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Moradores do Bairro
Cooperativa recebem Praça
Três Marias neste sábado

EDUCAÇÃO 8

CEU Regina Rocco
Casa será entregue
no próximo mês
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Publicação oficial do Município de São Bernardo do Campo

Núcleo de Justiça
Comunitária já
beneficiou mais
de 700 pessoas

Foto:Wilson Magão

Prefeitura também constrói no local Centro Educacional
Unificado (CEU) e o Conjunto Habitacional Três Marias

DESENVOLVIMENTO 4
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Site, guia e nova
sinalização reforçam
turismo em SBC

SAÚDE 3

Nova UBS Batistini amplia atendimento
e tem mais consultórios e profissionais

CELEBRAÇÃO 40

Mês da mulher é comemorado
em São Bernardo do Campo
com ampla programação

Praça Três Marias será mais uma opção de lazer
e esporte para moradores do Bairro Cooperativa
Foto: Nilson Sandre

Nova
área
de lazer
será
entregue
amanhã
Por Cosmo Silva

“Quem vai ganhar
muito com essa nova
praça
são as crianças do
Conjunto Três Marias.
A praça tem pista,
muita grama e uma
quadra de futebol de
areia que já está sendo
utilizada pela garotada.”

Cícera Pereira,
37 anos, mãe
de dois filhos

Stefani Aparecida
Bispo, 19 anos,
mãe de um filho.

Praça é parte do Conjunto Habitacional Três Marias e fica
ao lado do CEU que a Prefeitura está construindo na região

Educacional
Unificado (CEU)
Celso Daniel, que a
Administração está
construindo na
região.
No local foi erguido
um muro de 47
metros com arte
de grafite. A
Prefeitura também
plantou 950

árvores na praça,
algumas nativas da
Mata Atlântica.
Segundo o
prefeito, o
Bairro Cooperativa
está recebendo
melhorias
nas áreas de
educação, com o
CEU, habitação,
com o conjunto

habitacional, e
de lazer, com a
praça que será
entregue agora,
que mudarão
para melhor a
qualidade
de vida da
comunidade.
“Todo esse esforço
é resultado de
um trabalho

conjunto entre os
diversos setores
da Prefeitura
e nasceu da
constatação de
que os moradores
e a comunidade
estavam muito
carentes desses
equipamentos
públicos”,
explicou.

Foto:
Wilson
Magão
Foto:
Rquel
Toth

m², é parte do
empreendimento
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, que prevê
a construção de
1.236 moradias,
852 das quais já
entregues pela
Administração.
A praça fica ao
lado do Centro

Foto: Nilson Sandre

Os moradores do
Bairro Cooperativa
vão receber
amanhã a Praça
Três Marias, um
espaço com pista
de caminhada,
equipamentos de
alongamento e
ginástica, áreas
de convívio com
mesas e bancos,
playground com
tanque de areia
e quadra de
futebol de areia.
A praça, que fica
na Avenida Fênix,
será entregue pela
Prefeitura às 10h.
A área de lazer,
com 22 mil

“O bairro sempre foi
carente de opções de
lazer. Agora nossos
filhos terão um espaço
para brincar e soltar
pipa com segurança.
Quando as árvores
estiverem grandes, todo
o bairro ficará muito
mais bonito.”

Conheça o Conjunto Habitacional Três Marias

O Conjunto Habitacional Três Marias prevê a construção de 52
edifícios e 1.236 moradias; já foram entregues 852.

Os moradores também serão contemplados com
um Centro Comercial e um Centro de Reciclagem.

Os apartamentos são destinados a famílias residentes em
áreas de risco e de proteção ambiental de quatro assentamentos
precários da região do Grande Alvarenga: Sítio Bom Jesus,
Alvarenga Peixoto, Divinéia I e II, Pantanal I e II e Jardim Ipê.

O investimento no conjunto é de R$ 81 milhões: R$ 57
milhões são recursos do Governo Federal por meio do PAC
e R$ 24 milhões da Prefeitura.

