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Corte do
Carnaval
de 2012 será
escolhida
neste sábado
PREVENÇÃO 2 e 3

Prefeitura investe R$ 891,3 milhões
em obras e ações contra enchentes
Construção de piscinão no Paço e canalizações de córregos são algumas das intervenções previstas

VIAS PÚBLICAS 8

Av. Maria Servidei Demarchi será
beneficiada pelo ‘Programa Rua Nova’

SOLIDARIEDADE 5

Chrysler é um dos córregos que
está sendo canalizado pela Prefeitura

Banco de Leite
precisa de novas
doadoras no
período de férias

São Bernardo investe
R$ 891,3 milhões em
obras e serviços de
combate às enchentes
Na região
do Paço
será
construído
um novo
piscinão
Para enfrentar
situações como
a vivida pelo
município na terçafeira, quando,
das 15h às 16h,
choveu cerca de 55
mm, bem mais do
que o previsto, 12
mm, a Prefeitura
de São Bernardo
atua em diversas
frentes, investindo
em R$ 891,3
milhões em obras e
realizando serviços
de manutenção
que minimizem
a ocorrência das
enchentes.
Justamente uma das
áreas afetadas pela
chuva de terça-feira,
o Paço Municipal,
será diretamente
beneficiada por
uma dessas obras

da Prefeitura, a
construção de um
piscinão na região
do estacionamento
do Shopping
Metrópole, além
de galeria fechada
nas proximidades
da Rua Jurubatuba,
Avenida Brigadeiro
Faria Lima e Paço.
A obra, que
também contempla
intervenções para
a melhoria da
microdrenagem, faz
parte do Programa
de Aceleração
do Crescimento
(PAC) II , que tem
investimento
total de R$ 492,8
milhões: R$
66,8 milhões do
município, R$ 374,3
milhões da União e
R$ 51,7 milhões do
governo estadual.
Com potencial
para diminuir
sensivelmente
a ocorrência de
enchentes na região
central, a previsão

é que a obra tenha
início em maio
deste ano e termine
no mesmo mês de
2015.
Ainda na área
da contenção
das enchentes, a
Prefeitura já iniciou
a canalização
do Córrego
dos Alvarenga,
87% concluído;
canalização dos
córregos Colina
e Mininha, cuja
previsão é que
seja entregue em
abril de 2012; e do
Córrego Chrysler,
também 87%
concluído e que
deve ser entregue
em março de
2012. Por fim, a
Prefeitura também
fará a canalização
dos córregos
Saracantan
e Silvina,
intervenções em
fase de licitação.

Fotos: Divulgação
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Trecho do Córrego dos
Alvarenga onde a obra está finalizada

Obra de canalização no Ribeirão dos Couros,
onde também será construída nova avenida

Piscinão da Vila Rosa, limpo pela Prefeitura

Serviços de prevenção
Outra frente em que a Administração tem atuado é na
prevenção, por meio da realização anualmente de 45 mil
serviços de limpeza e reparos em bocas de lobo, assim como
limpeza e desassoreamento de cerca de 8 km de extensão
de córregos. Esse serviço, aliás, foi um dos responsáveis
pelo pequeno período de duração da enchente no Paço
Municipal na terça-feira: apenas cerca de 2 horas até que a
Esplanada estivesse novamente livre da água. Os piscinões sob
responsabilidade do município também foram limpos antes do
início das chuvas.

