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Prefeitura e Banco
do Povo apoiam
micro e pequeno
empreendedores
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É nesse fim de semana! Tudo pronto para o Carnaval 2012

Prefeitura
assume
licenciamento
ambiental
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Tem início a
construção da
UPA Alves
Dias/Assunção

Por Vinícius Dominichelli

O índice de
mortalidade infantil
em São Bernardo
teve queda de
25% em 2011
em comparação
ao ano anterior.
No ano passado,
segundo números
preliminares do
Ministério da Saúde,
o índice foi de 10,1
mortes para cada
mil crianças nascidas
vivas até um ano
de idade, o que
representa a menor
marca da história da
cidade. Em 2010, o
índice foi de 13,3.
O anúncio foi feito
pelo prefeito na
terça-feira, durante a
assinatura da Ordem
de Serviço para o
início das obras da

Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
24h Alves Dias/
Assunção (veja na
página ao lado).
Segundo o prefeito,
esse índice, que
está abaixo da
média nacional,
21,7, despencou em
função do trabalho
da Secretaria de
Saúde e de vários
outros setores
da Prefeitura. “A
mortalidade infantil
é causada por
muitos fatores,
como condições
habitacionais e
educacionais. Os
investimentos que a
Prefeitura têm feito
e as melhorias em
todas essas áreas
vêm contribuindo
para a queda na
mortalidade infantil”,
afirmou.
Para o secretário
de Saúde, quatro
itens contribuíram
especialmente
para a queda na
mortalidade de
crianças com até

um ano de idade.
“Assistência pré-natal
às mães, assistência
no parto, articulação
com o setor
de Saúde privado e
melhoria geral da
cidade foram os
fatores fundamentais
para a queda no
índice”, esclareceu o
titular da Pasta.
Ainda de acordo
com o secretário, a
meta da cidade no
início do governo,
em 2009, era a de
chegar a menos de
dez mortos para cada
mil nascidos até o
final de 2012. “Com
o índice de 10,1,
estamos
antecipando em
quase um ano esse
objetivo”, afirma
o secretário. Ele
ainda acredita que
a inauguração
do Hospital de
Clínicas, em junho,
vai possibilitar a
realização
de 100% dos
partos na cidade.

Foto: Raquel Toth

Número
do ano
passado foi
25% menor
que o
de 2010
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São Bernardo do Campo atinge menor
índice de mortalidade infantil de sua história

Trabalho dos agentes comunitários de saúde na orientação
pré-natal às mães é um dos responsáveis pela boa notícia
Foto: Valmir Franzoi
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Por que houve redução da mortalidade infantil em SBC ?

• impacto do conjunto de ações
que o governo municipal vem
implementando nas áreas de
habitação, educação e infraestrutura, que melhoram a
qualidade de vida da população
• implantação da Rede
Cegonha em SBC, com
prioridade para a linha de
cuidado materno-infantil

• ampliação da cobertura da
Estratégia de Saúde da Família:
de 8% em 2008 para 34%
em 2011
• ampliação da cobertura de
Agentes Comunitários de Saúde:
de 17% em 2008 para 100%
em 2011
• reforma e ampliação das UBSs

• ampliação da cobertura e
qualidade do pré-natal na
rede básica

• melhoria do atendimento
às gestantes com as UPAs

• melhoria da qualidade e
intensificação das ações de
planejamento familiar

• prioridade para as gestantes
no atendimento efetuado pelo
SAMU-192

• melhoria da qualidade da
assistência ao parto
• transferência do PS
Obstétrico do PS Central para
o HMU
• efetivo funcionamento do
Comitê de Mortalidade Materna
e Infantil, com investigação de
100% dos óbitos
• desenvolvimento de ações
integradas com hospitais,
planos de saúde e médicos
para melhoria do pré-natal e
assistência ao parto prestados
aos clientes que não
usam o SUS.

Outros índices refletem a melhora na Saúde de São Bernardo

• O coeficiente de mortalidade materna em 2011 também apresentou redução de 13% em relação ao
registrado em 2010: de 54,1 óbitos para 100 mil nascidos vivos, o índice baixou para 47,1
• O coeficiente de natimortalidade por mil nascimentos, que retrata os óbitos fetais, continua em queda
em relação aos anos anteriores, atingindo o menor valor observado nos últimos 20 anos: de 9,67 em 1990
para 6,19 em 2011.