Foto:
Foto:Wilson
Rquel Magão
Toth

Foto: Rquel Toth
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Nova UBS Batistini amplia atendimento e
tem mais consultórios e profissionais de saúde
Foto: Raquel Toth

Unidade
antiga não
oferecia
boas
condições de
atendimento

Equipe também é ampliada

A equipe da unidade também foi reforçada. Dois médicos
generalistas se somaram à equipe, que possui dois clínicos
gerais, dois ginecologistas, dois pediatras e um generalista.
O serviço odontológico foi ampliado com mais dois dentistas
e dois técnicos de saúde bucal. Por fim, a unidade agora
presta atendimento psicológico.

Por Vanêssa Oliveira

A nova sede da UBS
Batistini, inaugurada
na quarta-feira,
aumentou o número
de consultórios e
de profissionais.
Com isso, os
serviços prestados
à comunidade serão
ampliados. A nova
unidade fica na Rua
Manuel
Carneiro, 120.
Foram incorporados
à equipe sete
novos servidores
da Saúde, inclusive
um psicólogo. A
unidade também
passa a ter três
equipes de Saúde
da Família. O
novo prédio, mais
espaçoso que o
anterior, também

“Esta UBS ficou muito
boa e a comunidade
estava precisando. A
Prefeitura tem feito
muito pela Saúde da
cidade.”
Marival Arcanjo Rocha,
38 anos, motorista

A nova UBS terá dez consultórios,
em vez dos quatro da unidade anterior
vai melhorar as
condições de
trabalho para os
servidores.
A UBS inagurada tem
dez consultórios,
em vez dos quatro
anteriores. Também
foi ampliado
o número de
equipamentos
odontológicos, de
um para seis, e de
salas de espera,
de uma para sete.

A UBS conta ainda
com salas para
os apoiadores
e agentes
comunitários
e espaço para
reuniões. Outros
serviços disponíveis
aos moradores
são fraldário,
brinquedoteca,
escovódromo local destinado às
ações educativas
das equipes de

saúde bucal - e até
playground.
Além disso, a UBS
possui rampas
de acessibilidade
e banheiros
adaptados para
pessoas com
deficiência.
De acordo com o
prefeito, a Saúde é
uma das áreas que
mais tem recebido
investimentos da
Administração.

“Com o aumento dos
consultórios quem
ganha é a população
do Batistini, que poderá
com isso ser melhor
atendida.”
Alberto Trovassi Moura,
43 anos, ajudante geral

“Tudo ficou melhor,
principalmente porque
a UBS ficou bem mais
próxima da população.
A Administração está de
parabéns.”
Poliana Tenório da Silva
Souza, 23 anos, dona de
casa
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Foto: Acervo SBC

Prefeitura inaugura site, guia e nova sinalização
para incrementar turismo no município

Foto: Rquel Toth
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Ação está
sendo
realizada
em parceria
com o setor
privado
Por Vanêssa Oliveira

A Prefeitura lançou
na quinta-feira, no
Paço Municipal, três
novos produtos
para incrementar
ainda mais o
potencial turístico
da cidade: o Guia
Turístico Oficial
do Município, o
Site de Turismo de
São Bernardo do
Campo e o Projeto
de Sinalização

Cidade da Criança e Riacho Grande passarão a ser melhor divulgados
Turística.
Com um layout
moderno e
interativo, o Site
de Turismo, www.
turismosaobernardo.
com.br, reúne
dicas de lugares
onde comer, se
divertir e hospedar
no município. No
mesmo endereço,
o internauta poderá
navegar pela
galeria de fotos e
vídeos das atrações
de São Bernardo,
acessar um breve
histórico da cidade
e se cadastrar para
receber notícias por
meio das principais
redes sociais. O site

foi elaborado
pela Prefeitura
em parceria com
os empresários
ligados ao turismo
do município.
A Cidade da
Criança, a Represa
Billings e todas as
outras atrações
de São Bernardo
também serão
divulgadas por
meio do Guia
Turístico, um mapa
lúdico e colorido
com uma lista
de 32 locais no
município com
interesse para
o visitante. Essa
publicação pode
ser encontrada,

em português ou
inglês, no Centro
de Informações
Turísticas, na
Cidade da Criança,
e em locais de
grande circulação
como parques e
restaurantes.
A Prefeitura
também está
melhorando a
sinalização turística
do município.
Nesse sentido,
desde julho do
ano passado estão
sendo colocadas
452 placas em
toda a cidade
para indicar a
localização de 36
locais de interesse

turístico.
Essa ação
está em
etapa final.
De acordo
com o prefeito,
a cidade já
recebeu inúmeras
melhorias.
“Identificamos
o turismo como
uma das áreas
estratégicas
para o
desenvolvimento
econômico da
cidade, geradora
de até 8% dos
empregos locais”,
afirmou.
Guia Turístico é mais uma
ferramenta para incentivar o setor

