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Cidade da
Criança tem
programação
especial para
a garotada
OBRAS 2, 3, 5 e 6

Mais duas vias são recapeadas e recebem
melhorias por meio do ‘Programa Rua Nova’
Na segunda-feira, outra via, a Estrada do Poney Club, começa a ser recapeada pela Administração

Rebaixamento da
Av. Lions segue acelerado

Prefeitura constrói acessos
para melhorar trânsito dos bairros

Objetivo das obras é melhorar trânsito e qualidade de vida na região

CHUVAS

7

Voluntários dos
Núcleos de Defesa
Civil ajudam a
salvar vidas
durante o verão

EDUCAÇÃO

4 CINEMA

Alunos de São
Bernardo recebem
uniformes
escolares
antecipadamente

10

Mostra apresenta
clássicos da
ficção científica
gratuitamente

Moradores comemoram novos acessos
ao Parque Selecta e Jardim Irajá
Hoje, regiões
têm apenas
um acesso;
vias devem
diminuir
trânsito
Os moradores do
Parque Selecta e
Jardim Irajá, em
São Bernardo do
Campo, terão uma
nova alternativa
de entrada e saída
nos seus bairros.
Nas duas regiões,
a Prefeitura está
construindo novos
acessos, antigas
reivindicações da
comunidade e que
foram eleitas como
prioridade durante
o Orçamento

Participativo de
2010.
De acordo com o
secretário adjunto
de Transportes
e Vias Públicas,
os novos acessos
irão melhorar
a segurança,
fluidez do trânsito
e diminuir os
congestionamentos
nos horários de
pico, facilitando
para os motoristas
a entrada e saída
dos bairros.
Jardim Irajá
O acesso do Jardim
Irajá, obra iniciada
no segundo
semestre do ano
passado, está
sendo construído
da Rua Vicente

Januário D’Angelo
até a Av. Luiz
Pequini. A via terá
sete metros de
largura, com mão
dupla de trânsito e
extensão total de
350 metros. Hoje o
bairro só tem uma
entrada e saída,
pela Av. Tiradentes
com a Rua Papa
Paulo VI, que fica
congestionada
nos horários de
pico. Também faz
parte do projeto
a revitalização
da Praça Santo
Expedito,
localizada no
Bairro Santa
Terezinha. A
previsão é que
a obra seja

Fotos: Divulgação
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Novas vias foram escolhidas como
prioridade durante o Orçamento Participativo
finalizada em
abril.
Parque Selecta
Já no Parque
Selecta, o novo
acesso, que
terá 360 metros
de extensão, 8
metros de largura

e mão dupla de
tráfego, está
sendo construído
desde setembro
do ano passado.
Ele sairá da Av.
Pedro Mendes, no
Parque Selecta,
e chegará à Rua

Diogo Furtado,
no Jardim Silvina.
Atualmente, o
bairro só tem uma
entrada e saída,
pela Avenida Sérgio
Trevisan, que sai
da Estrada do
Montanhão.

São Bernardo abre inscrições
para o ‘8° Curso de
Promotoras Legais Populares’

Obras têm o objetivo de melhorar o trânsito nas duas regiões
“O problema é o grande
tráfego de veículos na Av.
Sérgio Trevisan. Com
essa alternativa, espero
que a situação
melhore
e eu consiga chegar
mais cedo no serviço.”
Alex Xavier Toledo,
34 anos, técnico em
segurança do trabalho

“Com a nova via, vou
economizar gasolina e
o percurso será menor.
Atualmente, para chegar
na Av. General Barreto
de Menezes levo
15 minutos. Com o
novo acesso, vou
gastar de três a cinco.”
Dirceu Mendes,
59 anos, aposentado

“Por só ter um acesso, o
Selecta fica incomunicável
com os bairros vizinhos
e o trânsito fica
complicado. Com a nova
entrada, vou conseguir
dormir até mais tarde
para ir ao trabalho.”
Mara Neide Ferreira
Linhares Hora,
46 anos, professora

