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Confira a
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oferecer no Dia
das Crianças
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Prefeitura entrega parque linear e
apartamentos no Sítio Bom Jesus
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Prefeitura presta
homenagem a
moradores com
mais de 100 anos

Projeto
inclui
melhorias
como
canalização
e centro
comercial;
famílias
de outras
três
regiões
precárias
serão
atendidas
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Prefeitura entrega apartamentos a 72
famílias do Sítio Bom Jesus neste sábado
No total serão 878 unidades, sendo 344 apartamentos só no Sítio Bom Jesus

DEPOIS

ANTES

Fotos: Divulgação
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Obra faz parte do Projeto de Urbanização Integrada (PAC Alvarenga) e combina produção de novas unidades com infraestrutura
A Prefeitura de
São Bernardo do
Campo entrega
neste sábado
(8/10), às 10h, a
primeira de quatro
etapas do Projeto
de Urbanização
Integrada do

Alvarenga (PAC) na
região do Sítio Bom
Jesus. Nesta fase,
serão entregues
72 unidades
habitacionais das
878 contratadas,
um centro comercial
com 10 lojas para

reposição de
pontos de comércio
removidos e o
primeiro trecho
do parque linear
de recuperação ao
longo do Córrego
Alvarenga. Somente
no Sítio, serão

construídos 344
apartamentos de
42m².
Além do Sítio Bom
Jesus, o projeto
prevê a urbanização
de outros três
assentamentos
precários: Alvarenga

Peixoto, DivinéiaPantanal 1 e 2 e
Jardim Ipê. O projeto
teve sua aprovação
ambiental baseada
na nova legislação
estadual, conhecida
como Lei Específica
da Billings.

As intervenções
combinam a
produção de
novas unidades
habitacionais
com obras de
infraestrutura,
equipamentos e
serviços públicos

que abrangem
famílias residentes
em unidades que
serão consolidadas e
regularizadas.
Melhorias
São executadas
ainda ações de
regularização
fundiária e de
trabalho social com

os moradores.
“Vale registrar
que esta primeira
entrega é
importante e
especialmente
simbólica. Por meio
dela estão sendo
atendidas famílias
que anteriormente
viveram anos na
região, em áreas

de constantes
inundações
ou em imóveis
bastante precários
no local”, destaca
a secretária de
Habitação.
A mudança
das famílias
deve ter início
no dia 18
deste mês.

“Só agora vejo que os
nossos filhos não terão
mais vergonha. Hoje, as
crianças vão dizer que
vivem no Conjunto Sítio
Bom Jesus e não mais na
favela. Isso é dignidade”
Marcelo Silva,
da Comissão de
Acompanhamento
do Projeto

“Morávamos em um
cômodo em área de
risco, sofremos muito,
e há quatro anos
estamos no Renda
Abrigo. Não vejo a hora
de mudarmos para o
apartamento, eu, minha
filha e meu neto”
Lilian Patrícia, futura
moradora da 1ª etapa

“É um crescimento
na condição de vida.
Será nosso primeiro
apartamento, antes só
moramos em barracos
e sofremos muito com
enchentes”
Fabiano Guilherme
Barbosa dos Santos,
um dos moradores
da 1ª etapa

Bairro ganha parque linear e centro comercial
Durante a
solenidade de
entrega dos
apartamentos no
Sítio Bom Jesus
neste sábado, a
Prefeitura também
entregará aos
moradores do
bairro a primeira
etapa do parque
linear construído
no trecho da
encosta do Córrego
Alvarenga, que
passou por obras
de canalização.
O espaço contará
com playground,
ciclovia e praça,
além de projeto

Centro comercial terá dez lojas
paisagístico.
Outra melhoria foi
um mural de arte
urbana de 191
metros, em grafite,
produzido por
artistas da região,
e a construção de
um centro comercial
com dez lojas.

A segunda etapa do
parque linear será
inaugurada junto
com a conclusão
da quarta e última
etapa do Projeto
de Urbanização
Integrada do
Alvarenga, prevista
para 2012.