Central de Trabalho e Renda
oferece serviços para empregadores
Foto: Rquel Toth

Cadastro
disponível aos
empresários
conta
com 50 mil
pessoas
Por Vanêssa de
Oliveira

Além de oferecer
oportunidades
para quem está
procurando
emprego, a Central
de Trabalho e Renda
(CTR) da Prefeitura
também oferece
serviços para o
empreendedor que
busca candidatos
com o melhor
perfil para integrar
o quadro de
funcionários de sua
empresa.
O CTR disponibiliza
hoje para os
empresários
um cadastro de
trabalhadores, em
todos os níveis de
escolaridade e em
todas as profissões,
de cerca de 50 mil
moradores de São
Bernardo. Graças
a essa iniciativa,
que aproxima
empregados e
empregadores,
3.872 pessoas já
foram encaminhadas
a uma vaga no

CTR também disponibiliza espaços para
a realização de entrevistas e processos de seleção
mercado de trabalho
desde a inauguração
da Central, em
dezembro de 2010.
Outra facilidade
oferecida aos
empregadores no
CTR são espaços
para a realização
de entrevistas e
processo de seleção.
Todos os serviços
são gratuitos, tanto
para o trabalhador
quanto para o
empregador.
Para o empresário
Ricardo Ferracini,
dono da unidade de
São Bernardo da rede
australiana Outback,
a intermediação da
CTR foi fundamental

para a abertura
do restaurante.
“Anunciamos 130
oportunidades
de emprego e a
Central nos ajudou
a captar 35% desse
total. Se não fosse
isso, teríamos tido
diversos prejuízos
com o atraso na
abertura da casa”,
afirmou.
Atualmente, a CTR
disponibiliza 848
vagas de trabalho.

Para o trabalhador,
além de poder
cadastrar seu
currículo, inclusive
pelo site http://
maisemprego.mte.
gov.br, alguns
dos serviços
disponíveis são
entrada no segurodesemprego,
emissão da carteira
de trabalho e
palestras de
orientação
profissional.

SBC realiza campanha
contra câncer de mama
e de colo de útero
Por Vanêssa Oliveira

A Prefeitura
promove na semana
que vem, de 5 a
9 de março, uma
campanha nas 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
para a realização de
exames preventivos
contra o câncer de
mama e de colo de
útero. Os técnicos
das unidades
atenderão das
8h às 17h.
A iniciativa faz parte
da programação
pelo Mês da Mulher,
que celebra o Dia
Internacional da
Mulher, 8 de março.
Durante esse
período, qualquer
mulher que tenha
vida sexual ativa
poderá fazer
exames clínicos
de papanicolau e,
se for constatada
qualquer suspeita,
ser encaminhada

para a realização
de mamografia.
Serão também
ministradas
palestras sobre
prevenção de
outras doenças
e haverá a
distribuição
de material
informativo,
apresentação de
peças de teatro
e discussões
com grupos de
planejamento
familiar.
De acordo com
a Secretaria de
Saúde, na mesma
campanha, em
2011, foram
realizados 6.145
exames e 1.400
mamografias.
Serviço
Os endereços das
UBSs podem ser
encontrados no site
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Serviço

A CTR funciona na Rua Marechal Deodoro, 2.316, no Centro.
O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda
a quinta-feira, e às sextas, das 8h às 15h.
Informações pelo telefone 4128-1232.

