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Cidade é
uma das
sedes da Copa
São Paulo de
Futebol Júnior
PREVENÇÃO 3

SBC intensifica ações preventivas
contra danos das chuvas de verão

Prefeitura realiza Operação Guarda-Chuva durante o ano todo e aumenta as ações de dezembro a abril

HABITAÇÃO 4

Cem famílias se mudam para
o Silvina e começam 2012 em
seus novos apartamentos

VIAS PÚBLICAS 5

Obras da Avenida Lions entram em nova fase

TEMPO DE FÉRIAS 28

A diversão está
garantida para
toda a família de
14 a 22 de janeiro

Central de Trabalho e Renda dobra meta de oferta
de empregos e começa ano com 709 vagas
Em um
ano foram
contratados
3.635. O
objetivo
era 1.740
Encontrar emprego
não é tarefa fácil
em nenhum lugar,
mas, há pouco
mais de um ano,
os moradores de
São Bernardo do
Campo contam com
as facilidades da
Central de Trabalho
e Renda (CTR).
No aniversário
de um ano, a
Central comemora
a contratação de
3.635 pessoas,
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superando a meta
de 1.740 colocações
estabelecida pelo
Ministério do
Trabalho para os
primeiros 12 meses

CTR disponibiliza diversos serviços e
cursos gratuitos para a população
de funcionamento.
A CTR tem 709
vagas em aberto
para diversas
profissões,
com e sem

experiência,entre
as quais técnico
em segurança no
trabalho, fiscal
técnico na geração,
transmissão e

distribuição de
energia elétrica,
motorista de
ônibus rodoviário,
web designer,
empregada
doméstica,
açougueiro e auxiliar
administrativo e de
escritório.
A Central
oferece cursos
de qualificação
profissional, em
parceria com o
Senai Almirante
Tamandaré, entre
outros parceiros,
disponibiliza
serviços como
acesso a
informações do
seguro-desemprego
e consulta de vagas.

Parceria firmada
entre a Prefeitura
e o Centro de
Integração EmpresaEscola (CIEE) de São
Bernardo permite
que estudantes
possam se
candidatar a vagas
de estágio.
Serviço
A CTR está
localizada na Rua
Marechal Deodoro,
número 2.316, no
Centro. O horário
de atendimento é
das 8h às 17h, de
segunda à quintafeira, e às sextasfeiras, das 8h às
15h. O telefone para
mais informações é
4128-1230.

‘Operação
GuardaChuva’ é
realizada
durante
todo o ano
São Bernardo está
intensificando as
ações de combate
aos danos causados
pelas chuvas de
verão. A cidade se
preparou ao longo
do ano passado
e, a partir de 1º
de dezembro,
intensificou os
trabalhos contra
as enchentes. As
medidas vão até 15
de abril, quando

termina o período
de chuvas fortes.
Os trabalhos
fazem parte da
Operação GuardaChuva e incluem
ações preventivas
e emergenciais de
combate às cheias.
Foram executadas
obras de redução
e eliminação de
riscos, manutenção
e limpeza da
drenagem urbana,
remoção de
famílias, ampliação
de dois para 23
medidores de nível
de chuva (rede
de pluviometria),
monitoramento
de locais críticos
e reuniões com a

comunidade.
A cidade começa
2012 com os 14
piscinões limpos. A
Prefeitura investiu
R$ 3 milhões para
a realização dos
serviços.
A Operação
Guarda-Chuva
colocará em prática
duas importantes
operações em
2012. A Informar
Pra Prevenir
mostrará, por meio
de panfletos, as 58
áreas em situação
de risco e, nas 38
áreas prioritárias,
serão realizadas
reuniões de reforço
de informação.
Na Operação Alerta
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SBC fez o dever de casa em 2011 e agora
intensifica ações contra as enchentes

Vistoria realizada em obras de muro
de contenção no Jardim Silvina
Sai de Casa, uma
Rede de Refúgios
e de Voluntários
de Defesa Civil
será montada para
auxiliar as famílias
em áreas de risco

em caso de remoção
ou acidentes.
Caso seja necessário,
os desabrigados
ficarão em refúgios,
quando precisarem
deixar a residência

por algumas horas,
ou em abrigos, nos
casos de ausência
por dias, até que
possam voltar
sem riscos para
os seus lares.
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Cem famílias começam 2012 em apartamentos
novos no Conjunto Habitacional Jardim Silvina
Prefeitura
entregará,
até o fim de
2013, 5,2
mil novas
moradias

Mudança nunca
é uma tarefa
tranquila. É aquela
correria para
empacotar roupas,
eletrodomésticos,
móveis. E a situação
só piora se você
precisar fazer isso
às vésperas do
Natal e Ano Novo.
Mas 100 famílias
encararam essa
situação com
sorrisos estampados
nos rostos. Elas,
literalmente,
começaram 2012
com vida nova, pois
se mudaram para
seus apartamentos
no Conjunto
Habitacional Jardim