“Esperamos por isso
há 15 anos. Nós
sabíamos que esse dia
ia chegar, mas somente
com uma mudança de
administração. Antes,
nem éramos atendidos”

“Dá gosto olhar como
era antes e como está
hoje; é dignidade
para o cidadão ter um
endereço onde pode
receber suas cartas e
não ter mais que pisar
no barro ou no esgoto”

“Eu ajudei várias pessoas
nas enchentes e vi
uma mãe morrer após
contrair uma doença
contaminada pela
água suja depois de
salvar o filho”

Lenir Nunes, presidente
da Associação de
Moradores do
Sítio Bom Jesus

João Cardoso, o
Joãozinho, morador há
36 anos na região

Junior, o Lota,
presidente da Comissão
de Acompanhamento
do Projeto
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II Seminário Estadual de Educação tem a
participação do ministro Fernando Haddad
Encontro
reuniu 500
profissionais
de 53
municípios
no Cenforpe
Com as presenças
do ministro
da Educação,
Fernando Haddad,
e de mais de 500
representantes
de 53 municípios,
São Bernardo do
Campo sediou nesta
semana, nos dias 3
e 4 de outubro, o II
Seminário Estadual
de Educação
Integral - Educação
Integral e Currículo:
ampliando os
horizontes para
a construção da
cidadania, no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe).
O evento, voltado
a profissionais da
Educação, prefeitos,
representantes
do Ministério
da Educação e
de instituições

públicas, foi
organizado pelo
Comitê Estadual de
Educação Integral,
colegiado composto
por representantes
dos municípios
de São Paulo e
que contam com
o Programa do
Governo Federal de
Educação integral, o
Mais Educação.
Secretários das
30 cidades que
compõem o Comitê
Estadual, entre as
quais São Bernardo,
Mauá, Santo André e
Diadema estiveram
presentes. A
proposta foi ampliar
as discussões
sobre os rumos
e os impactos do
Programa Mais
Educação na
Grande São Paulo.
Presente na
abertura do
evento, Fernando
Haddad disse que
o evento pode
trazer subsídios
ao novo rumo da
educação no País.
“O Programa Mais

EMEB Padre
Ângelo Ceroni
ganha quadra
poliesportiva
Fotos: Divulgação
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Haddad esteve na abertura do evento

Educação nasceu
de algumas cidades
brasileiras que
resolveram reverter
uma desculpa do
passado de que
faltava estrutura nas
escolas para ampliar
a permanência dos
alunos na unidade.
O Ministério da
Educação (MEC)
tem aprendido
muito com esses
municípios e
como eles vêm
incorporando a
educação em tempo
real para atender
a demanda social”,
destacou Haddad.

Tempo de Escola

Em São Bernardo, a rede municipal de ensino implanta,
progressivamente, a ampliação da jornada escolar para alunos de
ensino fundamental.
Atualmente, 28 unidades oferecem a educação integral com apoio de
nove Organizações Não Governamentais (ONGs) por meio do programa
Tempo de Escola.
Lançada em 2010, a iniciativa busca estender a jornada do aluno
na unidade escolar. São realizadas atividades educativas nas áreas de
arte, lutas marciais, grafite, skate, cultura, esporte e lazer fora do horário
regular de aula.
Já o Programa Mais Educação se dirige prioritariamente às
comunidades com acentuados índices de vulnerabilidade social. As
atividades são oferecidas fora do horário das aulas regulares com carga
de 20 horas semanais. Mais de 8 mil estudantes são beneficiados pela
jornada ampliada no município.

A rede municipal
de ensino de
São Bernardo do
Campo ganhou na
sexta-feira (30/9)
a 22ª quadra
poliesportiva, que
foi entregue pelo
prefeito à EMEB
Padre Ângelo
Ceroni, no
Jardim Petroni.
A EMEB tem cerca
de 1.100 alunos
matriculados e o
equipamento teve
investimento de
R$ 431 mil para
instalação de
cobertura metálica e
fechamento lateral,
iluminação, reforma
do piso,
calçada e
acessibilidade,
além da aquisição
de materiais como
bolas, redes e tabela
de basquete.
Durante a
inauguração, o chefe
do Executivo pediu a
todos os estudantes
e à comunidade
que cuidem
adequadamente
da quadra.

