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Escola de Samba
São Leopoldo é
pentacampeã
do Carnaval
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Obras do Hospital de
Clínicas estão em fase
avançada de execução
Foto: Valmir Franzoi

Reuniões preparatórias do
Orçamento Participativo
têm início na quinta-feira

SAÚDE 7
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Objetivo é esclarecer moradores sobre as plenárias do
Orçamento Participativo, que começam no mês de abril

HABITAÇÃO 6
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Regularização fundiária
na Vila Comunitária
muda vida de moradores

MOBILIDADE 4

Rebaixamento e alargamento da
Avenida Lions entra na etapa final

OBRAS 3

Ruas do Parque
dos Químicos recebem
diversas melhorias

Serão
realizados
no total 27
encontros
com a
população
Por Cosmo Silva

O processo
de construção
do Orçamento
Participativo de
2013 começa na
quinta-feira, com
a realização da
primeira reunião
preparatória. No
primeiro encontro, a
Prefeitura reunirá as
sociedades amigos
de bairro, a partir
das 19h, no Centro
de Referência do
Idoso, na Avenida
Redenção, 271,
para explicar como
serão as discussões
e deliberações
do Orçamento
Participativo.
Serão sete
encontros com
sindicalistas,
acadêmicos,

empresários,
religiosos,
terceiro setor,
partidos políticos
e participantes de
sociedades amigos
de bairro. O objetivo
da Administração,
além de ouvir as
reivindicações
desses segmentos
da sociedade civil
e mobilizar seus
representantes
para participarem
das plenárias
deliberativas do
OP. Nos encontros,
também serão
apresentadas as
obras e ações da
Prefeitura que estão
mudando a cara do
município.
Até 14 de abril,
também estão
programadas
reuniões
preparatórias em
20 regiões de São
Bernardo com
lideranças locais,
conselheiros do
OP e agentes
comunitários
de saúde, além

da comunidade
de modo geral.
Além de ouvir
a população, a
Prefeitura também
mobilizará os
moradores para
as plenárias
deliberativas do OP
2013.
Como esclarece a
titular da Secretaria
de Orçamento
e Planejamento
Participativo,
as reuniões
preparatórias têm
o propósito de
explicar o processo
das plenárias
de 2013 do OP.
“Nesses primeiros
encontros não
será votado e nem
deliberado nada.
O que vamos
fazer é informar a
população sobre
como proceder
para manifestar sua
opinião durante as
plenárias do OP”,
ressalta a secretária.

Participe das reuniões preparatórias do OP
Acompanhe as notícias sobre as reuniões preparatórias do OP
no site da Prefeitura, www.saobernardo.sp.gov.br.

Foto: Wilson Magão

Reuniões preparatórias para o Orçamento
Participativo começam na próxima semana

Foto: Raquel Toth

2

Encontros têm o objetivo de mobilizar e informar a
população para as plenárias deliberativas do OP

Ruas do Parque dos Químicos
recebem diversas melhorias
Foto: Valmir Franzoi

Intervenção
foi eleita
como
prioridade
pelo OP de
2010

‘Programa Cidade Viva’
vai beneficiar três
bairros no mês de março

Por Ana Carolina
Martins

O trabalho de
assentamento de
guias e sarjetas em
nove ruas e uma
travessa no Parque
dos Químicos,
na região do
Alvarenga, está
80% concluído. As
obras, que tiveram
início em setembro
do ano passado,
também incluem
a construção
de muros de
contenção em
13 locais. A
intervenção
foi eleita pelos
moradores como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo de
2010.