Silvina, entregues
pela Prefeitura
de São Bernardo
do Campo em
dezembro.
Essas famílias
estão deixando
para trás uma vida
de sofrimento
em barracos
construídos em
área de risco,
com esgoto
correndo a céu
aberto. Os novos
moradores vieram
do assentamento
Silvina-Oleoduto
e receberam as
chaves dos imóveis
no dia 17 de
dezembro do ano
passado.
A Prefeitura já
entregou 300
apartamentos de
532 que estão
sendo construídos
no conjunto
habitacional. Cada
imóvel mede 42,1

metros quadrados
e tem dois quartos,
sala, cozinha,
banheiro e área
de serviço.
O prefeito de São
Bernardo tem pedido
que os proprietários
preservem os
imóveis, cuidem do
condomínio e zelem
pela segurança
de suas crianças,
evitando que entrem
no mundo das
drogas. Desde 2009,
a Administração
entregou mais
de 1,5 mil
apartamentos novos
em toda a cidade. A
meta é chegar, em
2013, com 5,2 mil
moradias entregues.
A Prefeitura
deverá entregar,
ainda em janeiro,
112 novas moradias
e um parque
no Conjunto
Três Marias.
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Mudança teve início na terça (3/1)
“Estou muito feliz,
principalmente,
porque morava de
aluguel e hoje estou
entrando na minha
própria casa. O prefeito
está de parabéns pela
agilidade na condução
deste processo.”

“Morávamos em um
lugar infestado de ratos
e baratas. Hoje é casinha
e vida nova. Foi um
presente que ganhamos
e não tenho palavras para
agradecer ao prefeito
pelo que ele está
fazendo por nós.”

“O meu marido faz
aniversário no dia 5 de
janeiro e não poderia
ganhar um presente
melhor que este.
Esperei a vida inteira
para ter uma casa própria
e, em 2012, estou
realizando este sonho.”

Beatriz Santos
Marques,
25 anos, dona de casa

Edivonaldo Dino
Nogueira,
32 anos, pintor

Ilda Moreira de
Oliveira,
47 anos, cozinheira

Cruzamento da Vergueiro com a Lions ficará
interditado para a construção de dois viadutos

O motorista deve
ficar atento à
mudança do trânsito
na região do Rudge
Ramos. A partir
deste sábado (7/1),
o cruzamento da
Avenida Senador
Vergueiro com
a Lions estará
interditado para
a construção dos
viadutos da Rua
Brasil e da Senador
Vergueiro, dois dos
três destinados
a desafogar o
trânsito na região.
O bloqueio vai até
março deste ano,
quando deve ser
concluída a obra de
rebaixamento da via.

A Prefeitura de São
Bernardo indicou
aos motoristas
rotas alternativas.
Desde a quinta-feira
(5/1), foi liberado o
acesso ao viaduto
Vivaldi, permitindo a
travessia de veículos
e pedestres do
centro para o bairro.
Para quem circula do
bairro para o centro,
a recomendação
é seguir pela Rua
24 de Maio, onde
a Secretaria de
Transportes e
Vias Públicas fez
um cruzamento
provisório com a
Avenida Lions, no
sentido Santo André.
O motorista também
poderá seguir pela
Avenida Lauro
Gomes, paralela à
Senador Vergueiro,
que irá operar com
trânsito nos dois
sentidos enquanto

durar a intervenção.
As obras de
rebaixamento da
Avenida Lions estão
65% concluídas
e contam com
financiamento
integral, da
ordem de R$ 25
milhões, do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID).
A medida irá
agilizar o fluxo
de veículos nesta
região, diminuir os
congestionamentos
e facilitar o acesso
a Santo André,
São Bernardo e
Diadema. Cerca
de 40 mil veículos
circulam diariamente
pelo local nos dois
sentidos.
O rebaixamento
da Lions é um
dos principais
projetos viários
de São Bernardo,

Foto: Divulgação

Bloqueio
vai até
março,
quando obra
deverá ser
concluída
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A obra de rebaixamento da
Avenida Lions está 65% concluída
que desafogará o
trânsito em toda a
cidade e nos acessos
aos municípios
vizinhos, dando
maior fluidez
ao tráfego nos
cruzamentos com
as avenidas Senador
Vergueiro, Vivaldi
e Brasil em razão
da construção dos
novos viadutos
sobre a Lions.

Reforma na Av. Barão de
Mauá e Rua dos Vianas
será concluída até o dia 13
O programa Rua
Nova entregará, até
a próxima sextafeira (13/1), mais
duas importantes
vias de São
Bernardo. São elas
a Avenida Barão de
Mauá e a Rua dos
Vianas, no trecho
que vai da Rua João
Alves até o piscinão
Canarinho.
A Barão de Mauá
está recebendo
remodelação de
canteiro central e
pista de caminhada.
E a Rua dos Vianas
está passando por
reforma de guias,

passeios e sarjeta,
além da construção
de plataforma em
ponto de ônibus.
Os dois locais
também terão novo
recapeamento do
asfalto.
Após a conclusão
destes trabalhos, a
Prefeitura iniciará,
na segunda-feira
(16/1), as obras na
Estrada Poney Club.
O Rua Nova é uma
ação da Secretaria
de Serviços
Urbanos com o
apoio da Secretaria
de Transportes e
Vias Públicas.