As 32 UBSs da cidade
farão exames preventivos
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Recuperação do viaduto do Km 22,5
da Via Anchieta entra em nova fase
Alça da
pista
sentido
São Paulo
está sendo
construída

Por Ana Carolina
Martins

A recuperação do
viaduto do Km
22,5 da Rodovia
Anchieta entrou
em uma nova fase.
Atualmente, está
sendo realizada
a armação para
concretagem
da alça da pista
sentido São Paulo
e a moldagem dos
blocos de concreto
em direção à
Avenida Presidente
João Café Filho.
O viaduto terá
mão dupla e uma
alça no sentido
São Paulo. Quando
entregue, a via será
uma alternativa

para o motorista
que precisa
acessar a Anchieta
e hoje utiliza o
viaduto do Km 23
daquela rodovia.
As melhorias para
o trânsito também
se estenderão aos
moradores dos
bairros Centro,
Ferrazópolis,
Assunção,
Demarchi, dos
Casa, Batistini,
Alvarenga, entre
outros.
As próximas etapas
da intervenção
prevêem a
interligação com a
Avenida Presidente
João Café Filho, o
que solucionará o
tráfego conflituoso
no local. Hoje,
o motorista que
trafega do Centro
em direção à
Avenida Capitão
Casa é obrigado a
transpor a Rodovia

O novo viaduto vai diminuir o
tráfego de veículos no viaduto do
km 23 da Rodovia Anchieta

Anchieta pelo Km
23, cruzando com
o movimento de
saída da rodovia,
uma manobra
considerada
perigosa.
Para o tráfego de
pedestres, será
instalada uma
passarela metálica
ao longo e à
esquerda da via
sentido Avenida
Presidente João
Café Filho.
As concessionárias

Eletropaulo,
Comgás e
Companhia de
Saneamento
Básico do Estado
de São Paulo
(Sabesp) já
remanejaram as
redes de
energia e
água e foram
desapropriados e
demolidos nove
imóveis para a
construção da
alça sentido
São Paulo.

Primeira etapa da
duplicação da Avenida José
Odorizzi segue acelerada
Por Ana Carolina
Martins

A primeira etapa da
duplicação da Av.
José Odorizzi, da
Via Anchieta até a
Av. Robert Kennedy,
está a todo vapor. A
obra tem recursos
da empresa Scania,
que realiza a
intervenção como
pagamento por
um terreno da
Prefeitura adquirido
pela multinacional
para ampliar sua
fábrica na cidade.
A obra foi eleita
como prioridade
durante o
Orçamento
Participativo. A
primeira etapa deve
ser entregue em
outubro.
A segunda etapa
da intervenção
prevê a duplicação
do restante da
Av. José Odorizzi,

desde a Av. Robert
Kennedy até Rua
dos Flamingos,
assim como toda
a extensão da Av.
Samuel Aizemberg
após a captação de
recursos externos.
Atualmente a via
possui duas faixas
de rolamento,
uma no sentido
Anchieta e uma
em direção a Av.
Robert Kennedy.
Quando finalizadas
as duas etapas da
intervenção, a via
terá três faixas
em ambos os
sentidos e uma
faixa adicional,
sem semáforo, no
acesso à Av. Robert
Kennedy.
A via irá facilitar
a ligação
entre a região
central e a
Rodovia dos
Imigrantes.

Por Cosmo Silva

“Ser um conselheiro
do Orçamento
Participativo (OP)
é uma experiência
que deveria ser
vivenciada por
todos”. Essa é a
opinião de Genivaldo
de Jesus, 44
anos, um dos 20
conselheiros titulares
eleitos em 2010
para representar as
diversas regiões da
cidade.
Escolhidos por
suas comunidades
durante as
plenárias do OP,
os representantes
passaram a
compor o Conselho

Municipal do
Orçamento da
cidade. É esse
conselho que, pelo
voto, incorpora ou
não as demandas
eleitas durante
as plenárias ao
orçamento da
Prefeitura. Também
é responsabilidade
desses
representantes
da sociedade civil
fiscalizar a execução
dos projetos e obras
escolhidos como
prioridade.
Para Genivaldo,
esse mais de um
ano de trabalho
junto ao Conselho
vem mudando a
forma como ele
enxerga o poder
público. “Muitas
vezes cobramos,
criticamos e
sugerimos de forma
aleatória e genérica.
Hoje sei que,
antes de realizar

Representantes foram eleitos durante
as plenárias do Orçamento Participativo
qualquer obra na
cidade, é preciso ter
um projeto e definir
de onde vêm os
recursos”, esclarece.
Para ele, o canal
de diálogo aberto
com a população
por meio do OP foi
responsável por
diversas melhorias
em sua região,
principalmente nas
áreas de saúde e
educação.
Sueli Gonçalves
Manoel, eleita
conselheira pela
região do Taboão,

resume bem o
sentimento de
participar da
gestão da cidade.
“Está sendo uma
das melhores
experiências da
minha vida”, diz.
Reuniões
preparatórias

As reuniões preparatórios
do OP tiveram início
ontem e seguem até 14
de abril. As sete primeiras
são com diversos setores
da comunidade, como
sindicalista e acadêmico.

