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Oficinas Culturais
oferecem duas
mil vagas em
101 cursos
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Mais sete
assentamentos
precários da cidade
serão urbanizados
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Sistema agiliza gestão das bibliotecas escolares

Projeto
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forma mais
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crianças e
adolescentes
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SBC inaugura
Incubadora de
Empresas voltada
à economia solidária

Reuniões preparatórias mobilizam sociedade
para as plenárias do Orçamento Participativo
Fotos: Rquel Toth
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“Envolver os diferentes setores da comunidade
na gestão da cidade é uma das principais
marcas do Governo. Todos ganham com esse
processo e o resultado é uma cidade mais
justa, acolhedora e com oportunidades
para todos.”

“Poder participar e ser agente modificador
e atuante no orçamento da cidade é uma
experiência única. O mais gratificante é perceber
que nossa participação conta e que as demandas
escolhidas pela comunidade são incorporadas
ao orçamento da cidade.”

Sérgio Nobre, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Freira Nilza Domingos, colaboradora
do Lar Madre Vincenza

Última
reunião
preparatória
segmentada
aconteceu
na quarta
Por Cosmo Silva

A Prefeitura
realizou na quartafeira a última das
sete reuniões
preparatórias
com segmentos
da sociedade
para as plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo
(OP) 2013, que
têm início dia 23
de abril. Nesse
encontro, que
aconteceu na sede
do Executivo, no
Paço Municipal,
representantes
do empresariado
são-bernardense
foram informados
por técnicos do
poder público e
pelo prefeito sobre

todo o processo
do Orçamento
Participativo.
Além de
empresários,
os técnicos da
Prefeitura se
reuniram, desde o
dia 1º de março,
com representantes
de sociedades
amigos de bairro,
de partidos
políticos e dos
setores religioso,
sindicalista,
acadêmico e do
terceiro setor. Ainda
estão previstas
outras 20 reuniões
regionais com a
população a partir
de segunda-feira
(veja relação na
página la lado).
Nos encontros,
além de explicar
aos participantes
o funcionamento
do OP 2013, o
prefeito apresentou
um balanço da
execução das
diretrizes do Plano

Plurianual (PPA),
das demandas
escolhidas e
incorporadas
como prioridade
pela população no
OP de 2011 e as
ações da Prefeitura
em diversas
áreas, como
Saúde, Educação,
Transporte, Trânsito
e Segurança.
Para o chefe
do Executivo,
conseguir reunir
tantas pessoas
interessadas na
organização das
plenárias do OP é
uma prova de que a
população cada vez
mais entende e quer
participar, junto
com a Prefeitura, da
gestão da cidade.
“Esses encontros
antecipados com
alguns setores da
sociedade e com
a população são
importantes para
que cheguemos
organizados nas
deliberativas”,
enfatizou o chefe
do Executivo.

“Esse canal de diálogo constante entre a
Administração e a população para preparar
as plenárias deliberativas é ótimo. Governo
participativo é exatamente o que estamos
vendo aqui nessa reunião.”
Hetimochenco Queiroz Silva, presidente
da Sociedade Amigos de Bairro do
Parque São Bernardo

Encontros preparatórios tiveram o objetivo de informar
a população sobre como será o OP neste ano

Orçamento Participativo
democratiza gestão da cidade
Durante as
plenárias
deliberativas do
OP, a comunidade
escolhe, por meio
de votação, quais
são as obras
ou serviços que
são prioridade
para sua região
e para a cidade.
Os participantes
também elegem
representantes
para compor
o Conselho
Municipal do
Orçamento (CMO).
Essas demandas
escolhidas pela
população,
após análise do
CMO, podem ser

incluídas na peça
orçamentária.
Como esclarece a
titular da Secretaria
de Orçamento
e Planejamento
Participativo, mais
do que envolver a
população na gestão
da cidade, o OP
dá transparência
às ações da
Prefeitura uma
vez que promove
uma discussão
nas plenárias não
só das demandas
apresentadas pela
comunidade, mas
de todas as obras
e projetos da
Administração. “Mais
do que reivindicar,

a população fica
sabendo como e
onde os recursos
serão aplicados”,
afirma.
Durante o OP
de 2011, 63
demandas foram
escolhidas pela
população durante
as plenárias
deliberativas,
58 das quais
foram inseridas
no orçamento da
Administração.
O OP definiu o
investimento de
R$ 504 milhões, o
que correspondeu
a 16,8% do total
do orçamento da
cidade.
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Emprestar livro nas bibliotecas das escolas
municipais da cidade vai ficar mais fácil
Fotos: Raquel Toth
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Sistema foi instalado em 91 escolas municipais e 44 espaços adaptados

Sistema
vai agilizar
registro
das obras
nas
bibliotecas
Por Cosmo Silva

As bibliotecas da
rede municipal de
ensino passarão a
utilizar, a partir de
segunda-feira, o
Koha, um software
que aperfeiçoa
a gestão das

unidades, seja na
administração dos
acervos de livros
ou facilitando
e agilizando
empréstimos
e consultas
das obras por
parte de alunos,
professores e
comunidade.
Instalado nas
bibliotecas de 91
escolas municipais
de educação
básica e em 44
espaços das

unidades escolares
de São Bernardo,
o novo sistema
vai permitir, por
exemplo, que
informações sobre
livros emprestados
sejam atualizados
em tempo real em
toda a rede. Com
o Koha, também
será possível
catalogar com
mais agilidade
os títulos das
bibliotecas.
Hoje, a rede

de ensino do
município conta
com 600 mil livros
em suas escolas,
sendo que 250
mil deles ainda
precisam ser
catalogados.
Como destaca
a secretária de
Educação, o novo
sistema vai agilizar
o trabalho nas
bibliotecas. “O que
deveria ser feito
em quatro anos,
agora poderá ser

concluído em um.
Outra novidade é
que um aluno de
uma escola poderá
acessar e consultar
um título de uma
unidade do outro
lado da cidade
sem precisar sair
de sua região”,
completa.
O Koha é um
software livre,
ou seja, pode
ser utilizado
sem custos. Ele
foi desenvolvido

inicialmente para
uma pequena
biblioteca da
Nova Zelândia.
Atualmente ele é
utilizado em vários
países.
Homenagem
A data em que o
sistema passará a
ser utilizado nas
escolas foi
escolhida como uma
forma de lembrar o
Dia do Bibliotecário,
justamente
12 de março.