Estão abertas as
inscrições para
o 8º Curso de
Promotoras Legais
Populares de
São Bernardo do
Campo. No curso,
as participantes
são capacitadas
não apenas
para passar a
reconhecer e
defender seus
direitos, tendo
mais autonomia
e independência,
como também a
ter participação
social ativa na
organização da
comunidade.
A aula inaugural
será dia 29 de
fevereiro e o curso
segue até 1º de
agosto. As aulas

serão ministradas
semanalmente, às
quartas-feiras, das
13h30 às 16h30,
no Centro de
Referência e Apoio
à Mulher.
Alguns dos temas
do curso serão
Relações Sociais de
Gênero, Direitos
Humanos, Violência
contra as Mulheres
- Lei Maria da
Penha, Leis e
Políticas Públicas
existentes, Direito
nas áreas da Saúde
e Reprodução,
Trabalhistas, de
Família, entre
outras. Além
disso, serão
abordados também
questões relativas
à igualdade racial,

direito da pessoa
idosa, da criança
e do adolescente,
pessoa com
deficiência e meio
ambiente.
Serviço
As interessadas
em participar
devem se
inscrever até dia
24 de fevereiro
na Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc), que fica
na Av. Redenção,
271, Centro,
sala 16, ou na
Rua Dr. Fláquer,
208, 2º andar,
Centro, onde será
realizado o curso.
Informações
pelo telefone
4126-3756.
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Alunos da rede de ensino da cidade
recebem uniformes antecipadamente
Kits verão
e inverno
foram
entregues
no final
de 2011

Prioridade em
educação se
traduz, em São
Bernardo, na
entrega ágil
e antecipada,
já no final do
ano passado,
dos uniformes
escolares à grande
maioria dos
estudantes, cerca
de 66 mil alunos da
rede municipal. Até
o final de fevereiro,
outros 14 mil serão
entregues para os

novos alunos que
entrarão na rede
e para aqueles
alunos cujos pais
não retiraram os
uniformes no final
do ano passado.
Dessa forma, a
Prefeitura garante,
depois de um
investimento de R$
18,5 milhões, que
os estudantes das
Escolas Municipais
de Educação Básica
(Emebs) de São
Bernardo iniciem o
ano letivo de 2012
com os kits de
uniformes verão e
inverno.
Os kits para os
cerca de 5,1 mil
alunos da Educação

de Jovens e Adultos
(EJA) da mesma
forma serão
entregues em
fevereiro, no início
das aulas. Também
recebem uniformes
as creches
conveniadas e os
professores.
Segundo a
secretária de
Educação, os novos
kits atendem as
medidas padrões,
de modo a garantir
maior durabilidade
aos uniformes
e conforto para
as crianças. Os
conjuntos verão
e inverno trazem
jaqueta com e sem
capuz, jaqueta

Foto: Divulgação
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Uniformes são destinados aos cerca de 85 mil
alunos da rede, creches conveniadas e professores
de educadores,
calça, bermuda
masculina e
feminina, camiseta

de manga longa
e manga curta,
meias, camisa pólo
branca, camisa

pólo azul, tênis,
mochila e um
avental para aulas
de artes (infantil).

‘Programa Rua Nova’ entrega mais
duas vias recapeadas nesta sexta-feira

O Rua Nova,
programa da
Prefeitura que
tem como meta
recapear 42 das
principais vias da
cidade, conclui e
entrega nesta sextafeira os trabalhos
na Avenida Barão
de Mauá e na Rua
dos Vianas, no
trecho entre a Rua
João Alves até o
piscinão Canarinho.
A cerimônia de

entrega contará
com a participação
do prefeito em
exercício.
Na Avenida Barão
de Mauá, além
do recapeamento
asfáltico, também
foi realizada a
remodelação de
canteiro central
e da pista de
caminhada. Já a
Rua dos Vianas
passou por reforma
de guias, passeios
e sarjeta, além
da construção de
plataforma em
pontos de ônibus.
Na segunda-feira
começam as obras
na próxima via a
ser beneficiada

pelo Rua Nova, a
Estrada Poney Club,
onde será feita a
recuperação de
guias e sarjetas,
além de obras de
microdrenagem e
nova sinalização.
Em seguida, o
programa irá
para as avenidas
Piraporinha e Lucas
Nogueira Garcez.
Algumas das 23
vias da cidade
que já receberam
melhorias do
programa
são: ruas Marechal
Deodoro, Campinas,
Municipal, Principal,
Jesus de Nazareth,
Secondo Modolin,
Sérgio Trevisan,

Foto: Divulgação

Segunda
tem início
as obras na
Estrada
Poney
Club
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Além de novo asfalto, a Av. Barão de Mauá teve seu
canteiro central e pista de caminhada remodelados
Valdomiro Luiz e
Mário Missiroli; e
avenidas Giacinto
Tognato, Assumpta

Sabatini Rossi,
Jardim, Luis
Pequini, Wallace
Simonsen, além

da Estrada da
Cooperativa
e Estrada do
Montanhão.