PROGRAME-SE

Uma das
funções dos
conselheiros
é fiscalizar a
execução do
orçamento

Foto: Rquel Toth

Conselheiros do OP destacam
transformação em suas vidas

Eventos
Semana de Prevenção do Câncer
de Mama e do Colo do Útero
Endereço: nas 32 UBSs da cidade
De 5 a 9 de março
(manhã e tarde)
Exposição Catalogação e
Homologação de Produtos
de Defesa
Local: Cenforpe
Endereço: Av. Dom Jaime de Barros
Câmara, 201 – Bairro Planalto
Dia 6, das 9h às 12h
Abertura da 1ª reunião
técnica da ABIMDE
Local: Cenforpe
Endereço: Av. Dom Jaime de Barros
Câmara, 201 – Bairro Planalto
Dia 6, às 10h30
Painel de debate: O papel
da mulher na sociedade
Local: Centro de Referência
ao Idoso (CRI
Endereço: Avenida Redenção,
271 – Centro
Dia 8, às 18h30
Exposição 30 anos de SBT
Local: Cidade da TV
Endereço: Rua Tasman, 301
Jardim do Mar
Até abril, das 9h às 17h
Inscrições
Torneio Aberto de Damas
Inscrições: Ginásio Poliesportivo ou
ricardocriez@hotmail.com
Endereço: Av. Kennedy, 1.155
Bairro Anchieta
27 de fevereiro a 16 de março,
das 8h às 17h
Inauguração
Praça Três Marias
Local: Avenida Fênix
Bairro Cooperativa
Dia 3, às 10h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Ferrazópolis / Jd. Silvina /
Montanhão
De 1 a 31 de março
Operação Bota Fora
Região: Centro
Informações: 4366 3662

7

Centro Educacional Unificado Regina
Rocco Casa será entregue no próximo mês
Fotos: Wilson Magão
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Complexo educacional vai atender cerca de 5,1 mil alunos

Complexo
educacional
terá o nome
de mãe da
ex-primeiradama do País
Por Soraya Paladini

O Centro
Educacional
Unificado (CEU)
São Pedro,
localizado no
antigo Clube
da Volks, será
inaugurado no
próximo mês. Os
dois complexos,
divididos em
quatro blocos e

que vão atender
mais de 5,1 mil
alunos de 0 a
10 anos, foram
vistoriados na
sexta-feira pelo
prefeito e pela
ex-primeira-dama
do País, Marisa
Letícia. Maior
entre os sete
CEUs que estão
sendo construídos
no município, a
unidade terá o
nome de Regina
Rocco Casa, mãe
da ex-primeiradama.
Como explicou o
prefeito, o CEU vai
oferecer também

teatro, parque,
bibliotecas, ateliê
de ciências e
artes, centro de
treinamento para
handebol, trilha
e espaço para
esportes radicais.
“Além de nosso
compromisso de
zerar o déficit
de vagas na
rede, a unidade
será de extrema
importância para
que a comunidade
participe de
atividades
socioeducacionais,
esportivas e de
lazer”, destaca.
Durante a vistoria,

Marisa Letícia
confessou estar
emocionada com
a homenagem.
“Tenho certeza que
esta unidade irá
trazer felicidade
a muitas mães
que precisam
de escolas e de
creches para
deixarem seus
filhos”, afirmou.
Os outros CEUs
em construção
na cidade ficam
no Jardim Silvina,
Bairro Cooperativa
e no Parque Hawaí,
na região do
Grande Alvarenga.

