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SBC reforça atendimento a dependentes
com República e Residência terapêuticas

Novas unidades vão humanizar atendimento para dependentes químicos e pacientes da Saúde Mental
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Primeiros moradores do Conjunto Três Marias Início da segunda etapa da
canalização do Ribeirão dos
comemoram transformação em suas vidas
Couros será assinado hoje

Conjunto Três Marias, que já beneficiou 740 famílias
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Novos profissionais da
Educação recebem
boas-vindas e formação
antes do início do ano letivo

Estádio de Atletismo, em obras, foi selecionado

Seis equipamentos
de SBC foram
escolhidos para as
Olimpíadas de 2016

Atendimento a dependentes químicos é
reforçado com nova República Terapêutica
Acolhidos
irão morar
no local;
objetivo é
propiciar
autonomia
São Bernardo
ganhou na
quarta-feira mais
um reforço no
atendimento
em saúde: a
primeira República
Terapêutica
para adultos
do município.
Localizada na Rua
Mediterrâneo, 134,
no Jardim do Mar,
a unidade atende
pessoas que fazem
uso abusivo de
álcool e outras
drogas, como o
crack, e que, em
função de vínculos
sociais fragilizados,
não podem voltar
imediatamente ao
convívio familiar.

A rede de
atendimento a esse
público na cidade,
referência nacional,
já conta com outra
unidade semelhante,
destinada a crianças
e adultos, no
Taboão. A previsão
é que, até o final
de 2012, sejam
instaladas mais
quatro Repúblicas
Terapêuticas para
adultos na cidade.
Presente à
inauguração, o
prefeito falou sobre
a importância do
tipo de atendimento
prestado pela
unidade. “Aqui
em São Bernardo
estamos
fortalecendo uma
rede e uma política
em sintonia com
a concepção do
Governo Federal no
combate às drogas
e no atendimento
à saúde mental. Já

temos alcançado
resultados muito
positivos”, cita.
A nova unidade
terá capacidade
para atender até
15 pessoas, que
irão morar no local
e participar de
projetos terapêuticos
e de geração de
renda desenvolvidos
pelo Centro de
Atenção Psicossocial
(Caps) de Álcool e
Drogas.
Cuidadores atuarão
24 horas na
República, além de
um técnico de nível
superior. Serão feitas
visitas às famílias
dos acolhidos
com o objetivo de
resgatar os vínculos
familiares e os
pacientes poderão
ser incluídos em
projetos de geração
de renda e formação
profissional.

Fotos: Divulgação
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Objetivo da República Terapêutica é
atendimento mais eficiente e humano

Inaugurada hoje, Residência Terapêutica
também vai oferecer atendimento humanizado
Outra boa notícia
para o atendimento
em Saúde Mental
acontece hoje,
às 15h, com a
inauguração
de mais uma
Residência
Terapêutica, a
quarta da cidade.
Localizada na Rua
Imperador Pedro
II, 800, no Bairro
Nova Petrópolis,
a unidade é a
segunda destinada
a abrigar homens
até então
internados por
longos períodos

em hospitais
psiquiátricos, fora do
convívio social.
De acordo com o
secretário de Saúde,
o objetivo da nova
unidade é resgatar
a cidadania dos
pacientes. Para isso,
a proposta é que,
até o fim da atual
gestão, nenhum
morador de São
Bernardo permaneça
trancafiado em
hospital psiquiátrico.
Outros três
Centros de Atenção
Psicossocial (Caps)
III 24 horas serão

inaugurados ainda
este ano: no Jardim
Silvina, Alvarenga e
Farina.
A exemplo das
outras residências
já existentes, os
moradores terão
a oportunidade
de participar de
oficinas de geração
de renda, cursos
de capacitação
profissional e,
aos poucos,
administrar a casa
onde passarão a
viver, adquirindo no
processo autonomia
em suas vidas.

