professora Janete
Mally Betti Simões

Fotos: Divulgação
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Quadra na EMEB Janete Mally
agora é coberta e possui novo piso
os alunos, a
ideia é que a
comunidade
também passe a
utilizar a quadra,
como explicou o
prefeito. “Qualquer
equipamento
público construído
tem que ser de
qualidade
para que os
estudantes
possam usufruir
da melhor forma
possível, assim
como toda a
comunidade”,
afirmou.

Iniciativa
tem o
objetivo
de gerar
trabalho e
renda
A Feira de Produtos
Agroecológicos da
Prefeitura de São
Bernardo voltou ao
Paço Municipal e
está acontecendo
todas as quintas,
das 11h às 15h. A
iniciativa, promovida
há mais de um
ano no local, foi
suspensa em
janeiro deste ano a
pedido dos próprios
produtores, que
sofreram perdas
em função de
enchentes.
Com a recuperação

da produção,
hortaliças e
leguminosas
voltaram a ser
oferecidas no
espaço. Na barraca,
são comercializados
produtos naturais,
produzidos sem
agrotóxicos, a
preços baixos,
cultivados nas
hortas urbanas do
Bairro Assunção
e Vila Vivaldi. É
possível encontrar
verduras como
rúcula, alface, couve
e agrião, além de
temperos e ervas
medicinais.
Implantada em
setembro de 2009,
a Feira do Paço
é resultado de
parceria entre os
horticultores locais

Banco do Povo tem
serviço de plantão na
Sala do Empreendedor
O empresário que
quer investir em
São Bernardo tem
mais um serviço
disponível. Com
a inauguração
da Sala do
Empreendedor no
andar térreo do
Paço Municipal dia
15 de setembro,
o Banco do Povo
fará plantões
no local todas
as segundas e
quartas-feiras,
das 8h às 12h, a
fim de divulgar
informações sobre
a concessão de
microcrédito.
A Sala do
Empreendedor
concentra em um
mesmo local os

serviços de todas
as secretarias
da Prefeitura
responsáveis
pela emissão
de documentos
e licenças
municipais.
O objetivo
é incentivar
a criação de
empresas e
geração de
empregos.
O Banco do Povo
funciona dentro
do Poupatempo
do município,
na Rua Nicolau
Filizola, 100,
Centro (próximo
ao Terminal
Rodoviário). O
telefone é
2833-8238.

e a Administração,
que disponibiliza
locais para a venda
dos produtos.
Atualmente existem
quatro hortas
comunitárias em
terrenos ociosos
do município e,
até o final do ano,
mais oito devem
ser incorporadas
ao projeto. Além de
apoiar o consumo de
produtos naturais, o
objetivo de parceria
é gerar trabalho
e renda entre os
horticultores.

Fotos: Divulgação

Feira de Produtos Agroecológicos, com
verduras sem agrotóxicos, retorna ao Paço

Agricultores da cidade contam com o apoio
da Prefeitura para vender seus produtos
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Cidade da TV Brasileira, nova atração turística
de São Bernardo, é inaugurada em noite de gala
História
e alta
tecnologia
estão
presentes
no espaço
Em uma noite de
muito glamour,
com a presença de
diversos atores,
atrizes e da exprimeira-dama
Marisa Letícia,
o prefeito de
São Bernardo
inaugurou na
segunda-feira
(19/9) a Cidade
da TV Brasileira.
Localizado na
Cidade da Criança,
o espaço reúne
um acervo de mais
de 3 mil itens
e 30 ambientes
que contam, de
forma divertida
e interativa, a
história da telinha
no País.
Resultado de uma
parceria com a
Pró-TV, Associação

dos Pioneiros,
Profissionais e
Incentivadores da
Televisão Brasileira,
e a empresa
Aquário de São
Paulo, a Cidade
da TV recebeu
investimento de
R$ 800 mil. Além
de mais de 500
convidados, a
inauguração contou
com apresentação
da Filarmônica Vera
Cruz.
Para o chefe
do Executivo, a
atração não poderia
estar em um lugar
melhor. “Aqui
ao lado temos o
Pavilhão Vera Cruz,
que sediou os
antigos estúdios
cinematográficos
Vera Cruz, e que
também conta
com projeto de
revitalização, assim
como fizemos na
Cidade da Criança”,
destacou.
Na nova atração,