Instalações garantem SBC como
uma das sedes da Copa São Paulo

Dani Scott volta ao Brasil
para defender o SBC/BMG
na Superliga de Vôlei

‘Tigre’
empatou
com o
Noroeste na
estreia da
competição

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

São Bernardo volta a campo no domingo (8/1)
antes da nossa
Administração, o
esporte esteve um
pouco esquecido.
Isso motiva muito
e muda a vida
desses jogadores
que estão em busca
de um sonho”,
afirma o prefeito
em exercício de
São Bernardo do
Campo. “Nossa
Administração
tem tido essa
sensibilidade.
Melhoramos nossos
equipamentos,
todos estão muito
bem arrumados e
bonitos. É uma copa
tradicional, com
mais de 40 anos de
existência, e fiquei
honrado em dar
o toque inicial no
jogo”, completa o
chefe do Executivo
em exercício.
Nesta edição, 96
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
Raimundo Silva

equipes lutam
pelo título mais
importante do País
na categoria júnior.
As agremiações
foram divididas
em 24 grupos.
Se classificam
automaticamente
para a segunda
fase os primeiros
colocados e os oito
segundo com a
melhor pontuação
entre todos os
grupos.
Graças à reforma
executada pela
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
em 2010, o campo
do Baetão, um dos
espaços públicos
mais tradicionais
da cidade, ganhou
gramado sintético
com um novo e
moderno sistema
de drenagem, único
no País, chamado

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson
Secretaria de Cultura
Osvaldo de Oliveira Neto
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

Programação
de jogos

04/01 – 16h - São
Bernardo FC 1 x 1 Noroeste
04/01 – 18h – Paraná 1
x 3 Atlético Acreano
08/01 – 14h – São
Bernardo x Atlético Acreano
08/01 – 16h – Noroeste
x Paraná
11/01 – 14h – Atlético
Acreano x Noroeste
11/01 – 16h – São
Bernardo x Paraná

PROGRAME-SE

São Bernardo do
Campo é uma
das sedes da 43ª
edição da Copa São
Paulo de Futebol
Júnior, graças às
suas modernas
instalações. Cabeça
de chave do
Grupo L, a equipe
são-bernardense
disputa, desde a
última quarta-feira
(4/1), uma vaga na
segunda fase com
Noroeste, Paraná e
Atlético Acreano.
A primeira partida
do São Bernardo
terminou empatada
por 1 a 1 com
o Noroeste, no
Estádio do Baetão.
Na sequência, o
Atlético Acreano
venceu o Paraná
por 3 a 1. Todas
as partidas têm
entrada gratuita.
A equipe sãobernardense volta a
campo no próximo
domingo (8/1), às
14h, contra o time
do Acre.
“A cidade ganha
muito. Nos
últimos anos,

Destaque da
seleção dos
EUA em 2011, a
central Dani Scott
volta ao Brasil
para defender o
São Bernardo/
BMG na Superliga
Feminina de Vôlei
2011/2012. A
americana já
havia jogado
pela equipe
são-bernardense
na competição
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Soccer Grass Drain.
Utilizado nos
campos europeus,
o sistema permite
que a água escoe
pelas laterais, uma
vez que embaixo
do gramado é
colocada uma manta
impermeável. O
Baetão também
recebeu pintura e
uma nova torre de
iluminação.

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

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

nacional de
2010/2011.
“A Dani está na
melhor forma
física. A atleta
estava em
nossos planos
e tenho certeza
que ajudará
muito nossa
equipe durante
a Superliga”,
declarou o técnico
José Alexandre
Devesa.

Eventos
Missa sertaneja
Local: Paróquia Santíssima Virgem
Av. Lucas Nogueira Garcez, 701 – Jardim
do Mar
Dia 7, às 10h
Superliga Masculina – São Bernardo/
BMG x RJX
Local: Ginásio Poliesportivo
Av. Kennedy, 1.155 – Bairro Anchieta
Dia 11, às 19h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Jordanópolis e Planalto
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Santa Terezinha e Nova Petrópolis
De 1 a 31 de janeiro
Cursos
8º Curso de Promotoras Legais
Populares
Inscrições pelo e-mail arlete.bento@
saobernardo.sp.gov.br. Pessoalmente na
Rua Dr. Flaquer, 208, 2º andar, Centro, ou
na Av. Redenção, 271, 1º andar, sala 16
Inscrições até 24/2

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
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Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Projeto gráfico, arte e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz
e Nilson Sandre
Jornalismo
Fernando Leal Fernandes Jr., Ana Lúcia
Almeida, Alexandre Postigo, Émerson
Bezerra, José Maria Silva Moreira,
Cosmo Silva, Ana Carolina Martins,
Vanessa Oliveira, Vínicius
Dominichelli, 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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