Para prevenir a ocorrência de enchentes,
bocas de lobo estão sendo limpas

Conheça aqui algumas
das obras contra as enchentes

PAC I
Canalização do Ribeirão dos Couros e construção
de avenidas marginais (primeira etapa)
Em obras
Término: agosto/2012
Investimento: R$ 35,5 milhões
Canalização do Ribeirão dos Couros
(segunda etapa)
Início: janeiro/2012
Término: janeiro/2014
Investimento: R$ 134 milhões
Canalização do Córrego dos Alvarenga
Término: fevereiro/2012
Investimento: R$ 25,8 milhões
Situação: 87% concluído
Canalização dos Córregos Colina e Mininha
Término: abril/2012
Investimento: R$ 7,3 milhões
Situação: 90% concluído
Canalização do Córrego Chrysler
Término: março/2012
Investimento: R$ 30,2 milhões
Situação: 87% concluído
Em licitação
Canalização dos córregos Saracantan
(R$ 41,3 milhões) e Silvina (R$ 13 milhões)
Drenagem – Linha Camargo (primeira etapa)
Investimento: R$ 26,7 milhões
PAC II
Contenção de encostas em áreas de risco - 26
obras de correção em 12 áreas da cidade
Investimento: R$ 23 milhões
Quatro das intervenções estão iniciadas: na Rua Treze, no Golden
Park; Rua Macapá, no Jd. São Jorge; Rua Olímpia Ramos Silva/
final da Rua Nilson Dias, na Pedreira; Rua da Educação, na Vila
Esperança
Canalização do Córrego Ipiranga e ampliação
do sistema de micro drenagem - Ampliação do
sistema de macro e micro drenagem V. Vivaldi e
Adjacências
Início: Abril/2012
Término: Outubro/2013
Investimento: R$ 147 milhões
Canalização dos Córregos Capuava e Ribeirão
dos Meninos
Início: Abril/2012
Término: Outubro/2013
Investimento: R$ 35,3 milhões
Canalização do Córrego Pindorama
Início: Maio/2012
Término: Novembro/2013
Investimento: R$ 35,1 milhões
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Educadores das creches
parceiras recebem as boas vindas
Instituições
conveniadas
atendem
quase
3 mil
crianças
Os diretores,
coordenadores e
funcionários das 29
creches conveniadas
que atendem a rede
de ensino da cidade
foram recepcionadas
na terça-feira, no
Centro de Formação
dos Profissionais da
Educação (Cenforpe),
pela secretária
de Educação do
município. Os cerca
de 500 educadores,
que atendem quase
3 mil crianças de 0
a 3 anos, receberam
as boas vindas e
orientações gerais
para mais um ano

escolar.
Segundo a
secretária, os eixos
da Administração
para o setor valorização dos
profissionais,
investimentos em
equipamentos e na
inclusão de todos foram enfatizados na
reunião. “O trabalho
desenvolvido pelas
creches conveniadas
é muito importante
e nós, do governo,
não temos nenhuma
intenção de acabar
com essa parceria,
pelo contrário. Tudo
que é oferecido
à rede, como
uniformes, material
escolar e capacitação
pedagógica, também
é levado aos
parceiros”, ressaltou.
Na ocasião,
a professora

Foto: Divulgação
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Creche conveniada
Pelicano, no Baeta Neves

Mônica Penazza,
da Faculdade
de Educação da
Universidade de
São Paulo (USP),
ministrou uma
palestra onde
foram destacadas
as várias formas
de aprendizado
direcionadas às
crianças de até 3
anos.

Rodrigo Casado,
diretor do Lar Madre
Vincenza, no Baeta
Neves, que atende
90 crianças, falou
sobre o encontro.
“Essa troca de
informação com
os gestores da
Educação é essencial
para a uniformidade
das nossas ações”,
esclareceu.

SBC abre inscrições para
o Programa Municipal de
Alfabetização e Cidadania
O Programa
Municipal de
Alfabetização e
Cidadania (Promac)
está com as
inscrições abertas.
Os interessados
poderão se
inscrever até o
dia 31 de janeiro
no curso de
alfabetização
no Centro de
Referência do
Idoso, localizado
na Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Av. Redenção
171 – Centro) ou
em uma das 39
Escolas Municipais
de Educação
Básica (Emebs).
As inscrições
para os cursos
profissionalizantes,
em sete Escolas
Municipais
de Educação
Profissionalizante

da cidade, podem
ser feitas até 2 de
fevereiro. Com a
ação, a Prefeitura
pretende facilitar
que jovens e
adultos retomem
seus estudos.
O curso é
destinado
a adultos e
jovens a partir
de 15 anos e é
oferecido o ensino
fundamental I e II.
Também existe a
possibilidade do
aluno aprender
uma profissão,
se capacitando
em áreas como
alimentação,
construção
civil, costura,
informática e
marcenaria.
Mais informações
sobre as inscrições
pelos telefones
4336-7757 ou
4336-7758.