São Bernardo inicia construção da UPA
Alves Dias/Assunção, a oitava do município
Foto: Valmir Franzoi

Unidade
poderá
atender
até 350
pessoas
por dia
Por Vinícius Dominichelli

A Saúde de São
Bernardo teve mais
uma boa notícia na
terça-feira, quando
a Prefeitura deu
início à construção
da Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA) Alves
Dias/Assunção.
Localizada na
Avenida Humberto
de Alencar Castelo
Branco, 4.220, e
funcionando 24
horas, a UPA vai
atender urgências
e emergências
de baixa e média
complexidade. A
cidade já conta
com seis unidades
semelhantes.
A UPA será
totalmente
climatizada e
informatizada e
contará com dois
consultórios de
clínica médica e
dois pediátricos,
duas salas de
observação com oito
leitos para adultos

“A saúde sempre
tem que
melhorar.
Já utilizei os
serviços de outra
UPA e sempre fui
bem atendido.
Vai ajudar
muito aqui a nossa
região.”
Eliabel de Oliveira,
48 anos, advogado

“Fiquei muito contente
quando recebi a
notícia. Antigamente
eu precisava ir ao
posto de saúde do
Alvarenga e agora,
com a construção
da UPA, vai facilitar
muito.”
Maria Severina
Dantas, 81 anos,
aposentada
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“Tenho convênio
particular, mas
sempre é
bom uma
UPA perto
de casa. Vai ser
muito bom
para as pessoas que
moram aqui
na região.”
Neusa Firmo
Quirino, 58 anos,
aposentada

Prefeitura deu início à construção da
UPA, localizada na Av. Castelo Branco
e quatro para
pediatria, além de
dois outros leitos de
UTI, que permitirão
a estabilização de
pacientes graves até
sua remoção para
um hospital.
A unidade, que
contará com 140
profissionais, terá,
ainda, laboratório
de análises, salas
de medicação
e nebulização e
farmácia 24 horas
que irá fornecer
medicamentos
gratuitamente
para os pacientes.
Por fim, uma base
do Serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU

192) permanecerá
no local.
A capacidade de
atendimento da UPA
será de cerca de 350
pessoas por dia.
“A saúde sempre
foi uma das
prioridades do
governo e essa UPA,
quando inaugurada,
vai agregar mais
qualidade no
atendimento
prestado à
população”, afirma o
prefeito.
A previsão é que
as obras estejam
concluídas dentro
de três meses. Até
o final de 2012, a
cidade contará com
nove UPAs.

Prefeitura qualifica rede de atendimento em Saúde

• UPAs
Entregues: Vila São Pedro, Demarchi/Batistini, União/Alvarenga, Riacho Grande,
Pauliceia/Taboão e Baeta Neves
Em obras: Rudge Ramos e Alves Dias/Assunção
Terreno negociado e tudo pronto para iniciar as obras: Silvina/Ferrazópolis
• UBSs
Reforma
Entregues: Santa Cruz, São Pedro, Ferrazópolis e Fincos
Por entregar:
Em 2012: Vila Marchi, Jardim Farina, Riacho Grande, Jordanópolis, Vila Dayse, Represa, União,
Vila Rosa, Selecta, Demarchi, Jardim das Orquídeas, Planalto, Jardim Nazareth , Parque São
Bernardo, Pauliceia, Taboão e Alves Dias
As obras começam em 2012 e serão concluídas em 2013: Alvarenga, Vila Euclides e Silvina
Ainda serão reformadas em 2013: Mussolini, Baeta Neves, Leblon e Ipê
Novas unidades
Entregues em 2009: Jardim das Oliveiras
Por entregar: Em 2012: Rudge Ramos e Batistini (novos prédios para unidades já existentes)
e Areião e Montanhão (novas unidades)
Em 2013 está prevista a construção de uma nova UBS, a Saracantan/Vanguarda

São Bernardo assume licenciamento
ambiental para agilizar serviço
Licenças e
pareceres
eram
fornecidos
pela
Cetesb
Por Soraya Paladini