Investindo para melhorar o atendimento em Saúde Mental
Unidades inauguradas:
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (Caps AD) adulto e um infantojuvenil
Repúblicas Terapêuticas: uma para adultos e outra
para crianças e adolescentes
Residências Terapêuticas: duas femininas e duas
masculinas
Implementação do Programa
de Redução de Danos/Consultório de Rua
O que vem por aí:
Ao longo de 2012 serão entregues mais três Caps 24 horas
- no Jardim Silvina, Alvarenga e Farina - e outras quatro
repúblicas terapêuticas

‘Programa
Orientar’
vistoria
veículos
movidos a
diesel

O Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
veicular gratuita
em veículos
movidos a diesel,
terá continuidade a
partir da próxima
quarta-feira com
uma novidade:
dado o sucesso
da ação, que tem
caráter educativo
e não punitivo,
a Prefeitura vai
ampliar o número
de pontos de

inspeção de 10,
em 2011, para 20,
neste ano.
A partir do dia 1º,
a inspeção terá
início nas empresas
SBCTrans e Vias
Tour, inclusive em
vans escolares de
cooperativas. No
dia 6, o Orientar
será iniciado em
vias públicas, nos
20 locais, e passará
a atender todos
os munícipes,
independentemente
da placa do
veículo.
Outro objetivo
do projeto é
conscientizar
motoristas,
proprietários

de veículos
automotores
e empresas de
transporte sobre
o uso racional
do combustível.
Com a diminuição
do consumo e os
veículos regulados
há menos emissão
de poluentes e
mais qualidade de
vida para todos.
Em 2011, a meta
do Programa
Orientar era
realizar a inspeção
em 2,5 mil
veículos, mas o
número atingido
foi mais do que o
dobro, cerca de
5 mil. Também
em 2010, a meta,

Fotos: Divulgação

Inspeção veicular municipal tem
início na quarta com atuação ampliada

Objetivo das inspeções é
melhorar o ar na cidade

de mil veículos,
foi superada com
folga: 2,3 mil
veículos
foram
inspecionados.

Mais
informações
sobre os locais
de inspeção
pelo telefone
4367-6404.
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Obras em ruas do Jd. Jussara
vão melhorar a vida da população
Intervenções
em quatro
vias estão
cerca
de 40%
concluídas
As obras de
pavimentação e
nova infraestrutura
viária em quatro
ruas do Jardim
Jussara - Manaus,
Cunhã, Turumã e
Humaitá -, hoje de
terra, já estão 40%
concluídas. Antiga
reivindicação da
comunidade, a
intervenção, iniciada
em outubro do ano
passado, irá trazer
mais segurança,
mobilidade e
qualidade de vida

aos moradores.
Atualmente, estão
sendo realizadas
as obras que vão
garantir melhor
drenagem das
águas pluviais,
com a instalação
de tubulação e
bocas de lobo,
na Rua Turumã,
e implantação de
guias e sarjetas
em todas as vias.
Nas demais ruas o
serviço de drenagem
já foi realizado. As
próximas etapas
são a pavimentação
e capa asfáltica. O
serviço, que deve ser
finalizado em março,
tem investimento
de mais de R$ 3
milhões.
Para o morador do

Fotos: Divulgação
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Também faz parte do
projeto a construção de
nova infraestrutura viária

Jardim Jussara,
Marcos de Secco
Porsirio, 38 anos,
a obra é muito
importante,
pois traz a
infraestrutura que
o bairro precisava.
“A intervenção está
permitindo que as
pessoas tenham
mais autoestima,

inclusive
muitas já estão
reformando suas
casas. As ruas de
terra danificavam
os carros com
mais facilidade
e, quando chove,
muita sujeira e
buraco aparecem
nas vias”,
afirmou.

Programa de Regularização
Fundiária é apresentado
no Jardim Pinheiros
O Programa de
Regularização
Fundiária em
curso na cidade
foi apresentado
pelo prefeito, no
sábado, para a
comunidade do
Jardim Pinheiros.
O encontro
aconteceu na
Escola Municipal
de Educação Básica
(Emeb) Jardim
Pinheirinho e cerca
de 100 pessoas
compareceram.
A meta da
Prefeitura com a
ação, que prevê
até o momento
a regularização
de 28 áreas em
toda a cidade, é
garantir segurança
jurídica da posse e

propriedade aos
moradores dos
assentamentos
irregulares de
interesse social
consolidados e
para as famílias
que residem
em conjuntos
habitacionais
irregulares no
município.
Com cerca de 930
famílias, o Jardim
Pinheiros está na
primeira etapa
de regularização,
de um total de
dez. A previsão
é que a empresa
contratada
termine o
trabalho de
regularização na
região em até
12 meses.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Primeiros moradores do Conjunto Três Marias
comemoram transformação em suas vidas