Durante
as férias,
queda
nas doações
é de
até 30%

Férias e festas
significam diversão
e descanso para
muitas pessoas.
Podem também
ser sinônimo
de cidadania e
solidariedade,
principalmente
para aquelas que
fazem doações
ao Banco de
Leite Humano do
Hospital Municipal
Universitário (HMU).
Para suprir a
necessidade e
manter um estoque
de segurança
do material na
unidade é preciso

pelo menos 300
litros por mês.
Atualmente, o
Banco de Leite
possui um volume
total de 243
litros, doados por
104 voluntárias.
O alimento se
destina a crianças
prematuras de alto
risco que precisam
ficar internadas
e às mães que
produzem pouco
leite. De acordo
com a responsável
pelo Banco de Leite
do HMU, no período
de férias a queda
nas doações é de
20% a 30%,
situação geralmente
normalizada
somente após o
feriado de Carnaval.
O leite materno
é importante
para diminuir

a mortalidade
neonatal e
assegurar uma
melhor qualidade
de vida aos recémnascidos.
Quem pode doar
Para doar, as mães
devem produzir
leite em excesso
e não serem
portadoras do
vírus HIV ou terem
hepatite, sífilis ou
rubéola. A coleta
do leite é feita pela
própria doadora
em sua residência
e, semanalmente,
o hospital vai ao
domicílio receber a
doação, que pode
ser feita o ano
inteiro, todos os
dias da semana. O
material necessário
para a coleta do
leite é fornecido
pelo hospital.

Fotos: Divulgação

Para evitar falta durante o período das
férias, Banco de Leite busca mais doadoras

A coleta do leite é feita
pela própria doadora,
em sua residência
Saiba como doar
As interessadas devem
entrar em contato com
o HMU e realizar o précadastro. O Banco de Leite
Humano fica no Hospital
Municipal Universitário.
O endereço é Av. Bispo César
D’Acorso Filho, 161, Rudge Ramos.
O telefone é 4265-1480.

SBC amplia vacinação
contra Hepatite B para
moradores de até 29 anos
A vacina contra a
Hepatite B, que é
aplicada a partir
do nascimento,
foi ampliada
gratuitamente para
pessoas até 29
anos, 11 meses
e 29 dias a partir
deste mês pela
rede pública. Até
o ano passado, a
imunização estava
disponível para
aqueles com até 24
anos de idade.
A dose é oferecida
nas Unidades
Básicas de Saúde
(UBSs) e no
Ambulatório de

Especialidades
Médicas também
para aqueles que
exercem atividades
que favoreçam
a contração da
doença.
Serviço
O Ambulatório
de Especialidades
Médicas fica na
Av. Armando Italo
Setti, 402, Centro.
Atendimento de
segunda a sextafeira, das 7h às 19h.
O telefone é 41269888. Já o endereço
das UBSs pelo site
www.saobernardo.
sp.gov.br.
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Em um mês, Banco de Alimentos já
arrecadou 32 toneladas de mantimentos
Doações
beneficiaram
21 entidades
assistenciais
localizadas no
município
Entregue em dezembro
do ano passado, o
Banco de Alimentos
de São Bernardo já se
transformou em mais
um instrumento da
Prefeitura para garantir
a segurança alimentar
da população. Em pouco
mais de um mês, foram
arrecadados cerca de 32
toneladas de alimentos,
que beneficiaram 21
entidades instaladas
na cidade.
Uma das entidades a ser
contemplada foi a Aldeias
Infantis SOS Brasil, com
sede no Riacho Grande,
que recebeu 1.577
quilos. A organização não
governamental atende a