Nove ruas e uma travessa do bairro receberam guias e sarjetas
As obras estão
sendo executadas
numa extensão
total de 2,6 mil
metros nas ruas
Ayrton Senna,
Santana, Boa
Vista, da Evolução,
das Oliveiras,
Avaí, Araguassu,
Gaivotas, Progresso
e Travessa
Evolução. A
previsão é que

seja finalizada em
junho.
Também está
prevista, a partir de
2015, a instalação
de rede de coleta
de esgoto pela
Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp).
De acordo com
o secretário de
Transportes e

Vias Públicas, as
obras representam
mais qualidade
de vida para a
comunidade.
“As obras
possibilitarão
melhoria nas
condições de
mobilidade,
bem como
maior segurança
aos usuários e
pedestres”, disse.

Por Thiago Krauss

Realizar uma
série de serviços
públicos
essenciais, como
limpeza de bocas
de lobo, pintura
de guias, capina
e tapa buraco.
Esse é o objetivo
do Programa
Cidade Viva,
que estará em
março nos bairros
Ferrazópolis,
Jardim Silvina e
Montanhão.
Lançado em 2009
pela Prefeitura,
outras ações
previstas pelo
programa são a
limpeza e reparo
de ruas, retirada
de entulhos,
desassoreamento
de rios e córregos
previamente
licenciados e
limpeza das
margens.
O Cidade

Viva, que é
implementado
pela Secretaria de
Serviços Urbanos,
também prevê
parcerias com
outros setores
da Administração
para, por
exemplo, realizar
atividades
de combate
à dengue e
desratização nas
comunidades,
assim como
oferecer nos
bairros onde atua
ações culturais,
de lazer e
esportivas.
Desde sua
implementação,
o programa já
passou por mais
de 20 bairros
de São Bernardo
dentre eles o
Rudge Ramos,
Silvina, Alvarenga,
Riacho Grande e
Paulicéia.
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Rebaixamento da Avenida Lions está com 70%
das obras concluídas e entra em sua etapa final
Marginais
e pista
expressa vão
melhorar
trânsito na
região
Por Ana Carolina
Martins

As obras de
alargamento e
rebaixamento da
Avenida Lions estão
70% concluídas.
Essa é uma das
intervenções mais
importantes em
andamento em São
Bernardo.
O projeto prevê
a construção de
três faixas de
circulação na pista
expressa e duas
marginais, uma
em cada sentido.
A intervenção, que
teve início em abril

de 2010 e deve
ser finalizada em
março, vai melhorar
o trânsito na região
e o acesso às
cidades vizinhas
de Santo André
e Diadema e à
Rodovia Anchieta.
A Avenida Lions tem
um volume diário
médio de cerca
de 40 mil veículos
em cada sentido.
A circulação pela
Avenida Senador
Vergueiro, Rua
Brasil e Avenida
Vivaldi, que hoje
cruzam a Avenida
Lions no mesmo
nível e apresentam
tráfego intenso,
será feita em menor
tempo após a
conclusão da obra.
Agora, em sua
etapa final, estão
sendo construídas

as pistas marginais
sentido Diadema
e Santo André, no
trecho acima da
Rua 27 de Abril, e
finalizado o novo
viaduto da Rua
Brasil.
Além disso, estão
sendo
levantadas as
paredes de
contenção nas
áreas das pistas
centrais da Lions
no trecho acima da
Avenida Senador
Vergueiro e dado
prosseguimento à
escavação para o
rebaixamento.
Do total de 78
imóveis a serem
desapropriados,
seis ainda
dependem de
decisões judiciais,

Foto: Wilson Magão
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Previsão é de que obra seja entregue em março
porém não
atrapalham
o andamento
da obra. A
intervenção está
orçada em R$ 34,5
milhões, 70% com
financiamento
do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID).

Alternativas para o motorista

Com o fechamento da Av. Senador Vergueiro em função das
obras na Lions, a Prefeitura instalou placas de orientação sobre
as rotas alternativas para o motorista. No início de janeiro, foi
aberto o novo Viaduto Vivaldi, que cruza a Lions e permite a
travessia de veículos e pedestres no sentido Centro-Bairro. Já
no sentido Bairro-Centro, o trânsito está sendo desviado da Av.
Senador Vergueiro pela Rua 13 de Maio e Rua 24 de Maio,
onde foi criado um cruzamento provisório com a Av. Lions. A
Av. Lauro Gomes está operando nos dois sentidos.