Obras de rebaixamento e alargamento da
Avenida Lions seguem em ritmo acelerado
Obra foi
vistoriada
na quarta
pelo
prefeito
em exercício
Uma das obras viárias
mais importantes de São
Bernardo, o rebaixamento
e alargamento da Avenida
Lions, foi vistoriada na
quarta-feira pelo prefeito
em exercício. Com mais
de 65% dos trabalhos
concluídos, a intervenção
tem investimento da
ordem de R$ 25 milhões
do Banco Interamericano
de Desenvolvimento
(BID).
Quando concluída, além
de agilizar o tráfego
regional, o complexo
viário vai facilitar o
acesso a Santo André,
São Bernardo e Diadema.
Também haverá
melhoria no trânsito
nos cruzamentos com
as avenidas Senador
Vergueiro, Vivaldi e Brasil
em razão da construção
de viadutos sobre a Lions
separando o tráfego de
passagem do local.

Segundo o prefeito em
exercício, a intervenção
tem outras vantagens
além da melhora no
trânsito. “Esta é mais uma
ação da Administração
para melhorar a vida dos
moradores da cidade,
tanto os que trabalham
nas imediações da via
quanto aqueles que se
deslocam para as cidade
vizinhas”, destacou.
O cruzamento da Av.
Senador Vergueiro com
a Lions está interditado
desde o último sábado
(7/1) para a construção
dos viadutos da Rua
Brasil e da Senador
Vergueiro. O bloqueio vai
até março, quando deve
ser concluída a obra.
Para a moradora Leci
Teles, que mora e
trabalha na Avenida
Senador Vergueiro, o
transtorno da obra é
apenas momentâneo.
“Eu estou ansiosa para
ver o fim desta obra. O
transtorno é passageiro,
e eu acredito que, depois
de concluída a obra,
esta região vai valorizar
muito”, destaca.

Fotos: Divulgação
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Serviço

O cruzamento
da Av. Senador
Vergueiro com
a Lions está
interditado até
a finalização
da obra.
Conheça aqui
as alternativas
para o
motorista.

Obra, 65% concluída, deve ser entregue em março

“Eu não queria
deixar a minha
casa, mas hoje
sou muito grata
aos voluntários
dos Nudecs, que
insistiram para que
eu saísse de lá.
Se eu não tivesse
aceitado o conselho,
talvez hoje não
estivesse viva”. É
desta forma que a
gari Mirlene Ferreira
Ramos Santos, 35
anos, moradora
do Parque São
Bernardo, define
a importância do
trabalho realizado
pelos voluntários
dos Núcleos
de Defesa Civil
(Nudecs) de São
Bernardo.
Ação comunitária
Criados pela
Prefeitura em 2009,
os núcleos estão
instalados naquelas
comunidades mais
sujeitas a problemas
nos períodos de
chuva. Formados
por voluntários
da própria região,
que conhecem
seus problemas
e habitantes, os
Nudecs atuam
como força auxiliar
da Defesa Civil,
orientando os
moradores sobre
como agir quando
chove, ajudando
a mapear as casas
em áreas de

Fotos: Divulgação

Cidade
conta hoje
com 11
Nudecs, que
cobrem 35
comunidades

Voluntários dos Nudecs atuam orientando e
passando informações para a população

risco e realizando
diversas outras
ações, sempre
com o objetivo de
preservar a vida e
o patrimônio das
famílias.
Hoje, a cidade
possui 11 Nudecs
que abrangem 35
comunidades e que
contam com 135
voluntários, sete
deles no Parque
São Bernardo, onde
reside Mirlene.
Para atender melhor
a população, os
voluntários foram
capacitados pela
Prefeitura com