As empresas
interessadas
em se instalar
ou ampliar suas
atividades na cidade
poderão obter
o licenciamento
ambiental pela
Prefeitura, e
não mais pela
Companhia de
Tecnologia de
Saneamento
Ambiental (Cetesb),
como acontecia
anteriormente. A
municipalização
desse serviço,
anunciada pelo

prefeito na quartafeira, promete ao
mesmo tempo
agilizar a concessão
dos licenciamentos
- o que vai favorecer
o desenvolvimento
da cidade - e
contribuir para uma
efetiva preservação
ambiental.
São Bernardo é a
segunda cidade
do Grande ABC a
realizar esse serviço.
Para que ocorra a
redução no tempo
de emissão de
pareceres e licenças,
houve, inclusive, o
aumento do corpo
técnico da Prefeitura,
que era de 10
pessoas no início de
2009 e conta agora
com 22.
O prefeito falou
sobre a importância
da medida. “A

População poderá participar
da elaboração da nova lei
de uso e ocupação do solo
Foto: Nilson Sandre
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Ideia é incentivar o desenvolvimento
sustentável do município
municipalização
do licenciamento
ambiental permite
uma melhor
distribuição
de tarefas e
responsabilidades,
mas é de extrema
importância
afirmar que o rigor
técnico em favor
do meio ambiente
permanecerá”,
explicou.
Serviço
O licenciamento
ambiental deve ser

requisitado na Sala
do Empreendedor,
que funciona
de segunda a
sexta-feira, das
7h às 19h, e aos
sábados, das 7h
às 13h, no Paço.
Informações
pelo e-mail sala.
empreendedor@
saobernardo.
sp.gov.br. O Paço
Municipal está
localizado na Praça
Samuel Sabatini,
50, Centro.

Por Soraya Paladini

Os moradores
de São Bernardo
poderão participar
da elaboração do
anteprojeto de lei
que revisa a Lei
de Parcelamento
do Solo e a de Uso
e Ocupação do
Solo. O objetivo
da revisão dessa
legislação, em
estágio final, é
a adequação do
Projeto de Lei ao
novo Plano Diretor
de São Bernardo,
bem como às
novas legislações
estadual e federal.
Outra meta é
elaborar uma lei
simplificada e de
fácil consulta para
os moradores.
A população
poderá enviar

críticas e
sugestões pelo
e-mail concidade.
secretaria@
saobernardo.
sp.gov.br. Para
ajudar a elaborar
a nova legislação,
os moradores
devem acessar
o conteúdo do
anteprojeto no
site da Prefeitura,
link Plano Diretor/
Uso e Ocupação
do Solo.
O anteprojeto
de lei de
Parcelamento, Uso
e Ocupação do
Solo estabelece
diretrizes para
o parcelamento
do solo, novas
construções e
para a instalação
de atividades no
município.

Há mais de
20 anos,
comunidade
sonha com o
projeto de
regularização
Por Cosmo Silva

Após mais de 20
anos de espera, os
moradores da Vila
da Biquinha estão
prestes a realizar
o sonho de
obter a escritura
definitiva de seus
imóveis. O projeto
de regularização
fundiária que
vai garantir o
benefício foi
apresentado
à comunidade
no sábado pelo
prefeito. Cerca de
150 moradores
da localidade
participaram do
encontro, que
aconteceu na

Escola Municipal
de Educação
Básica (Emeb)
Padre Leo
Commissari.
Com as ações
da Prefeitura na
Vila da Biquinha
e em mais 24
assentamentos
consolidados
na cidade, que
tiveram início
no final de
2011, serão
regularizadas
cerca de 8
mil unidades
habitacionais.
De acordo com
o prefeito, a
ação permitirá
que as famílias
beneficiadas
passem a ter
o registro do
loteamento,
podendo, por
exemplo, deixar
os imóveis para
descendentes ou

Foto: Raquel Toth

Prefeitura apresenta programa de regularização
fundiária para moradores da Vila da Biquinha

Ações na Vila da Biquinha e em mais 51 assentamentos consolidados
em São Bernardo do Campo vão beneficiar cerca de 15 mil moradias
usá-los para obter
empréstimos junto
a instituições
financeiras.
Ainda segundo
ele, a meta da
Administração é
regularizar em
todo o município,
até 2013, 15 mil
moradias.
Como resultado
do Programa
Municipal de
Regularização
Fundiária dos

Assentamentos
Consolidados
da Prefeitura, os
moradores das
vilas Nova Antunes
e Comunitária
receberam, já no
final de 2011, os
títulos de suas
propriedades.
Hoje, a
Administração
atua regularizando
imóveis em 51
assentamentos da
cidade.

“Ficaremos mais
seguros tendo o título
da casa nas mãos e
a certeza de que os
imóveis serão mais
valorizados.
Finalmente vamos
poder tirar as
escrituras.”