Começam as obras de reforma e ampliação das
UBSs do Pq. São Bernardo e Jd. das Orquídeas
Obras
iniciaram
nesta semana
e previsão
de entrega é
de 8 meses

Tiveram início nesta
semana as obras de
reforma e ampliação
das Unidades
Básicas de Saúde
(UBSs) do Parque São
Bernardo e do Jardim
das Orquídeas.
Com investimento
estimado em
R$ 3 milhões nas
duas unidades,
as melhorias
fazem parte do
planejamento de
entrega à população
de 28 novas UBSs
construídas ou
reformadas pela
Administração,
e estão entre
as demandas
do Orçamento
Participativo 2010.
O prefeito assinou
nesta semana a
ordem de início de
serviço de ambas
as unidades, e a
previsão é de que
as obras estejam

concluídas em oito
meses. “Estamos
adequando as UBSs
da cidade em sua
qualidade e também
na capacidade
de atendimento.
Queremos deixálas em boas
condições para que
a população possa
utilizá-las com mais
qualidade”, disse o
chefe do Executivo.
Atendimento
Durante o perído
de obras, o
atendimento aos
usuários da UBS do
Parque São Bernardo
está funcionando na
UBS do Jardim Farina
(Rua Maria Josefa
Mendes, 15) e na
UBS São Pedro (Rua
da Comunicade,
100) com psicólogo,
um ginecologista
e equipe de saúde
bucal. Já os usuários
da UBS do Jardim
das Orquídeas
serão atendidos, a
partir do dia 11 de
outubro, em imóvel
na Rua Rita Mendes
de Oliveira, 28, no
próprio bairro.

“Em outra época, as
nossas reivindicações
nem chegavam ao
prefeito. Hoje somos
ouvidos e até o horário
de atendimento da
UBS foi ampliado. Sou
bem atendido nesta
unidade e tenho a
certeza de que vai
ficar ainda melhor”

“Acho que vamos
ter mais facilidades
para sermos atendidos.
A UBS estava mesmo
precisando de
reforma. Espero
que, com as
melhorias e com
os novos aparelhos,
o atendimento
melhore”

Ademar Camilo
Sanches, morador do
Jardim das Orquídeas

Sinval Gentil
Caetano, morador do
Parque São Bernardo

Fotos: Divulgação

UBS do Pq. São Bernardo antes da reforma e projeto de como ficará após as obras
Destaque

Já passaram por reforma as UBSs Santa Cruz, Finco, São Pedro, Ferrazópolis, e foi inaugurada a do Jardim das Oliveiras
Estão em obras as UBSs Rudge Ramos, Batistini, Taboão, Paulicéia, Parque São Bernardo e Jardim das Orquídeas
Obras serão iniciadas este ano nas UBSs Planalto, Nazaré e Alves Dias
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Prefeitura dá início às obras de abertura de novo
acesso ao Parque Selecta, demanda do OP
Obra ligará o
Pq. Selecta
ao Jd. Silvina
e vai aliviar
o tráfego
local
Uma antiga
reivindicação dos
moradores do
Parque Selecta,
incluída entre as
demandas do
Orçamento
Participativo 2010,
será atendida pela
Prefeitura. Na
terça-feira (4/10),
o prefeito de São
Bernardo do Campo
assinou a ordem
de início de serviço
para abertura de
um novo acesso ao
bairro. O projeto,
com os detalhes e o
formato que a nova
ligação terá, foi
apresentado a mais
de 200 moradores,
na EMEB Cora
Coralina.
Com investimento
de mais de R$ 3
milhões, o acesso
ligará o Parque
Selecta ao Jardim

Silvina pela Avenida
Pedro Mendes até a
Rua Diogo Furtado.
Quando finalizada, a
obra vai melhorar a
segurança e fluidez
do trânsito local,
além de facilitar a
entrada e saída do
bairro com mais uma
rota alternativa.
Hoje, o bairro só
tem um acesso
pela Avenida Sérgio
Trevisan. A via
sai da Estrada do
Montanhão, que
fica congestionada,
principalmente nos
horários de pico. A
previsão de entrega
é para abril de 2012.
“Essa obra, assim
como as demais que
estamos realizando
na cidade, estão
transformando São
Bernardo. Quando
fizemos o anúncio,
muitos duvidaram
da nossa capacidade
de executar essa
intervenção, que
hoje é uma realidade
e vai beneficiar
todos os moradores
do bairro”, frisou
o prefeito.