Gilberto e Maria das Neves agora mostram com orgulho suas casas

Famílias se
mudaram
para novas
moradias
no final
de 2010
Ter onde morar, dar
um teto à família.
Esse desejo simples,
mas fundamental,
faz uma enorme
diferença na vida
das pessoas,
como atestam os
primeiros moradores

do Conjunto
Habitacional Três
Marias, que se
mudaram para seus
novos apartamentos
no final de 2010.
Hoje, depois de
pouco mais de um
ano no conjunto
habitacional,
as famílias
beneficiadas, que
viviam em moradias
precárias ou em
áreas de risco,
comemoram a
mudança em suas

vidas que a obra
da Prefeitura está
proporcionando.
Esse é o caso de
Maria das Neves de
Melo, de 67 anos,
uma das primeiras
a se mudar para
o Três Marias.
Aposentada, ela
morou por três
décadas em locais
inadequados, com
esgoto a céu aberto,
ratos e insetos,
primeiro na Favela
Naval e depois na

comunidade do
Divinéia. Em meio
ao seu apartamento
todo mobiliado e
decorado, Maria
fala como sua vida
mudou. “Quando
entrei aqui, tive a
certeza que nunca
mais iria correr
riscos nas chuvas
mais fortes. Minha
felicidade é renovada
todo dia quando
acordo de manhã e
olho ao meu redor.
Hoje estou no

paraíso.”
Quem também
comemora a
transformação na
vida de sua família
é Gilberto Caetité
dos Santos, 47
anos, pai de dois
filhos, um deles com
deficiência. Depois
de morar 16 anos
em um barraco na
favela no bairro
Divinéia, Gilberto
afirma que residir
em uma casa digna
é a realização de

um sonho. “Hoje
não temo mais pela
vida de meu filho
deficiente. Quando
chove, posso
garantir a segurança
dele”, destacou
o orgulhoso pai,
escolhido como
síndico do bloco em
que mora.
O projeto do Três
Marias prevê a
construção de
1.236 unidades,
740 das quais já
entregues.

Prefeitura entrega sábado mais 112 apartamentos no Três Marias
Mais 112 famílias
serão beneficiadas
com moradias
do Conjunto
Habitacional Três
Marias neste
sábado, às 10h,
durante cerimônia
realizada no

próprio local - Rua
Constelação, s/n,
acesso pela Estrada
Eiji Kikuti, no Bairro
Cooperativa - e
que vai contar com
a participação do
prefeito.
Com essa entrega,

a Administração
totalizará 852
moradias, de um
total de 1.236
previstas no
projeto, que tem
investimento de
R$ 81 milhões.
No total, serão 52

edifícios com quatro
apartamentos
por andar, e cada
unidade tem
dois dormitórios,
cozinha, sala,
banheiro e área de
serviço. As entradas
de água potável

e energia elétrica,
com os respectivos
medidores, são
individuais.
O Conjunto oferece
toda a infraestrutura
necessária ao
empreendimento,
como sistema viário

e pavimentação,
drenagem, sistema
de abastecimento de
água e esgotamento
sanitário, energia
elétrica e iluminação
pública, além do
urbanismo e novo
projeto paisagístico.

5

Início da segunda etapa da canalização
do Ribeirão dos Couros será assinado hoje
Projeto
prevê
também
construção
de marginais
e viadutos
A ordem para o início
das obras da segunda
etapa da canalização
e construção de vias
marginais ao longo do
Ribeirão dos Couros
será assinada hoje, às
11h30, pelo prefeito de
São Bernardo, no Paço
Municipal.
As duas novas vias
previstas no projeto
- de três faixas de
tráfego cada -, estarão
localizadas entre a Rua
Dona Maria Fidélis a as
proximidades da Via
Anchieta, na região do
Jordanópolis. A primeira
etapa, da Av. Piraporinha
à Rua Dona Maria Fidélis,
com 920 metros, está
35% concluída.