Conselhos do idoso e da pessoa com deficiência elegem representantes na terça
Por Thiago Krauss

A Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc) vai
realizar na
próxima terçafeira, a partir das
14h, a eleição
dos novos
representantes

da sociedade civil
que integrarão
o Conselho
Municipal para
Assuntos da Pessoa
com Deficiência
(CMAPPD). No
mesmo dia e
horário, no Centro
de Referência do
Idoso (CRI), serão

escolhidos os
novos membros
do Conselho
Municipal do Idoso
(CMI). Em ambas
as eleições, os
mandatos serão
para o biênio
2012/ 2014.
Serão eleitos 12
representantes

para o CMAPPD
e 14 para o
CMI. Para o
primeiro, terão
direito a voto
representantes
de entidades e
movimentos com
atuação junto
às pessoas com
deficiência e

representantes
dos usuários dos
serviços voltados
a esse público. Já
para a eleição do
CMI, terão direito
a voto todos os
moradores idosos
cadastrados
no Centro de
Referência do

Idoso (CRI) até o
dia 31 de janeiro
de 2012.
Serviço
A Sedesc e o CRI
estão instalados
na Av. Redenção,
271, Centro.
Informações:
4126-3760.

SBC oferecerá tratamento
dentário para alunos do Pronatec
Foto: Valmir Franzoi

Medida
busca
facilitar
ainda mais
obtenção de
emprego

Reformulação que coloriu 5
o ‘Notícias do Município’
completa um ano

Por Vanêssa de
Oliveira

São Bernardo do
Campo será a
primeira cidade
brasileira a
implementar o
novo programa
do Ministério da
Saúde destinado a
oferecer assistência
em saúde bucal aos
alunos inscritos no
Programa Nacional
de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego
(Pronatec).
Por meio dessa
iniciativa, 320
pessoas da cidade
serão capacitadas
em cursos tão
diferentes quanto
oleiro, ceramista,
ajustador mecânico,
almoxarife e auxiliar
administrativo, entre
outros. A previsão é
que as aulas tenham
início em 6 de
março.

De início, 320 alunos do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego serão beneficiados
No início dos cursos,
a saúde bucal dos
estudantes será
avaliada e, quando
necessário, serão
encaminhados à
Unidade Básica de
Saúde mais próxima
de sua casa. Uma
equipe de dentistas
dará orientações
sobre os cuidados
com os dentes. Os
que necessitarem
de tratamento mais
especializado ou
a implantação de
próteses serão

encaminhados
ao Centro de
Especialidades
Odontológicas
(CEO), no Bairro
Nova Petrópolis.
Com a iniciativa,
a Prefeitura e o
Governo Federal
pretendem facilitar
ainda mais a
conquista do
emprego por parte
dos alunos, uma
vez que a estética
bucal muitas vezes
é um dos fatores
considerados pelos

empregadores na
hora de contratar.
Aqueles que
apresentarem
lesões bucais e
outros problemas
graves serão
atendidos primeiro.
O tratamento de
todos os inscritos
no Pronatec será
custeado pelo
Ministério de
Saúde e não haverá
necessidade de
ampliar as equipes
de saúde bucal do
município.