aulas teóricas e
práticas para, por
exemplo, identificar
áreas de risco e
sinais de perigo.
Também receberam
orientações sobre
como atuar em
parceria com a
Administração
durante a Operação
Guarda- Chuva,
conjunto de
iniciativas para
amenizar os
problemas causados
pela chuva na
cidade. Por fim, para
serem identificados
pela população,
os voluntários

receberam jalecos,
capas de chuva e
bonés azuis.
Operação
Guarda- Chuva
Uma das ações
previstas pela
operação é a
Alerta sai de casa,
na qual, em
caso de chuvas
mais fortes, os
voluntários e
agentes públicos
passam de casa em
casa informando
a população para
a necessidade de
deixar a residência e
se deslocar para um
refúgio.

“Meus colegas que
moravam aqui
ao lado tiveram que
deixar suas casas por
causa da chuva forte.
Quando eles
saíram a minha
casa não apresentava
risco e pude ficar.”

“O que tem contribuído
para conseguirmos
demover as pessoas da
ideia de ficarem nos
imóveis em risco são
os estudos elaborados
pelos técnicos
da Defesa Civil.”

“Porta que não fecha e
trincas no chão indicam
que o local pode
estar em risco. Como
pertencemos à
comunidade, facilita a
orientação às famílias.”

Lucia Maria Ferreira,
57 anos, doméstica

Sidnei Quirino dos
Santos, que trabalha
como voluntário
em um Nudec

Thenco Queirós da Silva,
presidente da Sociedade
Amigos do Parque São
Bernardo e componente
do Nudec da região

PROGRAME-SE

Voluntários dos Núcleos de Defesa
Civil salvam vidas em São Bernardo

Eventos
Decrux in Concert
Local: Teatro Lauro Gomes
Rua Helena Jacquey, 171
Rudge Ramos
Dia 13, às 20h
Mostra de cinema
Saudades do Futuro
Local: Auditório João Domingues
Tavares
Rua Bauru, 21 – Baeta Neves
Até 25 de fevereiro, às 20h
São Bernardo/BMG x Londrina/
Sercomtel
Local: Ginásio Poliesportivo
Av. Kennedy, 1.155 – Bairro
Anchieta
Dia 14, às 19h
Inscrições
Cursos no Centro Livre de
Artes Cênicas (CLAC)
Local: Praça Cônego Lázaro
Equini, 200 – Baeta Neves
Até o dia 27
8º Curso de Promotoras
Legais Populares
Local: Av.Redenção, 271, Centro
- sala 16, ou Rua Dr. Fláquer,
208, 2º andar - Centro
Até o dia 24/2
Curso Cuidando de quem
cuida: dicas para o cuidado
ao idoso
Local: Centro de Referência
do Idoso (CRI)
Av. Redenção, 271 – Centro
Informações: 4126-3666
Dia 18, das 9h às 11h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Independência
e Alves Dias
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Santa Terezinha
e Nova Petrópolis
De 1 a 31 de janeiro
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Hemocentro faz campanha para
reforçar estoque de sangue nas férias
Durante o
período,
doação de
sangue
diminui
até 30%
Durante as férias, a
doação de sangue
ao Hemocentro
Regional de São
Bernardo costuma
cair entre 15% e
30%. Atualmente,
a unidade conta
com 1.278 bolsas,
67% da capacidade
da instituição. Para
amenizar a situação,
a instituição tem
buscado incentivar
a doação de sangue
por parte da
população.
Para manter uma

reserva segura, o
Hemocentro precisa
trabalhar com, no
mínimo, 75% da sua
capacidade total, ou
1.875 bolsas por
mês.
De acordo com a
gerente regional
da Associação
Beneficente
de Coleta de
Sangue (Colsan),
Solange Rios, um
dos objetivos
da instituição é
ampliar o incentivo
à doação também
para o público a
partir de 16 anos,
que desde 2011
pode doar. “Vamos
fazer palestras
e orientação nas
instituições de
ensino da região

Foto: Divulgação
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Atualmente, o Hemocentro conta com 1.278
bolsas, 67% da capacidade para um mês
para esclarecer as
principais dúvidas
dessa parcela da
população, uma vez
que muitos ainda
não sabem que
podem contribuir”,
acrescenta.
Serviço
Para doar basta estar
em boas condições
de saúde, ter entre

16 e 67 anos, peso
igual ou superior
a 50 quilos e estar
alimentado.
O Hemocentro
funciona de segunda
a sábado, das 8h às
13h. O endereço é
Rua Pedro Jacobucci,
440, Vila Euclides.
Informações:
4332-3900.