Fotos: Divulgação
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“Com o Banco de Alimentos,
a Administração mostra sua
preocupação com os atendidos pelas
diversas entidades. O alimento doado
é de grande importância para os
espaços.”
Marta Cristina de Oliveira, 45 anos,
mãe social substituta

Banco tem o objetivo de garantir a
segurança alimentar da população
52 crianças em suas seis
Casas Lares distribuídas
no município, serviços
como desenvolvimento
educacional e nutricional.
Outros 270 jovens
são beneficiados com
ações de fortalecimento
familiar.
De acordo com a gestora
da entidade, as doações
do Banco de Alimentos
possibilitaram uma

economia de cerca de
R$ 5 mil para a Aldeias.
“Com essa contribuição,
podemos investir o
dinheiro em diversas
melhorias para nossas
crianças”, esclareceu.
Serviço
O Banco de Alimentos fica
no Galpão B da Secretaria
de Desenvolvimento Social
e Cidadania (Sedesc), na
Av. Redenção, 271, Centro.

“Na nossa entidade assistencial
cuidamos de jovens. Agora, parte dos
recursos que seriam destinados para
alimentação poderá ser aplicada em
cursos profissionalizantes.”
Tânia Maria Barbosa, 47 anos, que
trabalha em uma ONG

“O Banco de Alimentos foi entregue
em boa hora pela Prefeitura. Ele
vai garantir que as necessidades
alimentares das comunidades carentes
sejam melhor atendidas.”
Maria Gorete de Souza Fonseca
Karavisch, 51 anos, diretora de creche

A Sala do
Empreendedor está
com as inscrições
abertas para seus
cursos e palestras.
Ao todo, estão
sendo oferecidas
mais de 500 vagas.
Tendo como
público alvo os
empreendedores do
município e região
do ABC, alguns
dos temas tratados
serão Empreendedor
Individual, Aprender
a Empreender,
Jornada de
Consultoria com
Setor Moveleiro,
Substituição
Tributária-ICMS,
Boas Práticas de

Manipulação de
Alimentos e Gestão
de Compras e
Vendas e Impacto no
Fluxo de Caixa.
Um dos destaques,
o curso Aprender
a Empreender,
oferecido em
parceria com o
Sebrae, trabalha
noções básicas de
empreendedorismo,
mercado e finanças
e tem por objetivo
disseminar a cultura
empreendedora e
conceitos de gestão
empresarial. O
curso, que concede
certificado, tem 30
vagas.
As atividades são
oferecidas na
própria Sala e em
outros locais, como
o auditório da
Cidade da Criança,
no Jardim do Mar.
Além do Sebrae, as
atividades contam

PROGRAME-SE

Ao todo,
estão
sendo
oferecidas
mais de
500 vagas

Foto: Divulgação

Sala do Empreendedor abre
inscrições para cursos e palestras

Eventos
1ª Ação Comunitária e Voluntária mutirão de limpeza na Estrada do
Montanhão
Local: cruzamento da Estrada do
Montanhão com a Rua João Molon,
altura do segundo viaduto do
Rodoanel
Dia 22, às 8h
Feira de Adoção de Animais
Local: Parque Salvador Arena
Av. Caminho do Mar, 2.980,
Rudge Ramos
Dias 28 e 29 (sábado e domingo)
Das 9h às 15h
Eleição da Corte do Carnaval 2012
Local: Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC - Rua João Basso, 231 – Centro
Dia 21, às 17h

Ação tem o objetivo de promover
o espírito empreendedor na cidade
com o Sindicont
e Universidade
Metodista.
Serviço
Para se inscrever,
é necessário
apresentar nome do
curso, da empresa,
ramo de atividade,
CNPJ, endereço, data
de nascimento, CPF,
telefone e e-mail.
A Sala do

Empreendedor
funciona de segunda
a sexta-feira, das
7h às 19h, e aos
sábados, das 7h às
13h. Informações
pelo telefone 43481025 ou pelo e-mail
sala.empreendedor@
sp.gov.br. O Paço
Municipal fica Praça
Samuel Sabatini, 50,
Centro.