Serviço

Fotos: Divulgação
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A atriz Ana Rosa foi uma das convidadas do evento

o visitante terá
acesso tanto aos
primórdios da TV
em preto e branco
quanto a novas
tecnologias,
como a TV
holográfica e
um túnel dotado
de recursos de
última geração
que conduz o
visitante à época
da inauguração
da TV em cores
no Brasil.

‘Canarinho’, personagem da Praça é
Nossa, do SBT, marcou presença

A Cidade da
TV fica na Rua
Tasman, 301,
Jardim do Mar.
O ingresso
custa R$ 7 e
moradores com
carteirinha do
munícipe têm
50% de desconto.
Já a entrada
no parque é
gratuita e os
ingressos para
os brinquedos
variam de R$
2 a R$ 10. O
passaporte para
criança é R$ 30
(aos sábados,
domingos e
feriados) e o de
adulto é R$ 20. O
estacionamento
custa R$ 10
a diária. O
horário de
funcionamento
é de terça a
domingo e
feriados, das 9h
às 17h.

Cerimônia realizada
no Paço Municipal
na terça-feira
(20/9) deu a
largada para as
obras do Conjunto
Habitacional Pai
Herói, na região
do Bairro Nova
Baeta, que inclui
a construção
de 22 moradias
para famílias
que residiam em
habitações de risco
e que sofreram
escorregamento em
2005. Presente ao
evento, o prefeito
assinou o contrato
para o início da
intervenção, que
prevê investimento
de R$ 1,5 milhão,
sendo R$ 1,1 milhão
da Prefeitura e R$
374 mil do Governo
Federal.
Será construído
um bloco de 20
apartamentos
de 42 metros

Foto: Divulgação

Famílias
beneficiadas
moravam
em área
onde houve
deslizamento

Juventude em Ação no Seu Bairro
Local: Avenida Pedro Mendez,
100 - Parque Selecta
Informações: 4126-3652
Dia 24, das 9h às 17h
Sábado em Ação
Local: Alameda Minas Gerais,
23 – Parque São Bernardo
Dia 24, das 10h às 17h

Projeto também prevê ações de regularização
fundiária e desenvolvimento social
quadrados e duas
casas sobrepostas
de 55,65 metros
quadrados. Cada
unidade contará
com dois quartos,
sala, cozinha e
área de serviço. Os
apartamentos terão
ainda uma varanda
coberta.
De acordo com
a secretária de
Habitação, o

contrato tem por
finalidade assegurar
o direito à moradia
adequada para as
famílias. “Além das
obras, que começam
nesta semana e
devem durar entre
10 e 12 meses, o
projeto prevê ações
de regularização
fundiária e
desenvolvimento
social”, esclarece.

Para o presidente
da Associação
de Moradores do
Nova Baeta, Manoel
Rodrigues Soares,
que também
é conselheiro
do Orçamento
Participativo, essa
ação só foi possível
devido ao empenho
da Administração
para solucionar
o problema.

Histórico
O núcleo do Pai Herói foi ocupado em 1980. No início da década
de 90, foram realizadas uma série de trabalhos de urbanização no
local, intervenção que foi complementada em 2000 e 2001 por meio
do programa Prosanear, do Governo Federal. Após as intervenções,
houve ocupações inadequadas em áreas de risco. Vinte famílias
foram removidas do local em 2005 e aguardam a solução definitiva
para seu retorno à comunidade. Parte dos moradores está incluída
no Programa Renda Abrigo e outra parte, cadastrada posteriormente,
permanece no endereço do empreendimento, mas já está em
tratativas para remanejamento.