População comemora dois
anos de funcionamento
da UPA São Pedro
São Bernardo
comemorou na
quinta-feira o
segundo aniversário
de funcionamento
da primeira
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
do município, a da
Vila São Pedro. A
celebração contou
com a participação
do prefeito em
exercício, de
funcionários e
usuários do serviço.
Inaugurada em
29 de dezembro
de 2009 com a
presença de Luiz
Inácio Lula da
Silva, presidente
da República à
época, a UPA São
Pedro é a maior
das seis unidades

já instaladas
no município
em volume de
atendimento.
A meta da
Administração é
instalar mais três
até o final do ano.
O equipamento
de saúde atendeu,
em dois anos,
cerca de 300 mil
usuários.
A UPA funciona
24h, inclusive nos
fins de semana,
para atendimento
de pequenas e
médias urgências
e emergências. O
espaço também
atende pacientes
graves até que
sejam removidos
para um hospital
de referência.

Equipe
enfrenta o
América pela
segunda
etapa da
competição
O Estádio do Baetão
vai receber neste
sábado, às 10h,
a partida entre
São Bernardo e
América Mineiro
pela segunda fase
da Copa São Paulo
de Futebol Júnior.
O empate em zero
a zero contra o
Paraná na quartafeira, no Estádio do
Baetão, garantiu
a classificação e
o primeiro lugar
da equipe sãobernardense no

Grupo L.
Souza, técnico
do São Bernardo,
destaca a
importância de
jogar a partida
decisiva em casa. “É
bom e ao mesmo
tempo pressiona os
meninos. Acho que
um pouco mais de
paciência e incentivo
vão ajudar muito a
equipe. Precisamos
do apoio durante os
90 minutos”, afirma
o treinador.
Com a reforma
executada pela
Prefeitura no
Baetão em 2010,
o campo, um dos
espaços públicos
mais tradicionais
da cidade, ganhou
gramado sintético

Foto: Divulgação

SBC se classifica para a 2ª fase
da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Time garantiu a classificação depois
de empatar com o Paraná
com um novo e
moderno sistema
de drenagem, único
no País, chamado
Soccer Grass Drain.
Utilizado nos
campos europeus,
o sistema permite
que a água escoe
com muito mais
facilidade pelas

laterais. O Baetão
também recebeu
pintura e nova torre
de iluminação.
Serviço
A entrada da torcida
é gratuita e o
estádio fica na Av.
Armando Ítalo Setti,
901, no Bairro
Baeta Neves.

Inscrições para cursos de 9
natação e hidroginástica
começam na terça-feira
As inscrições
para os cursos
de natação e
hidroginástica
promovidos pela
Prefeitura começam
na próxima
terça-feira, no
Crec Baetinha.
Para a primeira
modalidade, o
interessado poderá
se inscrever nos
dias 17 e 18 de
janeiro, das 8h
às 17h, enquanto
que para a
hidroginástica dias
19 a 20, no mesmo
horário.
Para a natação,
as vagas serão
preenchidas
por ordem de
chegada. Podem
se candidatar os

moradores de São
Bernardo acima de
sete anos de idade.
Já para o curso
de hidroginástica,
podem se inscrever
os moradores da
cidade adultos ou da
terceira idade.
As inscrições para
diversas outras
modalidades
esportivas oferecidas
pela Prefeitura como vôlei, capoeira,
judô e futsal - serão
feitas de 6 a 10
de fevereiro nos
diversos centros
esportivos da cidade.
Serviço
O Crec Baetinha fica
na Rua Bauru, 20, no
Bairro Baeta Neves.
Informações pelo
telefone 4126-5623.