“Moro na Biquinha
há 19 anos e já tinha
perdido as esperanças
de conseguir a escritura
da minha casa.
Felizmente agora
começamos a acreditar
que teremos os
documentos dos imóveis.”

João Vicente, 42 anos

Maria do Carmo, 52 anos

Prefeitura negocia com o BID empréstimo para transporte público
Por Ana Carolina
Martins

A Prefeitura
deu mais um
passo para a
reestruturação
do sistema
de transporte

coletivo da cidade.
Nesse sentido, o
prefeito recebeu
na quarta-feira
missão do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID). O objetivo da

visita foi discutir o
financiamento de
US$ 125 milhões
para a segunda
etapa do Programa
de Transporte
Urbano (PTU),
orçada em US$

250 milhões e que
prevê, entre outras
ações, a construção
de 11 corredores
de ônibus nas
principais vias da
cidade, como a Rua
Jurubatuba.

Os especialistas
visitaram São
Bernardo para
uma missão de
orientação. A
equipe técnica
do banco já
havia estado no

município em
julho do ano
passado para
uma outra etapa
da negociação.
A próxima visita
deverá acontecer
até maio.
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Em parceria com a Prefeitura, Banco do
Povo ajuda micro e pequeno empreendedor
Em 2011,
foram
firmados 177
empréstimos;
taxa é de
apenas 0,5%
Por Vanêssa Oliveira

A parceria do
Banco do Povo com
a Prefeitura tem
sido boa para a
população: em 2011,
foram firmados
177 contratos,
resultando em mais
de R$ 720 mil em
empréstimos ao
empreendedor.
Além de incentivar
a criação de
novos negócios e
empregos na cidade,
esses recursos
são destinados

à ampliação de
empreendimentos já
existentes.
Tendo como
público-alvo
pequenos negócios
- formais ou não
-, cooperativas
e associações
de produção ou
trabalho, o Banco
oferece empréstimos
a 0,5% ao mês,
menor índice do
mercado, além de
não cobrar a taxa de
abertura de crédito.
A exigência é que o
faturamento anual
do tomador não
ultrapasse
R$ 360 mil.
Para pessoa
física, o valor de
financiamento varia
de R$ 200 a R$ 10
mil e, para pessoa

Foto: Raquel Toth
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Banco do Povo realiza plantões,
as segundas e quartas, na Sala
do Empreendedor
jurídica, de R$ 200 a
R$ 15 mil.
Leonardo Martins
dos Santos,
proprietário de
um restaurante

no Centro e que
já pegou três
empréstimos junto
ao Banco, explica
as vantagens do
serviço. “Os juros

baixos, a facilidade
de pagamento e
a orientação que
recebi sem dúvida
me ajudaram
a ampliar meu
estabelecimento”,
afirma.
Serviço
O Banco do Povo
Paulista funciona
na Rua Nicolau
Filizola, 100, no
Centro, dentro do
Poupatempo. A
entidade também
realiza plantões às
segundas e quartasfeiras, das 8h às
12h, na Sala do
Empreendedor da
Prefeitura, no térreo
do Paço Municipal.
Informações pelo
tel. 2833-8238.

Abertas
inscrições para
assistente social
e procurador
Por Vinícius Dominichelli

Até o dia 1º de
março, a Prefeitura
vai receber
inscrições para
os concursos de
assistente social
e procurador. Os
candidatos devem
se inscrever no
site www.ibamspconcursos.org.br.
São 20 cargos para
assistente social,
cujo salário é de R$
3.901,05. Já para
procurador, são
dez vagas, com
vencimentos de R$
6.305,31.
O edital está
disponível no
site. O valor da
inscrição para os
dois cargos é
de R$ 75.