Esse novo acesso vai
ser ótimo. Quando
chove forte, fica muito
difícil entrar e sair do
Selecta. Se tem um
acidente então, ficamos
totalmente isolados.
Por isso, essa obra
vai nos trazer muitos
benefícios”,

“Estamos esperando
há muito tempo
por isso. Ter outra
alternativa para entrar e
sair do nosso bairro
vai nos deixar mais
tranquilos. Além disso,
o trânsito no local vai
melhorar muito nos
horários de pico”

“Saber que vamos
ter outra opção para
sairmos do bairro é
muito importante,
pois vamos poder ir ao
Silvina, Vila São José e
ao centro da cidade de
forma muito mais
rápida depois que a
obra ficar pronta”

Hélio Custódio Alves,
morador do Parque
Selecta há 16 anos

Jean Carlos Ferreira,
morador do Parque
Selecta há 30 anos

Rosinalva Silva,
moradora do Parque
Selecta há 10 anos

Fotos: Divulgação
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Único acesso ao bairro (à esq.) e área onde será construída a nova via (à dir.)
Destaque

O acesso terá 360
metros de extensão, 8
metros de largura e mão
dupla.
Não está previsto tráfego
de caminhões no local.
Serão executados
serviços de drenagem
de águas pluviais com
sistema de captação e
rede de escoamento,
com reconstrução de
calçadas, guias, sarjetas e
sinalização adequada para
garantir a segurança dos
usuários e pedestres, bem
como paisagismo.

A abertura do Mês
da Pessoa Idosa em
São Bernardo do
Campo, realizada na
terça-feira (4/10),
foi marcada pela
homenagem da
Prefeitura a alguns
dos moradores da
cidade com mais de
100 anos de idade.
Durante o evento,
realizado no Centro
de Referência do
Idoso (CRI), Adelia
Carvalho da Silva,
100 anos; Marciana
Martins Fernandes,
104 anos; Maria
Julia Ferreira, 103
anos; Ilario Moreira
Lopes, 102 anos;
João Alves Pereira,
101 anos e João
Roggero, 102 anos,
foram agraciados
com uma placa e
um porta-retrato
confeccionados
especialmente para a
ocasião, além de um

Fotos: Divulgação

Atividade no
CRI marcou
oficialmente
a abertura
do Mês da
Pessoa Idosa

Audiência Pública - LOA 2012
Local: Salão Nobre do Paço Municipal
- Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro,
19º andar
Dia 7, às 19h
Rotas dos Sabores
Local: lista de restaurantes
participantes no site da Prefeitura
De 1º a 30 de Outubro

Seis homenageados compareceram ao
evento, que reuniu mais de 400 pessoas
bóton do município,
entregues pelo chefe
do Executivo.
“Estamos passando
a viver mais por uma
série de fatores e
precisamos pensar
como as cidades
podem se preparar
para cuidar melhor
dos nossos idosos
e idosas”, frisou o
prefeito.
O evento, que teve
apresentação do
cantor Tinoquinho,
contou com a
participação de
cerca de 400
pessoas e também
marcou a abertura
oficial dos Jogos
Municipais do Idoso.
A secretária de

Desenvolvimento
Social e Cidadania
ressaltou as
atividades que
a Prefeitura tem
oferecido aos idosos
da cidade. “Temos
desenvolvido uma
série de oficinas para
os idosos a fim de
oferecer ocupação
e estimular a
convivência.”
População idosa
Dados do IBGE de
2010, revelam que
São Bernardo do
Campo conta com
uma população de
77.921 idosos, de
um total de 765.463
habitantes, sendo
33.340 homens e

“Minha avó morreu com
115 anos. Outro dia
uma mulher no mercado
pensou que eu tinha
60 anos. Ainda consigo
me passar por um
jovenzinho”
João Alves Pereira,
101 anos

44.581 mulheres. A
maior concentração
(10%) está na região
central da cidade,
enquanto que a
menor quantidade
(0,03%) é encontrada
no Bairro Balneária.

Jogos Municipais do Idoso Cruzamento da Brasil com
começam em São Bernardo wa Lions será interditado
w
Em comemoração
ao Mês da Pessoa
Idosa, a Prefeitura
está promovendo,
até o dia 25 de
outubro, os Jogos
Municipais do Idoso.
O evento, que teve
início na quarta-feira
(5/10) é realizado
pela Secretaria de
Esportes e Lazer
e conta com 180
participantes a partir
de 55 anos. Serão

PROGRAME-SE

Cidade presta homenagem a
moradores com mais de 100 anos

Eventos
Lançamento da Rede Cegonha: A
vida bem cuidada em São Bernardo
Anfiteatro Sigma da Universidade
Metodista - Rua Alfeu Tavares, 149, R.
Ramos
Dia 7, às 8h30

dez modalidades
diferentes – damas,
truco, xadrez,
dominó, bocha,
bilhar, tênis de
mesa, natação,
atletismo e tranca
– com premiação
para todos os
participantes. Todas
as modalidades
serão disputadas no
próprio CRI, e a
natação será no
CREC Baetinha.