Obras de abastecimento no bairro Capelinha,
primeira etapa para a urbanização, têm início

w

Com o anúncio na
terça-feira (20/9)
do início das obras
de implantação
do sistema de
abastecimento
de água do Bairro
Capelinha por
parte da Sabesp,
evento que contou
com participação
do prefeito, a

PROGRAME-SE

Prefeitura inicia a construção de
22 moradias no núcleo Pai Herói

Eventos
Sextas Culturais do Cajuv
Local: Cajuv
Avenida Redenção, 271 – Galpão B
Jardim do Mar
Dia 23, às 19h

urbanização da
região está mais
próxima. A previsão
é que a Prefeitura
inicie a urbanização,
demanda do
Orçamento
Participativo, no
próximo ano.
Entre as obras
para viabilizar o
abastecimento

de água estão
a perfuração de
poço, implantação
de Estação de
Tratamento de Água
e assentamento de
3,9 quilômetros
de redes, que
irão fornecer
água para cerca
de 826 casas do
Capelinha. O projeto

de urbanização
do Capelinha é
integrado com
o Cocaia. Há
também a previsão
de produção
habitacional em
ambas as áreas
para atender
famílias removidas
de áreas de risco ou
moradias precárias.

Tarde de Palhaçada
Local: Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar, 2.980
Rudge Ramos
Dia 24/9, às 11h
Projeto Toca Viola
Local: Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar,
2.980 – Rudge Ramos
Dia 24, às 16h
3ª Etapa do Circuito de
Corrida de Rua
Local: Rua Antuérpia, Jardim Central
Dia 25, às 8h30
Reggae em Movimento
Local: Avenida São Paulo
Bairro Jordanópolis
Informações: 4126-3652
Dia 25, a partir das 12h
Assinatura da Ordem de Serviço da
reforma e ampliação da UBS
Parque São Bernardo
Local: Rua dos Vianas, 3.570
Parque São Bernardo
Dia 29, às 14h30
Especial Woody Allen
Locais: Cineclubes da Biblioteca
Malba Tahan e Photogramas
Informações: 4368-1010 e 4125-2466
Até o dia 30
Inaugurações
Quadra da EMEB Graciliano Ramos
Local: Rua João D´Angelo, 71
Riacho Grande
Dia 26, às 14h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Anchieta e Assunção
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro dos Casa
De 1 a 30 de setembro
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Acordo inédito promove uso racional de sacolas
plásticas e cria Escola de Consumo Responsável
Medida
tem o
objetivo de
preservar
o meio
ambiente
Acordo inédito
firmado na quartafeira (21/9), no
Paço Municipal,
entre a Prefeitura
e entidades
representativas
da indústria, do
comércio e dos
trabalhadores vai
contribuir para a
preservação do
meio ambiente
com a promoção
do uso racional
das sacolinhas
plásticas de
supermercados. O
convênio também
prevê a criação da
Escola de Consumo
Responsável, que
vai promover
ações de educação
ambiental.
O termo de

cooperação técnica
assinado pelo
prefeito envolveu
a Plastivida,
Instituto Sócio
Ambiental dos
Plásticos, Instituto
Nacional do Plástico
(INP), Associação
Brasileira da
Indústria de
Embalagens
Flexíveis (Abief) e
outras entidades.
A iniciativa
pretende substituir
as sacolas plásticas
por outras
recicláveis, de
maior qualidade
e capacidade. Os
supermercados
da cidade devem
receber sacolinhas
específicas para
materiais orgânicos
e para recicláveis,
de modo que
o consumidor
possa separar
adequadamente
o lixo em sua
residência.
Já a Escola

de Consumo
vai funcionar
virtualmente e
poderá ser acessada
no endereço
www.escola
deconsumo
responsavel.com.
br. O objetivo
é promover
treinamentos à
distância, com
material didático,
games e quadrinhos
educativos online. O
público alvo será
educadores,
estudantes,
profissionais do
varejo e gestores de
meio ambiente.
“Essa parceria
significa um
importante passo
para educar a
população sobre
o uso correto das
sacolinhas plásticas
e mostrar que o
item não é o vilão
do meio ambiente,
como querem fazer
parecer”, afirma o
chefe do Executivo.