Pedreira capacitada pela
Prefeitura trabalha na obra
Loraine Galhardi é uma das
trabalhadoras em atividade
no canteiro de obras do CEU.
Servente de pedreira, ela
conseguiu o emprego depois
de se capacitar num dos cursos
oferecidos pela Prefeitura,
o Mulheres Construindo
Autonomia. Resultado de uma
parceria com o Governo Federal,
o curso capacitou 164 mulheres
em uma área tradicionalmente
dominada pelos homens, a
construção civil. Dessas, 20
estão trabalhando em obras
da Prefeitura.
“Ser pedreira é um sonho
que eu tenho desde menina,

pois tenho pai e tio pedreiros.
Hoje consegui este trabalho
como servente de pedreira e
vou continuar na luta para
um dia ser pedreira e, depois,
engenheira.”, afirma Galhardi.

Núcleo de Justiça Comunitária já
beneficiou mais de 700 pessoas

Por Vanêssa Oliveira

O Núcleo de Justiça
Comunitária
da Prefeitura,
inaugurado em
junho de 2011, atua
na resolução, sem
a necessidade de
disputa judicial, de
pequenos conflitos
na região do
Grande Alvarenga,
como brigas
entre familiares a
desavenças com
vizinhos. Até
o momento, a
entidade já realizou
35 pré-mediações,
sete mediações,

sendo seis com
acordo, além de 80
encaminhamentos
a programas da
Prefeitura.
Além disso, quase
700 pessoas já
foram capacitadas
por meio de
palestras e cursos
sobre seus direitos
como cidadão e
encaminhados às
redes sociais da
Prefeitura. Também
foram realizadas
37 atividades
de capacitação
permanente com
os 25 agentes de
mediação e ainda
40 oficinas diversas
com a participação
da população local.
Os agentes de
mediação recebem
um auxílio mensal
de R$ 190 e
trabalham 30

Foto: Raquel Toth

Unidade
atua na
resolução de
pequenos
conflitos na
comunidade

No espaço, moradores também podem se
capacitar sobre seus direitos como cidadão
horas semanais
no programa. A
equipe do Núcleo
também conta com
advogado, psicóloga
e uma assistente
social.
Implementado de
forma pioneira
no Estado de São
Paulo, o Núcleo foi
colocado em prática
na cidade por meio
de convênio firmado
entre a Prefeitura e o

Guarda Ambiental amplia
fiscalização na Represa Billings no
período de reprodução das espécies
Por Vinícius
Dominichelli

O saldo da
fiscalização
realizada
pela Guarda
Ambiental na
Represa Billings
no período de
defeso, de 1 de
novembro a 28
de fevereiro,
quando não é
permitido pescar,
é positivo: foram
apreendidas 15
tarrafas - espécie
de rede - e cerca
de dois mil metros
de rede cuja
malha não atendia
aos parâmetros
legais.

O período de
defeso, previsto
por legislação
do Instituto
Brasileiro do Meio
Ambiente e dos
Recursos Naturais
Renováveis
(Ibama), é uma
proteção especial à
reprodução natural
das espécies e
que garante sua
sobrevivência.
Aqueles que
descumprem a
regra podem ser
condenados a
penas de detenção
de um a três anos
de reclusão ou
multa.

Inspeção veicular acontece
na semana que vem no
Bairro Rudge Ramos

Guarda
Ambiental
é reforçada
Em 2009, o
contingente da
Guarda era de 25
pessoas. Hoje,
esse número
aumentou para
72, sendo que
40 realizam
policiamento
ambiental. A
corporação
também
recebeu uma nova
sede - na Praça
Luiz Gianoto, s/n
– Riacho Grande
- e 12 veículos. O
telefone
é 4126-2800.

Ministério da Justiça.
Com a solução de
pequenos conflitos
por intermédio
do núcleo, a
Administração
contribui para
desafogar o volume
de processos
no Judiciário.
Os acordos de
mediação precisam
ser de comum
acordo entre as
partes.