O cruzamento da
Rua Brasil com
a Avenida Lions
ficará interditado
a partir das 7h
desta segundafeira (10/10)
e deverá ser
liberado apenas
em março de
2012, no término
das obras de
rebaixamento.
Para os motoristas

que seguem pela
Rua Brasil sentido
Centro, o tráfego
será desviado pela
Rua Uberaba e
Avenida Senador
Vergueiro. No
sentido inverso,
em direção ao
Rudge Ramos,
a alternativa é
utilizar a Rua
Itaúna e Avenida
Senador Vergueiro.

Formatura dos GCM´s
Local: Esplanada do Paço Municipal –
Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro
Dia 10, às 10h
Assinatura da Ordem de Serviço para
início das obras da UBS Alves Dias
Local: Rua Alexandre Bonício, 113Alves Dias
Dia 10, às 14h30
Assinatura da Ordem de Serviço para
início das obras da UBS Nazareth
Local: Rua João XXIII, 380 – Jardim
Nazareth
Dia 11, às 14h30
Concerto Dia da Criança
Local: Parque Chácara Silvestre Av. Wallace Simonsen, 1800 - Nova
Petrópolis
Informações: 4337-7363
Dia 12, às 11h
Inscrições
Multiplicadores em Educação para o
Trânsito
Inscrições: 4126-2900 ou no CRT - Rua
Humberto Luiz Gastaldo, 40, Parque
São Diogo
Até o dia 21
Inaugurações
2ª Feira de Móveis na Rua
Jurubatuba
Local: Praça José Pelosini, altura do
número 280 da Rua Jurubatuba
Dia 7, às 18h
Entrega de 72 unidades
habitacionais PAC Alvarenga
Local: Rua Ieda Luiza de Souza – Sítio
Bom Jesus
Dia 8, às 10h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Jordanópolis e Planalto
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Jordanópolis e Taboão
De 1 a 31 de outubro
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Cidade recebe 2ª edição da Feira de Móveis
na Rua Jurubatuba a partir deste sábado
Evento será
promovido
de 8 a
16/10, com
descontos
de até 40%

No período de 8
a 16 de outubro,
das 10h às 22h,
São Bernardo do
Campo receberá
a 2ª edição da
Feira de Móveis na
Rua Jurubatuba.
Com o apoio da
Prefeitura, o evento
reunirá 75 lojas de
móveis e decoração
localizadas em dois
quarteirões da via,
com descontos
de até 40%. O

lançamento oficial
da feira será nesta
sexta-feira (7/10),
às 18h.
A ação, realizada
pela Associação
de Lojistas,
busca alavancar
as vendas de
móveis e produtos
de decoração
instalados na Rua
Jurubatuba, bem
como incentivar
a unidade e o
associativismo dos
participantes do
setor moveleiro em
São Bernardo.
Na versão anterior,
realizada em
junho deste ano,
o número de

Conferência Regional
promove debate sobre
Trabalho Decente
São Bernardo do
Campo marcou
presença na
2ª Conferência
Regional do
Trabalho Decente
no Grande
ABC terça-feira
(4/10), realizada
no Consórcio
Intermunicipal
Grande ABC, em
Santo André. O
evento contou
com exposição do
prefeito, da diretora
da Organização
Internacional
do Trabalho
no Brasil (OIT),
Laís Abramo, do
assessor especial
do Ministério do
Trabalho, Mário
dos Santos Barbosa
e do secretário
estadual de
Emprego e Relações

do Trabalho, Davi
Zaia, entre outras
autoridades.
O objetivo foi
aprofundar o
debate relativo
aos indicadores
do trabalho
decente, bem
como concretizar
as diretrizes
estabelecidas na
1ª Conferência,
realizada em 2010.
O prefeito de São
Bernardo destacou
que a cidade foi a
primeira do País a
assinar o Decreto
Municipal do
Trabalho Decente,
se comprometendo
a garantir melhores
condições de vida
e de trabalho em
todos os serviços
e obras públicas
contratados.

visitas às lojas
triplicou em relação
ao movimento
habitual. Foram
mais de 40 mil
visitantes, tanto do
município quanto
de outras cidades
da região.
Para atrair o
público, além
do tradicional
tapete vermelho,
alargamento dos
passeios e tablado,

haverá decoração
ao longo da via,
além de duas
praças de
alimentação. Nos
finais de semana,
os frequentadores
poderão utilizar
o estacionamento
do Paço Municipal
e se deslocar por
meio de vans
disponibilizadas
pela Prefeitura
até a Jurubatuba.