São Bernardo abre inscrições de Eco
Caiaque para jovens cadeirantes
w
A Prefeitura de
São Bernardo está
com inscrições
abertas até 30 de
setembro para
o curso de Eco
Caiaque. São dez
vagas voltadas
exclusivamente
para jovens
com deficiência
de locomoção
(cadeirantes).
O objetivo do
curso é promover
a inclusão desse
público, tornando
a atividade
esportiva um

instrumento
de educação
ambiental.
Para participar,
os interessados
devem residir em
São Bernardo e ter
idade entre 14 e
29 anos. As aulas
serão oferecidas
de outubro a
dezembro, na
sede náutica da
Associação dos
Funcionários
Públicos de
São Bernardo
do Campo, às
margens da

Represa Billings.
A Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv)
vai oferecer
transporte de ida
e volta aos alunos
matriculados.
As inscrições
são gratuitas
e devem ser
feitas das 9h às
15h, na Avenida
Redenção, 271,
Centro, portaria
23/28, sala 12.
Informações pelo
telefone
4126-3654.

Foto: Divulgação
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Objetivo é substituir as sacolinhas tradicionais
por outras recicláveis, de maior qualidade

Anúncio será
feito neste
sábado
(24/9)
pelo
prefeito
O programa Cidade
de Paz, parceria
entra a Prefeitura e
o Governo Federal
que concentra em
uma mesma região
diversos programas
de prevenção
à violência e
promoção de
uma cultura de
paz, começará a
atuar na região do
Bairro Montanhão.
O anúncio será
feito neste sábado
(24/9), no CREC
Vila São Pedro (Rua
Santo Antônio, 300
- Vila São Pedro),
pelo prefeito de
São Bernardo e a
secretária Nacional

de Segurança
Pública, Regina Miki.
Na região do
Alvarenga, onde
o programa foi
instalado, a iniciativa
já colheu bons
resultados, inclusive
com a diminuição
do índice de
homicídios.
Um dos programas
do Cidade de Paz é
o Protejo – Jovens de
Fibra, cujo objetivo é
a inserção cidadã de
150 jovens da região
por meio de cursos
de capacitação como de informática
- e socioformativos.
Outro projeto
importante é o
Mulheres da Paz.
No ano passado,
no Alvarenga,
300 participantes
atuaram na
comunidade
divulgando ações
de prevenção e

Conheça alguns dos
programas do Cidade de Paz
Programa Esporte e Lazer na Cidade
(PELC) - oferece atividades esportivas
para jovens expostos à violência e
em situação de exclusão social, como
basquete de rua, skate, futebol,
esportes radicais, oficinas artísticas,
teatro, entre outras.
Tempo de Escola - oferece atividades
destinadas às crianças em horários
opostos ao do período escolar, como
esportes, cultura e musicalidade.
Núcleo de Justiça Comunitária
- capacita lideranças comunitárias
para que atuem como mediadoras
em conflitos, evitando que eles se
transformem em demandas judiciais.
Também é um centro de promoção e
divulgação dos direitos do cidadão.

redução da violência
no bairro, além
de encaminhar os
jovens que sofriam
violência doméstica
aos programas e
serviços existentes.
Esses e outros
programas previstos
no Cidade de
Paz contam com
investimento da
Prefeitura e do
Pronasci (Programa
Nacional de

Segurança Publica
com Cidadania).
“Teremos atividades
promovidas por
várias secretarias
da Prefeitura,
além desses
dois programas
principais. Criar uma
cultura de paz na
cidade é um esforço
de todo o governo”,
afirma o secretário
de Segurança
Urbana.