Mostra ‘Saudades do Futuro’ apresenta
gratuitamente clássicos da ficção científica
Mostra
tem desde
filmes dos
anos 1920
até obras
modernas

Foto: Divulgação
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A partir desta
sexta-feira a ficção
científica e a
fantasia terão lugar
em São Bernardo
do Campo com a
mostra de cinema
Saudades do Futuro,
que apresenta
gratuitamente, até
25 de fevereiro,
sempre às 20h, 14
filmes clássicos
do gênero, como
Fahrenheit 451,
O Planeta dos
macacos e O enigma

De volta para o futuro é
um dos filmes da mostra
de Andrômeda. A
mostra acontece
no Auditório
João Domingues
Tavares, no prédio
da Secretaria de
Cultura.
O primeiro filme da
mostra, nesta sexta,
será o clássico de
1927 Metropolis,
de Fritz Lang. No

enredo, que se
passa em 2026, a
população é dividida
em duas classes: a
elite dominante e a
classe operária. Esta
última vive em um
mundo subterrâneo,
escravizada pelas
monstruosas
máquinas que fazem
a cidade funcionar.

No sábado, dia 14,
será apresentando O
dia em que a Terra
parou, de Robert
Wise. No filme, uma
espaçonave aterrissa
em Washington
e dela surge
um alienígena,
escoltado por um
ameaçador robô
com poder de
destruição além da
imaginação.
A recomendação
etária da Mostra é a
partir dos 14 anos.
Serviço
O Auditório João
Domingues Tavares
fica na Rua Bauru,
21, Bairro Baeta
Neves. Informações:
4336-8235.

Programa ‘Tempo de Férias’ garante a
diversão da garotada a partir deste sábado

Com o recesso
escolar chega
também, em
São Bernardo, o
Programa Tempo
de Férias, que
oferece à criançada,
a partir de amanhã,
atividades de
lazer e educativas
em 20 pontos da
cidade. Algumas
das brincadeiras
disponíveis, todas
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

com a presença de
monitores, serão
pega-pega, escondeesconde, bola de
gude e diversas
apresentações
culturais e educativas
diariamente até o
dia 22. Neste sábado
e domingo, os
destaques ficam por
conta do tobogã e
o futebol de sabão.
Também estará
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

disponível uma
ciclovia que encena
as ruas da cidade.
Além de se divertir,
as crianças poderão
aprender sobre a
importância do uso
da faixa de pedestre
e de equipamentos
de segurança para
ciclistas.
O tema desta edição
do programa é
Cultura Popular, que

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

será apresentado
a partir de jogos e
brincadeiras.
As atividades,
gratuitas,
acontecem das 9h
às 17h.
Informações pelo
telefone 41265619 ou no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br.

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

Acompanhe a programação

Metropolis
Direção: Fritz Lang
Dia 13 (sexta)

Flash Gordon
Direção: Mike Hodges
Dia 04 (sábado)

O dia em que a terra parou
Direção: Robert Wise
Dia 14 (sábado)

Jornada nas estrelas –
Direção: Nicholas Meyer
Dia 10 (sexta)

Fahrenheit 451
Direção: François Truffaut
Dia 20 (sexta)

O exterminador do futuro
Direção: James Cameron
Dia 11 (sábado)

O planeta dos macacos
Direção: Franklin J. Schaffner
Dia 21 (sábado)

De volta para o futuro
Direção: Robert Zemeckis
Dia 17 (sexta)

O enigma de Andrômeda
Direção: Robert Wise
Dia 27 (sexta)
Star Wars IV – uma nova
esperança
Direção: George Lucas
Dia 28 (sábado)
Contatos imediatos do
terceiro grau
Direção: Steven Spielberg
Dia 03 (sexta)

Os 12 macacos
Direção: Terry Gilliam
Dia 18 (sábado)
Gattaca – a experiência
genética
Direção: Andrew Niccol
Dia 24 (sexta)
Distrito 9
Direção: Neil Blomkamp
Dia 25 (sábado)

CLAC prorroga inscrições
para cursos de teatro e
dança até 27 de janeiro
A Prefeitura
prorrogou até o dia
27 de janeiro as
inscrições para os
cursos de teatro e
dança oferecidos
pelo Centro Livre
de Artes Cênicas
(CLAC). Serão
turmas entre 13 a
15 anos e acima de
16 anos.
As inscrições

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

devem ser feitas
no próprio CLAC,
na Praça Cônego
Lázaro Equini,
240, no Bairro
Baeta Neves.
Informações sobre
a documentação
necessária pelo
tel. 4125-0582 ou
e-mail: cultura.
clac@saobernardo.
sp.gov.br.
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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