Foto: Divulgação
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Objetivo é repetir sucesso e atrair público
Números da 1ª edição:
40 mil visitantes
R$ 7 milhões de faturamento

300 empregos gerados
74 lojas participantes

Paço Municipal recebe edição do
‘Toyota Trilhas da Natureza’ neste sábado

A Esplanada do
Paço Municipal de
São Bernardo do
Campo será palco
neste sábado (8/10),
das 9h às 22h,
do projeto Toyota
Trilhas da Natureza.
O destaque do
evento serão as
apresentações
musicais, a partir
das 19h30, com
Dominguinhos e a
banda Os Paralamas
do Sucesso, que
encerrará a
programação.
A expectativa
é superar a
marca de 35 mil
pessoas durante
todo o evento.
A iniciativa, que

conta com apoio
da Prefeitura, tem
como objetivo
oferecer cultura
e lazer para a
comunidade e
conscientizar a
população sobre
as questões
socioambientais.
Entre as diversas
atividades, a
população poderá
participar de
oficinas e jogos
socioambientais,
visitar a tenda
Ano Internacional
das Florestas,
apreciar a exposição
Talento e Artes das
Comunidades com
quadros,
fotos e esculturas de
artistas locais,
e a mostra de
fotos de Araquém
Alcântara, além
de brincar com
jogos interativos no
Diversão Ambiental.
Como parte da

programação
socioambiental
está o Minhocário,
semelhante a
uma “fazenda de
minhocas”, que
tem como principal
objetivo auxiliar
na transformação
de lixo orgânico
(restos de alimentos,
folhas secas, restos
de grama etc.) em
húmus, um tipo
de adubo rico em
nutrientes. Para
as crianças, haverá
apresentação de
peças de teatro
infantil, atividades
circenses,
entre outras
atrações, além de
concorrerem a
sorteios durante
o dia. O Paço
Municipal de São
Bernardo do Campo
fica na Praça Samuel
Sabatini, 50, Centro.
A entrada é gratuita.
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Evento terá
diversas
atrações
durante todo
o dia, como
jogos e teatro

Dominguinhos se apresenta às 19h30 e Os
Paralamas do Sucesso farão o encerramento

Cidade fará preparatória para Conferência dos Direitos da Criança
A Prefeitura de
São Bernardo do
Campo realiza
neste sábado
(8/10), das 9h
às 17h, a 9ª
Conferência Livre
dos Direitos da
Criança e do
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Adolescente, com o
tema Mobilizando,
implementando e
monitorando a
política e o plano
decenal de direitos
humanos de
crianças e
adolescentes
Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
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de 6 de julho
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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

nos estados, nos
municípios e no
Distrito Federal.
O evento, realizado
pelo Conselho
Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
(CMDCA), é uma

Secretaria de Orçamento e
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Nilza de Oliveira
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preparatória para
a IX Conferência,
marcada para o dia
4 de novembro. O
objetivo é avaliar,
discutir e propor as
diretrizes para as
políticas nacionais
públicas voltadas
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José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
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à criança e ao
adolescente.
A Cidade dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente fica
na rua Francisco
Visentainer, 804,
Bairro Assunção.
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Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de Carvalho
Coordenadoria de Ações para a
Juventude
Henrique Alves
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Sebastião Vaz Júnior
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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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Teatros ainda
têm datas
vagas para
ocupação
A Prefeitura de
São Bernardo
do Campo ainda
tem datas vagas
para a ocupação
dos teatros Elis
Regina e Lauro
Gomes. No total
são 38 datas
remanescentes
para o período
entre novembro
de 2011 e março
de 2012, sendo
15 datas no Elis
Regina e 23 datas
no Lauro Gomes.
O objetivo é
incentivar a
circulação e
apresentação
de espetáculos
e estabelecer
a forma e os
critérios para
ocupação e uso
dos espaços
culturais
de forma
transparente.
Os interessados
devem
comparecer nesta
segunda-feira
(10/10), às 19h,
no auditório da
Secretaria de
Cultura, que fica
na Rua Bauru,
21, Bairro Baeta
Neves.
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