Por Ana Carolina
Martins

E vai começar a
festa! No sábado
e no domingo a
Avenida Aldino
Pinotti, próxima
ao Paço Municipal,
vai receber o
Carnaval 2012 de
São Bernardo do
Campo. No total,
13 agremiações
desfilarão, divididas
entre pleiteantes
e Grupos I e II. O
tema deste ano é
Folia com respeito à
Diversidade.
A abertura oficial
será no sábado,
a partir das 18h,
com a apresentação
do bloco de afoxé
Omo Ayie Sele. Na
sequência, a partir
das 20h, desfilarão
as duas pleiteantes
e três escolas
do Grupo II. No
domingo, desfilam,
também a partir das
20h, as oito escolas
do Grupo I.
O tempo de desfile
dos Grupos I e II

será de 35 a 50
minutos para cada
escola. O grupo
pleiteante terá de
25 a 40 minutos
para atravessar a
avenida.
De acordo com
o secretário
de Cultura, a
Prefeitura está
oferecendo uma
ótima estrutura e
a expectativa é de
que as agremiações
venham mais
organizadas, com
mais beleza e
samba no pé. “Além
disso, todas as
cidades do ABC irão
realizar o Carnaval
no mesmo dia, o
que fortalece ainda
mais o samba da
região”, disse.
A apuração ocorrerá
na segundafeira (20/2), às
15h, no Ginásio
Poliesportivo
(Avenida Kennedy,
1.155).
Campeãs
Em 2011, a escola
de samba Mocidade
Alegre de São
Leopoldo venceu o
Carnaval da cidade.
A vencedora do
Grupo II, que desfila
no Grupo I em
2012, foi a 3ª Idade
Brilha São Bernardo.

Serviço

• Dia 18, sábado

• Dia 19, domingo

Início do desfile: 20h

Início do desfile: 20h

Pleiteantes
Império do Samba de Vila
Vivaldi, Acadêmicos de Vila
Baeta Neves de São Bernardo
do Campo
Grupo II
Rosas Negras, Fúria Negra e
Unidos do Vila Rosa

Grupo I
3ª Idade Brilha São Bernardo
do Campo, Renascente de São
Bernardo, Mocidade Alegre de
São Leopoldo, Acadêmicos de Vila
Vivaldi, Camisa Vermelha e Branca,
Gaviões do Morro, Estação Primeira
de Baeta Neves e União das Vilas

Entre pleiteantes e Grupos I e II,
vão desfilar 13 agremiações
Fotos:Raquel Toth

Av. Aldino
Pinotti
deve
receber
cerca de 50
mil pessoas

PROGRAME-SE

Vai começar a festa: tudo pronto
para o Carnaval de São Bernardo

Eventos
Exposição 30 anos de SBT
Local: Cidade da TV
Endereço: Rua Tasman, 301
– Jardim do Mar
Até abril, das 9h às 17h
Desfile do Carnaval 2012
Endereço: Avenida Aldino Pinotti,
s/nº – Centro
Dias 18, às 18h, e dia 19, às 20h
São Bernardo FC x Penapolense
– Série A2
Local: Estádio Primeiro de Maio
Endereço: Rua Olavo Bilac, 240
– Vila Euclides
Dia 22, às 19h30
Feira de adoção de cães e gatos
Local: Parque Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho do
Mar, 2.980 – Rudge Ramos
Dias 25 e 26, das 9h às 15h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Rudge Ramos
De 1 a 29 de fevereiro

Confira o que abre
e fecha no feriado
prolongado de Carnaval
Por Thiago Krauss

Em razão do
feriado prolongado
de Carnaval, os
atendimentos na
Prefeitura serão
encerrados às 17h
desta sexta-feira e
voltam na quartafeira (22/2), a partir
das 13h.
Serviços como
feiras-livres,
varrição pública,
coleta de lixo,
coleta seletiva e
bota-fora terão
atividades normais.
O serviço funerário
fará plantão. O
Mercado Municipal
do Rudge Ramos
funcionará na
segunda-feira, mas
estará fechado
na terça-feira. Os
parques da cidade
estarão abertos

das 6h às 22h. As
exceções serão o
Parque Estoril e a
Cidade da Criança,
que funcionarão
das 9h às 17h, e
o Parque Chácara
Silvestre, aberto
das 6h às 18h.
A Rede Fácil
funcionará no
sábado (18/2) e
estará fechada na
segunda e na terçafeira, voltando a
atender na quartafeira, a partir das
13h. Os prontosocorros e as
UPAs funcionarão
normalmente.
As Farmácias
Populares terão
atendimento no
sábado, das 8h às
12h, e na segundafeira, das 8h
às 18h.
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Prefeitura investe para garantir mais
segurança, conforto e comodidade aos foliões
Carros
de som e
telões
vão animar
a festa
popular
Por Ana Carolina
Martins