Assinatura da Ordem de Serviço
da Obra do Ribeirão dos Couros
Local: Salão Nobre do Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro
Dia 26, às 15h
Inaugurações
República Terapêutica Masculina
Local: Rua Mediterrâneo, s/n
Jardim do Mar
Dia 25, às 15h
Residência Terapêutica Feminina
Local: Rua Imperador Pedro II, s/n
Bairro Nova Petrópolis
Dia 27, às 15h
Entrega de 112 unidades do
conjunto Três Marias
Local: Rua Céu Azul, s/nº Bairro Cooperativa
Dia 28, às 10h
Inscrições
8º Curso de Promotoras
Legais Populares
Local: Avenida Redenção, 271,
Centro - sala 16, ou Rua Dr. Fláquer,
208, 2º andar - Centro
Até o dia 24/2
Oficina de artes, dança e esportes
Local: Cidade dos Direitos da
Criança e do Adolescente
Rua Francisco Visentainer, 804,
Bairro Assunção
Até o dia 27, das 8h às 17h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Independência e Alves Dias
(até 20/1)
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Santa Terezinha e Nova
Petrópolis
De 1 a 31 de janeiro
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‘Programa Rua Nova’ vai chegar em
fevereiro à Avenida Maria Servidei Demarchi
Programa
está
recapeando
as principais
vias da
cidade

A Avenida Maria
Servidei Demarchi,
no Bairro Demarchi,
uma das principais
vias de São Bernardo
do Campo, também
será atendida
pelo programa
de recapeamento

asfático Rua Nova e
receberá, a partir do
próximo mês, uma
série de melhorias.
Com um prazo de
duração das obras
estimado entre seis
e oito meses, a
previsão é que cerca
de 2,7 mil metros
da via recebam,
além de novo
pavimento asfástico,
recuperação
e melhoria na
microdrenagem,
adequações

geométricas do
trecho viário,
reforma de
guias e sarjetas
e sinalização
horizontal e vertical.
Rua Nova
O programa Rua
Nova prevê nova
pavimentação e
outras melhorias em
42 vias da cidade.
Até o momento,
23 vias receberam
o serviço, dentre
elas: ruas Marechal
Deodoro, dos

Vianas, Campinas,
Municipal,
Principal, Jesus
de Nazareth,
Secondo Modolin,
Sérgio Trevisan,
Valdomiro Luiz e
Mário Missiroli,
pelas avenidas
Giacinto Tognato,
Wallace Simonsen,
além da Estrada da
Cooperativa. Na
quarta-feira (11/1),
as obras foram
iniciadas na Estrada
Poney Club.

Fotos: Divulgação
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Via receberá novo asfalto, além
de diversas outras melhorias

Prefeitura constrói novo
pontilhão nos bairros
Independência e Planalto
Com o objetivo
de melhorar a
circulação viária
nos bairros
Independência
e Planalto, a
Prefeitura está
construindo um
novo pontilhão
entre as ruas
Cunha Matos e
Sérgio Cardoso.
A previsão é
que a obra, que
possibilitará aos
motoristas fazer
o retorno na Av.
Robert Kennedy,
seja finalizada em
fevereiro.
A intervenção
foi eleita como
prioridade durante

o Orçamento
Participativo de
2010.
Já foi realizada no
local a remoção do
canteiro central,
poste semafórico,
demolição do
antigo pontilhão e
contenção da vala
do córrego.
As próximas
etapas são a
readequação do
canteiro lateral
da Av. Robert
Kennedy sentido
Av. Piraporinha
e viário sobre o
pontilhão com
implantação de
guia, sarjeta e
passeio.