Fotos: Divulgação
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O projeto inclui ainda
a construção de dois
viadutos no Corredor
ABD, que farão a
transposição das
pistas do Anel Viário
Metropolitano sobre o
Ribeirão dos Couros e a
Av. 31 de Março.
De acordo com
o secretário de
Transportes e Vias
Públicas, as marginais
irão facilitar o tráfego

de veículos, reduzindo
o congestionamento do
entorno da Av. Piraporinha
e Corredor ABD. Será
criado um novo acesso
ao bairro Jordanópolis
e ligação ao Anel Viário
Metropolitano, fazendo
conexão com Santo André
e Diadema. Também será
facilitado o deslocamento
dos motaristas da Região
do Alvarenga aos bairros
Paulicéia, Taboão e Rudge

Será construído coletor tronco de
esgoto, incluindo ligações à rede local
Ramos.
Por fim, será
implementado um
coletor tronco de esgotos
sanitários - incluindo
interligações à rede
coletora -, que passará a
ser enviado à Estação de
Tratamento de Esgoto de
São Caetano. A previsão
é que a obra, com
investimento de R$ 146,5
milhões, seja entregue em
janeiro de 2014.

Obra irá ajudar a
combater enchentes

Outro benefício da
canalização do Ribeirão dos
Couros será a menor ocorrência
de enchentes, problema
recorrente na região. Com a
obra, o leito do Ribeirão dos
Couros será retificado de modo
que o escoamento de águas
pluviais seja aprimorado.

Prefeitura busca em Brasília mais recursos para proteção de mananciais
Representantes da
Prefeitura, do Banco
Mundial, Governos
Federal e Estadual
reuniram-se em Brasília,
entre 23 e 27 de janeiro,
para tratar do Programa
Mananciais. O encontro

é uma das últimas fases
de um longo processo
de negociação sobre a
participação do município
no Programa.
Financiado pelo Banco
Mundial, o Programa
Mananciais tem como

objetivo recuperar e
preservar os mananciais
da Região Metropolitana
de São Paulo, sendo o
maior deles a Represa
Billings, que tem 43%
da sua bacia em São
Bernardo.

Nesse encontro foram
negociados os termos do
financiamento pleiteado
pela Prefeitura junto ao
Banco Mundial, tendo
como avalista o Governo
Federal. O financiamento
seria de cerca de US$ 21

milhões, que, somados
à contrapartida de igual
valor da Prefeitura,
resultará em cerca
de R$ 84 milhões em
investimentos. O acordo
precisa ser autorizado
pelo Senado Federal.

Os novos
professores,
coordenadores
e auxiliares que
estão ingressando
na rede de ensino
da cidade foram
recebidos nesta
quinta-feira,
no Centro de
Formação dos
Profissionais
da Educação
(Cenforpe), pela
secretária de
Educação do
município. A
atividade, que teve
início na terçafeira, encerra as
atividades de boasvindas aos cerca de
360 profissionais
que vão passar a
atender os alunos.
Durante o
encontro, os
servidores foram
divididos em
quatro grupos,
sendo que uma
parte ficou no
próprio Cenforpe

recebendo
capacitação, e
os outros foram
conhecer Escolas
Municipais
de Educação
Básica (Emebs)
localizadas em
bairros periféricos,
como Vila São
Pedro, Montanhão,
Riacho Grande e
Alvarenga.
“Além de
uma série de
informações sobre
o funcionamento
da nossa rede,
também demos
capacitação
por três dias
sobre formação
pedagógica,
grade curricular,
programas,
parcerias e,
acima de tudo,
reforçamos nosso
compromisso com
a Educação de São
Bernardo. Todos
entenderam que
no município o
ensino é inclusivo
e o envolvimento
da comunidade
também faz parte
desse processo”,
ressaltou a
secretária.