Este ano, cerca de
50 mil pessoas
deverão passar
pela Av. Aldino
Pinotti nos dois
dias de Carnaval.
A infraestrutura
preparada pela
Prefeitura para
recepcionar esse
público é ampla
e inclui cuidados
com segurança,
alimentação, trânsito
e transporte.
Uma praça de

alimentação com
cerca de 40 barracas
de doces e salgados
estará disponível
para o público.
Serão instalados
100 sanitários
químicos, inclusive
para pessoas com
deficiência. O
estacionamento do
Paço Municipal estará
liberado para uso do
público.
Para que os foliões
não percam nenhum
detalhe da festa,
serão instalados dois
telões. Além disso,
haverá em torno
de 450 refletores
de luz no alto das
arquibancadas e
32 torres com três
caixas de som cada.
Como no ano

anterior, haverá dois
carros de som na
avenida para reduzir
o tempo de espera
entre uma escola e
outra. A expectativa
é de que o intervalo
entre as agremiações
seja de apenas 15
minutos.
Ambulâncias do
SAMU estarão
no local para
emergências, assim
como agentes do
programa DST/
AIDS Hepatites
Virais, que
vão distribuir
preservativos
e material
informativo.
Eles serão
assessorados,
em cada dia,
por 100 agentes

Foto: Raquel Toth
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Previsão é que avenida receba
até 50 mil pessoas nos dois dias
comunitários de
saúde.
Por fim, o
Banco de
Alimentos estará
na avenida
arrecadando
mantimentos
não perecíveis,
menos sal.

Segurança
Além de 190
policiais militares,
150 guardas
municipais e 50
policiais civis,
a tranquilidade
dos foliões será
garantida por
44 câmeras de

Festa será
transmitida ao
vivo pela TV

No sábado, a Rede TV Mais
(canal 14) irá transmitir a partir
das 12h, de hora em hora,
flashes da preparação para a
primeira noite do desfile das
escolas pleiteantes e do Grupo II.
A partir das 19h, flashes serão
transmitidos de meia em meia
hora direto do sambódromo.
No domingo, o público poderá
conferir dez horas de transmissão
ao vivo do desfile do Grupo I.
segurança.
A venda de cerveja
estará liberada
pelos ambulantes
licenciados no
município. A bebida
será vendida
apenas na praça de
alimentação, em
copo plástico.

Previsão é
que cerca de
6 mil foliões
utilizem as
linhas de
ônibus

Foto: Raquel Toth

Transporte público terá mais ônibus e
horários diferenciados nos dois dias de desfile

Por Ana Carolina
Martins

Os ônibus
municipais,
gerenciados
pela Empresa
de Transporte
Coletivo (ETC),
terão horários
diferenciados para
atender os 6 mil
foliões que devem
ser transportados
nas linhas
municipais no fim
de semana.
O aumento
da frota será

O aumento da frota será
distribuído por regiões
distribuído por
regiões, sendo
monitorado e
ajustado conforme
a demanda.
As seguintes
linhas terão dois
ônibus a mais
para atender
a população:
Alvarenga, São

Pedro, Detroit/
Lago/Ipê, Santo
Ignácio/Calux,
Industrial/Farina,
Los Angeles,
Batistini, Jd.
Represa, Riacho
Grande (Balsa)
e Cooperativa/
Nazareth. Todos
esses veículos

farão o percurso
normalmente
e apenas o
ponto final foi
modificado nos
dias dos desfiles
para a Avenida
Armando Ítalo
Setti. Os microônibus de
algumas linhas
serão substituídos
por coletivos
convencionais.
O ponto da Rua

José Versolato
foi transferido
na quinta e
sexta-feira,
provisoriamente,
para a Avenida
Pereira Barreto,
já que a via terá
tráfego de veículo
restrito, sendo
liberada apenas
para o acesso
ao Shopping
Metrópole,

concessionária
Peugeot e
empreendimento
Domus. Agentes
da ETC estarão
nos pontos
de ônibus
para tirar
dúvidas sobre
o percurso dos
transportes.
Informações
pelo telefone
0800192280.