Por Alexandre
Postigo

O Notícias
do Município
comemora, no
sábado, um ano
da reformulação
editorial que
conferiu não
apenas cores à
publicação, antes
em preto e branco,
mas representou
uma decisiva
mudança em seu
projeto gráfico.
Algumas das
alterações que
o jornal sofreu
incluíram mais
e maiores fotos,
textos mais
curtos e objetivos
e prestação de
serviço para os

leitores.
Como esclarece
o secretário de
Comunicação,
tornar mais
atrativa a leitura
do Notícias,
transformando
a publicação em
um instrumento
mais efetivo de
comunicação
social, é uma
necessidade do
poder público.
“Além de divulgar
campanhas nas
áreas de saúde,
educação e em
outros setores, a
maior penetração
do jornal junto
aos moradores
da cidade é
importante na
medida que
torna mais
transparente
as ações da
Prefeitura”,
avaliou.
Capa da 1ª
edição
colorida do
Notícias
do
Município

Antigo sonho: moradores da
Vila Comunitária comemoram
regularização de imóveis
Bairro foi
beneficiado
pelo
‘Programa de
Regularização
Fundiária’
Por Cosmo Silva

“Quando peguei a
escritura em minha
mão parecia que
tinha ganhado
na loteria. É uma
sensação que
não tem preço.”
A felicidade de
Maricélia Mendonça
Santos, 56 anos, é
fácil de entender:
depois de mais 15
anos de espera, a
dona de casa é uma
das 50 famílias da
Vila Comunitária
beneficiadas pelo
Programa de
Regularização
Fundiária da
Prefeitura e que
obtiveram, em
novembro de 2011,
a escritura definitiva
de seus imóveis.
Muitas das famílias
da Vila Comunitária,
fundada em
1983 por meio
da Associação
de Construção
Comunitária por
Mutirão, esperaram
quase três décadas

pela regularização
dos imóveis. Essa
nova situação
jurídica, que
garante a posse
da propriedade,
permitirá aos
moradores, por
exemplo, usarem
os imóveis para
contraírem
empréstimos junto
a instituições
financeiras e deixar
suas casas para
herdeiros.
Morador e
presidente da
Associação de
Construção
Comunitária por
Mutirão, Inácio
Deodato Guimarães,
58 anos, lembra
com emoção dos
tempos difíceis
e dos esforços
para a compra do
terreno onde hoje é
a Vila Comunitária.
Segundo ele, a
área de 10 mil
m² foi adquirida
da Diocese de
Santo André pelos
moradores que,
além de pagar pelo
terreno, também
se organizaram
para construir suas
casas em regime de
mutirão.
“Na época, foi muito
difícil. Construímos

Documento define diretrizes
para a educação profissional
de jovens e adultos
Por Cosmo Silva

Foto: Raquel Toth
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Vila Nova Antunes também
passa por regularização
as casas, pagamos
os impostos, mas
não tínhamos a
escritura”, explicou
o morador,
acrescentando
que com o apoio
da Prefeitura
houve uma grande
redução dos
valores pagos pelo
documento aos
cartórios.
Até 2013, a meta
da Prefeitura é
regularizar em todo
o município 15 mil
moradias.

Prefeitura regulariza moradias em toda São Bernardo

Existem 261 assentamentos precários de interesse social na cidade. Destes, 130 são áreas
prioritárias para o Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Irregulares.
Atualmente, 51 áreas estão em processo de regularização, com cerca de 15 mil unidades
habitacionais. Esse processo está em fase final na Vila das Valsas, Botujuru
e Conjunto Habitacional Billings.
Na Vila Nova Antunes, os moradores já receberam os registros individuais de suas propriedades.

Com o objetivo
de contribuir
para a formação
integral dos
alunos, a Prefeitura
disponibilizou
aos professores e
demais profissionais
do setor documento
que estabelece
as diretrizes
curriculares para
a Educação de
Jovens Adultos
(EJA) e educação
profissional do
município.
O documento,
além de reafirmar
os princípios de
inclusão, igualdade
e justiça aplicados
na educação de São
Bernardo, articula
a reflexão teórica e
a prática da sala de

aula para
oferecer aos
professores uma
nova ferramenta
para melhorar ainda
mais a qualidade
dos serviços
oferecidos aos
alunos.
Alguns dos pontos
enfatizados pelo
documento é a
importância de
unir educação e
trabalho, da grade
curricular, do acesso
e permanência na
escola e da gestão
democrática do setor.
Além dos técnicos
da Prefeitura, as
diretrizes foram
formuladas com a
participação dos
educadores da
EJA e da educação
profissional.