Obra, eleita como prioridade no
OP, vai melhorar o trânsito na região

Segunda começam as inscrições para
o 4° Torneio de Futebol Cidade de SBC

A partir desta
segunda-feira,
os interessados
poderão se inscrever
para o 4º Torneio
de Verão de Futebol
Cidade de São
Bernardo. Até o dia
27, equipes não
filiadas à Liga de
Futebol da cidade
podem formar
suas equipes
e comparecer
à Secretaria de
Esportes e Lazer
para preencher a
ficha das 8h30 às
17h.
O torneio será
disputado por 96
times no sistema de

Espaços
esportivos
são valorizados

Foto: Divulgação

Competição
vai
valorizar
equipes
amadoras
regionais

Campo do Lavínia,
recentemente reformado, será
um dos palcos da competição
eliminatória simples.
Poderão competir
as primeiras 64
equipes que se
inscreverem e
também as 32
pré-classificadas
na Copa de Futebol
Cidade de São
Bernardo 2011, que
participarão a partir
da segunda rodada.
O torneio deve
começar dia 12 de
fevereiro. Os jogos
serão disputados

aos domingos e
vários campos
da região serão
utilizados para as
partidas, como o
do Ferrazópolis,
Orquídeas, Baeta
Neves, Lavínia, Nova
Petrópolis.
Serviço
Informações: 41265600. A Secretaria
de Esportes e Lazer
fica na Av. Kennedy,
1.155, no Bairro
Anchieta.

Como parte
da política
de valorizar
os espaços
esportivos
regionais, a
Prefeitura
reformou no
ano passado
o campo do
Lavínia, que será
usado durante
o campeonato.
O terreno foi
transformado em
um complexo
esportivo com
campo de grama
sintética, novos
vestiários, salão
multiuso, pista
de caminhada
e novo projeto
paisagístico.

Tigre estreia nesta
quarta no Campeonato
Paulista da Série A2
A caminhada do
São Bernardo
Futebol Clube
rumo à elite do
Campeonato
Paulista começa
na quarta-feira.
Às 19h, no
Estádio Professor
Luiz Augusto de
Oliveira, em São
Carlos, a equipe
são-bernardense
enfrenta os
donos da casa
na primeira
partida da Série
A2 estadual. A
primeira partida
do Tigre no
Estádio Primeiro
de Maio será dia
28, às 16h, contra
o Rio Claro.
Após ser
rebaixado para a
segunda divisão,
o time do técnico

Luís Carlos
Martins tenta
retomar uma
vaga na Série A1
de 2013. Neste
ano, a Série A2
terá a presença
de 20 times de
tradição, como
Santo André,
Atlético Sorocaba,
Grêmio Barueri,
União São João,
Ferroviária, União
Barbarense,
Palmeiras B e
outras equipes
conhecidas no
futebol de São
Paulo.
Na primeira fase,
todos os times
jogam entre si e
os oito melhores
se classificam
automaticamente
para a próxima
etapa.

Concurso para 240 novos GCMs será realizado no domingo
A primeira fase do
concurso público
que vai selecionar
mais 240 guardas
civis municipais
de terceira classe
será realizada
neste domingo.

Além das 240
vagas, divididas
entre candidatos
dos sexos
masculino e
feminino, a prova
tem o objetivo
de preencher

também cadastro
reserva de 360
novos guardas.
Os candidatos
ainda passarão
por prova
física, exame
psicológico e

formação durante
três meses.
“Já temos 770
guardas em
nosso efetivo e a
meta da Prefeitura
é chegar aos
mil GCMs até o

final do primeiro
semestre de
2012. Com esse
efetivo, a Guarda
Civil Municipal de
São Bernardo do
Campo
vai passar

a ter,
proporcionalmente,
a maior guarda
civil do Brasil”,
afirma o
secretário de
Segurança
Urbana.
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SBC/BMG luta pela classificação
na Superliga de Vôlei neste sábado
Equipe
da cidade
enfrenta
Montes
Claros no
Poliesportivo