Por Soraya Paladini

A nova etapa
do Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
veicular gratuita
em automóveis
particulares
movidos a diesel
de São Bernardo,
acontece na
próxima semana,
de segunda a sextafeira, das 8h45 às
12h e das 13h às
15h30, na Av. Lauro
Gomes, próximo ao
nº 4.943, no Bairro
Rudge Ramos.
Ao longo de
2012 haverá a
inspeção veicular
em 21 pontos da
cidade, mais do
que o dobro das
realizadas no ano
passado, 10. Outra
novidade deste ano

é que a inspeção
acontece duas
semanas por mês.
No ano passado
era apenas uma
semana a cada
mês.
A ação, que
não tem caráter
punitivo, tem
o objetivo de
conscientizar
proprietários
de veículos e
empresas de
transporte sobre a
importância para
o meio ambiente
e a qualidade de
vida de manter
regulados os
motores. Além da
inspeção em várias
regiões da cidade,
veículos de 27
empresas também
são inspecionados
pelo Programa.
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Ônibus do ‘Expresso Lazer’ voltam
a circular nas escolas da cidade
Ação já
atendeu
mais
de 50 mil
crianças do
município
Por Vinícius
Dominichelli

O Expresso Lazer
está de volta. Após
o período de férias,
os dois ônibus do
programa voltam a
circular em março
pelas escolas
municipais de São
Bernardo levando
para os alunos
muita brincadeira
e diversão.
Gincanas, jogos e
diversas atividades
esportivas são
algumas das
atrações às
crianças, que
são sempre
acompanhadas
por monitores do
programa.
A criação do
Expresso Lazer,
que democratiza
o acesso a esse
tipo de atividade,
foi escolhida como
prioridade pela
população durante
o Orçamento
Participativo de
2010. Desde
agosto do ano

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

passado, já foram
atendidas mais de
50 mil crianças em
toda a cidade.
Os ônibus do
programa vão
até as escolas
municipais de
educação infantil
e fundamental de
terça a sexta-feira
e, nos finais de
semana, circulam
pelos bairros da
cidade.
“Esses ônibus
fazem parte de uma
política pública
da Prefeitura que
tem o objetivo
de oferecer lazer
e esporte para
as crianças, em
toda a cidade,
principalmente nos
bairros periféricos”,
explicou o chefe do
Executivo.
O investimento
inicial da Prefeitura
na aquisição e na
adaptação dos
ônibus foi de R$
557,2 mil, além do
custo anual de R$
1,6 milhão para
o pagamento de
recursos humanos
e materiais.
Serviço
Informações sobre
a ação pelo telefone
4126-5614.

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: Acervo SBC
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Alunos poderão se divertir em
atividades de lazer e esportivas

Hip Hop invade o
Parque da Juventude
neste domingo
Por Vinícius
Dominichelli

O Parque da
juventude recebe
no domingo, às
10h, um evento que
é um prato cheio
para os amantes da
música Hip Hop, o
Ensaiando com o
Movimento. Alguns
dos grupos que
se apresentarão
serão Dragões de
Komodo, Tábata
Alves e Fumaça
One. O som
também vai ficar
por conta dos Djs
residentes Beto

Fernandes. Sucesso
de público nas
edições realizadas
em 2008 e 2011,
o Ensaiando com
o Movimento
tem o objetivo
de mobilizar os
jovens por meio da
música e fomentar
uma cultura
urbana saudável.
Serviço
O Parque da
Juventude fica
na Av. Armando
ítalo Setti, 65,
no Centro.
Informações:
4330-0726.

Copa de Futsal Cidade de
São Bernardo está com
as inscrições abertas
Por Vinícius
Dominichelli

Confira onde o Expresso Lazer
estará neste fim de semana

Dia 3
Rua Votorantim, altura do número 671 – Vila Vivaldi
e Rua Francisco Negri – Cooperativa
Dia 4
Rua Joaquim Ramão, atrás do Centro Esportivo – Planalto
e Rua Romanos – Nova Canaã III

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

Os amantes do
futsal vão ter mais
uma oportunidade
para mostrar seu
talento dentro
de quadra. Vem
aí mais uma
edição da Copa
de Futsal Cidade
de São Bernardo.
As inscrições,
gratuitas, serão
realizadas entre
5 e 9 de março,
das 8h às 17h20,
na Secretaria de
Esportes e Lazer.

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

Na categoria sub20 poderão se
inscrever atletas
nascidos entre
1992 e 1994. A
idade mínima da
categoria adulto
é 17 anos. A
categoria master
é destinada a
jogadores nascidos
até 1976 e, no
torneio feminino,
podem se inscrever
jogadoras nascidas
até 1996.
Serviço
Informações pelo
telefone 4126-5652

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

Projeto Gráfico, arte e editoração
Mônica Timoteo da Silva
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Ismael Moura

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

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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