Foto: Divulgação

Programa Cidade de Paz chega no Bairro
Montanhão com ações de prevenção à violência

Mulheres de Paz é uma das ações
desenvolvidas pelo programa
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Móveis Coloniais de Acajú faz show
no Salvador Arena neste domingo
Banda
brasiliense
mescla
rock, ska
e world
music

Fotos: Divulgação
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A banda
brasiliense Móveis
Coloniais de Acajú
vai agitar o público
que comparecer
ao Parque
Salvador Arena
neste domingo
(25/9), a partir
das 17h. Espaço
já tradicional da
música em São
Bernardo, no
mesmo dia, às
16h, também sobe
ao palco a banda
Djéz pra 5.
Com uma mistura
explosiva de rock,
ska e world music,
o Móveis Coloniais
tocará músicas

Banda teve seu segundo disco considerado como um dos cinco
melhores lançamentos de 2009 pela revista Rolling Stone
dos três CDs do
grupo, que contém
uma musicalidade
eclética composta
de trombone,
saxofone, flauta,
gaita, teclados,
voz, guitarra,
baixo e bateria.
A banda, que já
fez uma turnê
pela Europa, teve
seu segundo

disco, c_mpl_te,
considerado
como um dos
cinco melhores
lançamentos de
2009 pela revista
Rolling Stone.
O grupo Djéz pra
5 – natural de São
Bernardo – vai
apresentar um
show com grandes
hits dos anos 60. A

banda traz em seu
repertório músicas
de renomados
compositores como
Baden Powell,
Moacir Santos e
Tom Jobim.
O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena fica
na Av. Caminho do
Mar, 2.980, Rudge
Ramos.

São Bernardo promove
Movimento Paradesportivo
neste sábado
A partir das 9h
deste sábado
(24/9), um grande
evento promovido
pela Prefeitura no
Centro Recreativo
e Esportivo
Especial Luis
Bonício (Creeba),
no Bairro
Assunção, vai
marcar o mês da
Luta dos Direitos
da Pessoa com
Deficiência.
O Movimento
Paradesportivo
vai homenagear
paratletas
olímpicos, além
de realizar
apresentações de
dança interativa
inclusiva e de
modalidades
paradesportivas.
A cidade de
São Bernardo
é exemplo
nos esportes
paraolímpicos e

possui atletas
na natação,
atletismo,
goalball e futebol
de cinco para
cegos. A inclusão
de crianças,
jovens e adultos
com deficiência
acontece em
vários centros
esportivos da
cidade.
O Creeba está
localizado na
Rua Benedito
Marçon, 35, no
Bairro Assunção.
A entrada
no evento é
gratuita.

Prefeitura realiza seminário sobre cultura popular tradicional
A Prefeitura realiza
até domingo (25/9)
o Seminário Cultura
Popular Tradicional.
Iniciado na quintafeira (22/9), a
programação prevê
debates e palestras
na sexta e sábado,
no Auditório da
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Seção de Pesquisa
e Documentação
(Alameda Glória,
197, Centro), e
apresentações com
grupos, mestres e
artistas da cultura
popular tradicional
do Grande ABC no
domingo, no Parque
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

Chácara Silvestre.
Aberto ao público e
com a participação
de professores
de importantes
universidades,
como PUC, USP e
Unicamp, dois dos
temas tratados serão
Os significados da

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

cultura popular
hoje e A Recriação
da Cultura Popular
Tradicional nos
Grandes Centros
Urbanos do Brasil.
Serviço
A participação
é gratuita e as

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

inscrições para as
mesas de debates e
palestras devem ser
feitas pelos
telefones 43368238 e 4336-8239
ou pelo e-mail
palestrasedebates@
gmail.com.
Serão fornecidos

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

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

certificados de
participação para
todas as
atividades do
evento.
A Chácara Silvestre
fica na Avenida
Wallace Simonsen,
1800, Bairro Nova
Petrópolis.
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

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina
E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
Martins, Vanessa Oliveira, Vínicius
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dominichelli, Ana Paula Dante , Thiago
Kraus e Soraya Paladini

A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316 SBC-CENTRO, Para se cadastrar é necessário apresentar os
seguintes documentos; carteira de trabalho, RG, CPF e PIS - Horário de atendimento das 8h ás 17h de segunda à quinta -feira e as sexta
das 8h ás 15h com limite de 300 senhas podendo ser alteradas, canceladas, suspensas e ter exigência de experiência conforme
a demanda e o resultado do empregador. o trabalhador poderá se cadastrar também pelo nosso portal:maisemprego.mte.gov.br
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