O São Bernardo/
BMG faz ótima
campanha na
Superliga Masculina
de Vôlei. Em sexto
lugar na competição,
a equipe sãobernardense
participa pelo
segundo ano
consecutivo da
Superliga e volta
à quadra neste
sábado, às 11h,
quando recebe
o BMG/Montes
Claros no Ginásio
Poliesportivo
(Avenida Kennedy,
1.155 - Bairro
Anchieta). A entrada
é gratuita.
O desempenho
do São Bernardo/
BMG no torneio é
de destaque neste
início. Em nove
partidas, foram

Prefeitura
disponibiliza
equipamentos
para a equipe

Foto: Divulgação
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Enquanto os
meninos do
São Bernardo/
BMG orgulham
a cidade com a
bela campanha, a
Prefeitura também
faz a sua parte.
A Administração
disponibiliza
para a equipe
a academia
do Ginásio
Poliesportivo, além
de liberar o local
para as partidas do
time na Superliga
Masculina de
Vôlei. Além dos
equipamentos,
outro destaque
do São Bernardo
é a categoria de
base, que também
tem o apoio da
Prefeitura. Meninos
entre 13 e 16
anos frequentam
a escolinha da
equipe.

São Bernardo já derrotou cinco
equipes na competição
quatro derrotas
e cinco vitórias
marcantes contra
RJX, Volta Redonda,
Sesi, Vivo/Minas e
Medley/Campinas.
Já são 14 pontos
conquistados,
apenas sete a menos
que o líder Sesi.
Nomes de destaque
do vôlei nacional
ajudam o São
Bernardo na ótima
campanha. O
oposto Renan, 22
anos, criado nas

categorias de base
do clube em 2005,
afirma que a equipe
pode subir ainda
mais na classificação.
“Poderíamos até
estar em uma
melhor colocação,
já que temos
melhorado.
Vencemos o Medley/
Campinas fora de
casa, por exemplo,
no ginásio lotado
deles. Ainda vamos
subir mais”,
acredita o atleta.

Paróquia Nossa Senhora da
Boa Viagem abre inscrições
para concurso de crônicas
Em comemoração
ao bicentenário
da Igreja Nossa
Senhora da Boa
Viagem (Matriz), a
Associação Cultural
da Paróquia, em
parceria com a
Prefeitura, abre
nesta segunda as
inscrições para
o concurso de
crônicas Sérgio Luiz
Rossetti. O objetivo
da competição,
cujas inscrições
seguem até 14 de
março , é estimular
a criação literária.
Os participantes
devem ser maiores
de 16 anos e
residentes no
Grande ABC.
Ao todo, serão
premiados três
textos de crônicas
que tenham como
tema os 200 anos
de História da
Paróquia. Cada
participante poderá
inscrever apenas
uma obra inédita.
Haverá um evento

para a entrega dos
prêmios - R$ 3 mil
para o primeiro
lugar, R$ 2 mil
para o segundo
e R$ 1 mil para o
terceiro -, durante a
Festa da Padroeira,
em setembro. A
comissão julgadora
concederá ainda
dez menções
honrosas.
Serviço
As inscrições
devem ser feitas de
segunda a sextafeira das 9h às
11h30 e das 13h às
17h na Secretaria
de Cultura, na
Rua Bauru, 21,
Baeta Neves.
Informações:
4336-8318.

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
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

dança oferecidos
pelo Centro Livre
de Artes Cênicas
(CLAC). Serão
turmas entre 13 e
15 anos e acima de
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

16 anos.
Além da ficha de
inscrição preenchida,
o interessado
deve levar cópia
do RG, carta de

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

intenção e foto
3x4. Os maiores
de 16 anos devem
levar os mesmos
documentos e o
currículo atualizado.

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

As inscrições
devem ser feitas
no próprio CLAC,
na Praça Cônego
Lázaro Equini,
240, no Bairro

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

Baeta Neves.
Informações
pelo tel. 41250582 ou e-mail
cultura.clac@
saobernardo.
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

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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