Conheça as alternativas para o motorista

• Para a montagem de toda a infraestrutura do Carnaval 2012, a Prefeitura interditou a Avenida
Aldino Pinotti. A via será fechada nos dois sentidos e deve ser liberada para os veículos no dia 27
de fevereiro, prazo para que a infraestrutura montada pela Prefeitura e os carros alegóricos sejam
retirados.
• As vias alternativas para circulação dos veículos de passeio e transporte coletivo serão as
avenidas Senador Vergueiro, Lauro Gomes e Pereira Barreto. A Lauro Gomes e a Rua José Versolato
ficarão fechadas nos dias do desfile.
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‘Hardcore Contra Cultura’ oferece
música alternativa e conscientização

Por Vinícius Dominichelli

Muita música e
conscientização é
apenas parte do
cardápio oferecido
ao público que
comparecer à
primeira edição do
Projeto Hardcore
Contra Cultura,
que será realizado
domingo, a partir
das 15h, na sede
da Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv).
A ação cultural é
gratuita e voltada
para todos os
públicos.
Algumas das
bandas que vão
se apresentar são
Ação Direta, O
Inimigo, Still Strong
e Leptospirose,

Uma das atrações será a banda Still Strong
todas elas com
tradição no cenário
hardcore e punk,
principalmente da
cidade de São Paulo.
Além das bandas
alternativas, a
organização vai
disponibilizar uma
pista de skate para
apresentações e
oferecer um jantar
vegetariano ao
final do evento.
Os interessados
poderão participar
de uma oficina

de stencil, arte
semelhante ao
grafite e que será
ministrada pela
artista Verônica
Amores.
Um dos objetivos
do evento é
incentivar entre os
participantes uma
visão crítica em
relação à sociedade.
Nesse sentido,
outra atração do
evento será a oficina
de vídeos, com a
apresentação de

obras que abordam
temas políticos
e sociais atuais,
como a questão da
demarcação das
terras indígenas
na Amazônia e o
vegetarianismo,
uma forma de se
alimentar sem o
sofrimento animal.
Serviço
A Cajuv fica na
Avenida Redenção,
271 - Centro.
Informações pelo
telefone 4126-3654.

Por Soraya Paladini

Bituca no chão, não.
Esse é o nome da
campanha realizada
pela Prefeitura ao
longo da semana,
em diversos
pontos da cidade,
com o objetivo de
conscientizar a
população sobre
a necessidade do
descarte consciente
das bitucas de
cigarro.
Nesse sentido,
foram distribuídas
gratuitamente,
em locais de
grande circulação
de pessoas,
bituqueiras
portáteis de
plástico. Técnicos

da Administração
também atuaram
fornecendo
informações e
conscientizando os
fumantes sobre a
questão.
Para o secretário
de Gestão
Ambiental, a ação
teve o objetivo de
mostrar que até
mesmo pequenos
gestos, como
jogar bitucas de
cigarro no lixo
e não no chão,
fazem diferença
quando o que se
quer é preservar o
meio ambiente do
planeta e melhorar
a qualidade de
vida na cidade.
Foto: Nilson Sandre

No domingo,
público
terá
contato
com shows
e oficinas

Campanha distribuiu
informações e bituqueiras
gratuitamente
Foto: Divulgação

10

Ação conscientizou moradores
sobre o descarte correto das bitucas

Gibiteca de São Bernardo reúne jogadores de RPG aos sábados
Por Ana Carolina
Martins

Os amantes dos
jogos de RPG, sigla
para Role Playing
Game, poderão
se divertir nos
próximos sábados
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

(18 e 25/2), das
13h às 17h, na
Gibiteca Municipal
Eugenio Colonnese,
localizada dentro
da Cidade da
Criança. No jogo,
os participantes
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

interpretam
papéis com o
desenvolvimento
tanto do
personagem quanto
da história, sempre
sob a coordenação
de um mestre.

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

De acordo com
o estudante de
engenharia, Adriano
Sintate, 30 anos,
que há 13 pratica
a atividade, o
jogo trabalha
principalmente

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

o raciocínio,
criatividade além de
permitir fazer novas
amizades.
Serviço
Para participar,
é necessário
ter mais de 12

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

anos. A Gibiteca
Municipal fica na
Rua Tasman, 301,
Jardim do Mar.
informações pelos
telefones 43368267 ou
4336-8211.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Secretário Adjunto
Fernando Leal Fernandes Jr
Diretora de Comunicação
Thelma Torrecilha
Editor Executivo
Alexandre de Arruda Postigo
Editores
Émerson Bezerra, José Maria
Silva Moreira,
Ana Lúcia Almeida

CONTATO
Paço Municipal (9º andar) - Centro
Fone: 4348-1207 - Ramal 2328

Projeto Gráfico, arte e editoração
Mônica Timoteo da Silva

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Editoração
Ismael Moura

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

11

12

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