Foto:Valmir Franzoi

Unidade
deve ser
entregue
no final do
primeiro
semestre

PROGRAME-SE

Obras do Hospital de Clínicas estão
em fase avançada de execução

Por Vanêssa de
Oliveira

As obras do Hospital
de Clínicas de São
Bernardo do Campo
se encontram em
fase avançada de
execução. Previsto
para ser inaugurado
no final do primeiro
semestre, o
equipamento está
sendo construído
na Estrada dos
Alvarenga, 999, na
região do Grande
Alvarenga. As
obras começaram
em setembro de
2010. O completo
funcionamento do
hospital está previsto
para o final de 2013,
sendo que dois
dos três blocos já
estão praticamente
concluídos.
O Hospital de
Clínicas será uma
das unidades mais
modernas do País
e estará apto a
atender as principais
demandas de saúde
em especialidades
cirúrgicas,
diagnóstico
por imagem,
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Com dois blocos quase concluídos, Hospital
será um dos mais modernos do País
hemodiálise,
medicina nuclear,
especialidades
clínicas e
especialidades
pediátricas. O
empreendimento
está sendo planejado
para ser um hospital
de excelência do
Sistema Único de
Saúde (SUS), de
alta complexidade,
com tecnologia
de ponta e 100%
informatizado.
Construído em
uma área de 18 mil
metros quadrados
e 11 pavimentos,
a unidade terá
240 leitos ao total,
sendo 60 de UTI (40
adultos e 20 infantis)

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de 27
de dezembro
de 1973

Palestras da Sala do
Empreendedor – Curso
de Gestão Financeira
Local: Sala do Empreendedor
Endereço: Praça Samuel
Samuel Sabatini, 50 - Térreo
Dia 28, às 8h30
Entrega da Reforma
da UBS Batistini
Endereço: Rua Manoel Carneiro,
120, Bairro Batistini
Dia 29, às 17h

Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Eventos
Encontro de RPG
Local: Gibiteca Municipal Eugenio
Colonnese
Endereço: Rua Tasman, 301,
Jardim do Mar (Cidade da Criança)
Dia 25, das 13h às 17h

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

e 180 normais.
O Hospital também
terá um heliponto.
De acordo com o
prefeito, quando
finalizado, a unidade
vai representar uma
grande mudança na
Saúde da cidade.
“A intervenção
está seguindo o
planejado e tudo
está correndo bem.
Essa obra é uma

expectativa de
décadas e, depois
de pronta, vai
contribuir para
zerar o nosso
déficit de leitos.
Outro grande
avanço será na
área de partos, já
que hoje em torno
de 30% dos bebês
da cidade nascem
fora do município”,
citou.

Conheça o Hospital de Clínicas

Unidade de excelência do Sistema Único de Saúde (SUS);
fará atendimento de casos de alta complexidade, com
internação clínica em geral e internação cirúrgica
Terá 240 leitos de internação
Investimento: R$ 124,7 milhões, sendo R$ 82 milhões da
União e R$ 42,7 milhões da Prefeitura

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

Plantão da Sala do Empreendedor
com Sebrae Móvel, Banco do Povo
e Central de Trabalho e Renda
Endereço: Avenida Humberto de
Castelo Branco, 3.601
Bairro Alves Dias
Dias 28 e 29, das 9h às 16h
Realização de testagens gratuitas
de HIV, sífiles e hepatites B e C
Local: Ambulatório de
Especialidades Médicas
Endereço: Avenida Armando Ítalo
Setti, 402, salas 309 e 310
De 1º a 30 de março,
das 8h às 17h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Ferrazópolis / Silvina /
Montanhão
De 1 a 31 de março
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366 3662

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