Debate: A Intolerância Religiosa
e os Desafios para a Construção
de uma Cultura de Paz
Local: Mezanino do CRI
Endereço: Avenida Redenção, 271
– Jardim do Mar
Dia 27, às 19h

Profissionais visitaram bibliotecas
e laboratórios de informática
“Fiquei surpresa quando
soube que, antes de
começar, teria três
dias de formação. Esse
intercâmbio é muito
importante para os
novos professores e
demais profissionais da
rede.”
Antonia Regilania
Roseno de Oliveira,
professora do ensino
fundamental

“Nós entramos com
todas as informações
sobre a rede, não
fomos simplesmente
jogados em sala de
aula. Além disso, poder
visitar as unidades
e conhecer in loco o
funcionamento das
Emebs ajuda muito.”
Alexandre Barasino,
auxiliar de
educação infantil

Medicina do ABC,
onde o político,
morto em 2002,
foi homenageado
por prefeitos,
vereadores,
deputados,
secretários,
familiares e amigos.
“Ele foi o maior
líder político da
nossa região. O
Celso participou
ativamente do plano

Campeonato Paulista Série A2
São Bernardo x Rio Claro
Local: Estádio Primeiro de Maio
Endereço: Rua Olavo Bilac, 240
Vila Euclides
Dia 28, às 16h
Inaugurações
Residência Terapêutica
Masculina
Local: Rua Imperador Pedro II,
800 – Nova Petrópolis
Dia 27, às 15h
Entrega de 112 apartamentos
do Conjunto Três Marias
Local: Rua Constelação, s/n
Bairro Cooperativa
Dia 28, às 10h
Praça Quinzio Júlio Rossi
Local: Esquina da Avenida Barão
de Mauá com a Rua
Domiciano Rossi
Dia 4, às 10h

Ex-prefeito Celso Daniel vai dar nome ao CEU Três Marias
O Centro
Educacional
Unificado (CEU)
Três Marias, em
construção, vai
receber o nome
do ex-prefeito de
Santo André Celso
Daniel. O anúncio
foi feito pelo chefe
do Executivo de
São Bernardo na
última sexta-feira,
na Faculdade de

PROGRAME-SE

Cerca de
360 novos
servidores
receberam
informações
sobre a rede

Fotos: Divulgação

Prefeitura dá as boas-vindas aos
novos profissionais da Educação

Eventos
Assinatura da ordem de serviço
da segunda etapa da obra do
Ribeirão dos Couros
Local: Prefeitura de São Bernardo
do Campo
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – 19º andar – Centro
Dia 27, às 11h30

de governo do
ex-presidente Lula
e, se o Brasil hoje
está em processo
de transformação,
com certeza teve a
contribuição dele”,
explicou o Prefeito
de São Bernardo.
O CEU Três Marias
terá 28 salas de aula
para o atendimento
de 1.292 alunos na
faixa etária de 0 a

10 anos, do berçário
ao fundamental.
O complexo
educacional
também
compreende um
ginásio de esportes,
espaços para
a comunidade,
biblioteca, além
de teatro e cinema
com capacidade
para mais de 370
lugares.

Exposição 30 anos de SBT
Local: Cidade da Criança
Endereço: Rua Tasman, 301
Jardim do Mar
Dia 1, às 14h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Riacho Grande
e Riacho Grande
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Santa Terezinha
e Nova Petrópolis
De 1 a 31 de janeiro
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Corte do Carnaval 2012 de São Bernardo
é eleita durante festa com muito samba
Folia será
realizada
dias 18 e
19/2, na
Av. Aldino
Pinotti
Cerca de
700 pessoas
prestigiaram
sábado, no
Sindicato dos
Metalúrgicos do
ABC, a coroação
da corte do
Carnaval 2012
de São Bernardo
do Campo. Ao
som da bateria
da Superliga das
Escolas de Samba
do município,
os cinco jurados

escolheram a
família real que
irá representar a
cidade na festa
deste ano.
Com 182 pontos,
a jovem Jessica
Anelize de Oliveira,
19 anos, é a nova
Rainha do Carnaval,
representando
a comunidade
Gaviões do Morro,
do bairro DER. A
eleita agradeceu,
sob aplausos
da torcida, a
conquista. “Faz
um mês que venho
me preparando
para esse dia e
o resultado foi a
melhor coisa que

já me aconteceu”,
declarou.
Na disputa,
pesaram
quesitos como
estética, beleza,
comunicação e
samba no pé.
Com a festa, foram
arrecadados 525
quilos de alimentos
não perecíveis, que
serão doados à
ONG Atitude Vida,
do Jardim Irajá.
Serviço
O Carnaval 2012
será realizado
dias 18 e 19 de
fevereiro, na Av.
Aldino Pinotti,
próximo ao Paço
Municipal.

Conheça a corte do Carnaval de 2012
Rainha: Jessica Anelize de Oliveira, comunidade
Gaviões do Morro
Rei Momo: Adilson de Almeida, comunidade da Vila Vivaldi
1ª princesa: Diane Andréia de Oliveira Lemos, da
comunidade Renascente
2ª princesa: Jessica Moraes Ferreira, da comunidade Fúria
Negra
Miss simpatia: Cristina de Oliveira, da comunidade União
da Vila
Os postos de embaixador e embaixatriz foram aclamados

Fotos: Divulgação
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A corte vai participar de todas as atividades do Carnaval

Atletas
poderão
treinar nos
espaços
esportivos
da cidade
Seis equipamentos
públicos de esporte
de São Bernardo
foram considerados,
pelo Comitê
Organizador dos
Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio
2016, como aptos
para aclimatização
das diversas
seleções que vão
participar do evento.
A ótima notícia, que
coroa a série de
investimentos que
a Prefeitura vem
fazendo no esporte,
foi anunciada na
terça-feira, quando
o Comitê divulgou
a lista com as
172 instalações
esportivas brasileiras
selecionadas.
Em São Bernardo,
poderão se
aclimatar na cidade
modalidades bem
variadas, como dá
a entender a lista
de equipamentos
selecionados:
o Centro de
Desenvolvimento do
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Handebol Brasileiro,
o Estádio de
Atletismo, o Centro
de Canoagem (no
Parque Estoril), o
Estádio Primeiro de
Maio, o Estádio do
Baetão e o Ginásio
Poliesportivo. Dos
seis equipamentos,
os três primeiros
estão em
construção.
Essas instalações
serão apresentadas
às seleções durante
os Jogos Olímpicos
de Londres, em
2012. O processo
de seleção durou
um mês e teve
o objetivo de
identificar espaços
que atendessem aos
requisitos técnicos
e recomendações
das federações
esportivas
internacionais.
“Dos 46 locais
escolhidos no Estado
de São Paulo, mais
de 10% estão em
São Bernardo. Essa
escolha é um prêmio
para um município
que coloca o esporte
e lazer como
prioridades”, afirma
o secretário de
Esportes e Lazer.

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

Fotos: Divulgação

Seis equipamentos de SBC foram
escolhidos para as Olimpíadas de 2016

O Estádio de Atletismo, em obras,
foi um dos espaços selecionados

Tigre joga neste sábado
no Primeiro de Maio pela
Série A2 do Paulista
A caminhada do
São Bernardo
Futebol Clube
rumo à elite do
Campeonato
Paulista tem
continuidade no
sábado, quando
o Tigre enfrenta
o Rio Claro em
casa, no Estádio
Primeiro de Maio.
A equipe fez sua
primeira partida
na última quartafeira, quando
perdeu para o São
Carlos na cidade
interiorana por um
a zero.
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
tem a presença
de 20 times de

O Centro de Canoagem e o Centro
de Desenvolvimento do Handebol
também foram selecionados

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

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

tradição, como
Santo André,
Atlético Sorocaba,
Grêmio Barueri,
União São João,
Ferroviária e União
Barbarense. Na
primeira fase
do campeonato,
todos os times
jogam entre si e
os oito melhores
se classificam
automaticamente
para a próxima
etapa.
Dono de nove
acessos por
outras equipes,
o técnico Luís
Carlos Martins é
uma das apostas
do Tigre. “O
torcedor pode
esperar luta,
determinação,
equipe muito
aguerrida e
procurando
sempre vencer”,
afirma o treinador.

Tigre conta com torcida no sábado

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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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