Foto: Rquel Toth

Unidade
também
oferece
apoio
aos
familiares
Por Vanêssa de
Oliveira

O Centro
de Atenção
Psicossocial Infantil
(CAPSi) é a primeira
unidade de São
Bernardo destinada
a crianças e
adolescentes até
18 anos portadores
de transtornos
mentais severos
e persistentes.
Hoje, o espaço
atende nos grupos
terapêuticos 161
pacientes, 14 dos
quais de forma
intensiva, ou seja,
que permanecem
mais tempo no
Centro.
Os diagnósticos
mais frequentes
são transtorno
invasivo do
desenvolvimento
(autismo), com
40,4% da demanda;
seguido de
esquizofrenia,
13,6%; transtorno
hipercinético,
10,5% e transtorno
de conduta, 18%.

Unidade, localizada no Jardim Hollywood,
atende crianças com transtornos mentais graves
Além das consultas
individuais e
dos grupos
terapêuticos, os
usuários podem se
ocupar em diversas
oficinas. O Centro
também oferece
serviços para os
pais das crianças
e adolescentes
atendidos, como
apoio psicológico,
atividades
esportivas e
oficinas de
produção de
artesanato e
geração de renda.
Para Francisca
Sônia Vieira
Ricardo, moradora
do Riacho Grande,

o Centro tem sido
muito importante
para a melhoria da
qualidade de vida
do seu filho de três
anos, que é autista.
“No CAPSi tem
tratamento, terapia,
meu filho está
evoluindo e até já
estamos pensando

em uma mudança
de diagnóstico”,
comenta.
Serviço
O CAPSi fica na Rua
Warner, 300, no
Jardim Holywood,
e funciona das
7h às 19h, com
plantões diários de
acolhimento.

Combate ao preconceito

Para combater o preconceito muitas vezes associado aos
transtornos psicológicos, o CAPSi formou a Comissão PróAutismo, constituída por pais de usuários e funcionários da
unidade. Uma das ações do Centro foi a elaboração da cartilha
Aprendendo sobre o autismo, com diversas informações para
pais e professores que lidam com pessoas com esse tipo de
transtorno.

A Prefeitura
desativou o
semáforo de três
fases localizado no
final da Avenida
Lucas Nogueira
Garcez, na altura
do Km 18 da
Rodovia Anchieta.
A medida, em
período de
experiência, dá
maior fluidez
ao tráfego de
veículos que se
dirigem à Diadema
pela Avenida
Piraporinha a
partir da própria
Lucas Nogueira
Garcez ou da
Rodovia Anchieta.
Outra iniciativa
para melhorar o
tráfego na Avenida
Piraporinha foi o
fechamento do
acesso à Rodovia

Anchieta sentido
São Paulo,
localizado
próximo ao
semáforo
desativado. Com
isso, o objetivo
é retirar do
trecho final da
Lucas Nogueira
Garcez os
veículos que
circulavam
pela via apenas
para acessar
a Rodovia
Anchieta. A
alternativa para
esses veículos
é acessar
a Rodovia
Anchieta sentido
São Paulo
pela Avenida
Antártico, via
próxima à Praça
Ibrahim de
Almeida Nobre.
Foto: Valmir Franzoi

CAPSi melhora qualidade de
vida de crianças e adolescentes

Alterações diminuem
trânsito em acesso ao
Km18 da Rodovia Anchieta

Trânsito na Av. Piraporinha
também terá maior fluidez

5

Prefeitura assina contrato de financiamento
para urbanizar sete assentamentos precários
Mais de 2,7
mil famílias
serão
beneficiadas
pelo acordo
com a Caixa
Por Vinícius
Dominichelli

A Prefeitura fará
a urbanização de
sete assentamentos
precários
localizados às
margens dos
córregos Saracantan
e Colina: Novo
Parque, Vila Feliz,
Vila Canarinho,
Rua dos Vianas,
Vila Vanguarda,
Rua Amazonas e
Ilha Luís Pequini.
Cerca de 2,7 mil
famílias serão
beneficiadas com
obras de drenagem,
canalização
de córregos
e melhorias
no sistema de

transporte, inclusive
com a instalação
de uma ciclovia.
Também haverá a
construção de novas
moradias e ações
de regularização
fundiária.
O contrato para
a realização do
conjunto de
intervenções foi
assinado pelo
prefeito com a Caixa
Econômica Federal
na sexta-feira e
prevê o investimento
de R$ 39,6 milhões:
R$ 37,6 milhões de
financiamento do
Governo Federal, por
meio do Programa
de Aceleração do
Crescimento (PAC)
II, e R$ 1,98 milhão
de contrapartida do
município.
No assentamento
Vila Canarinho
serão construídas
40 novas unidades
habitacionais. Na

comunidade da
Ilha Luis Pequini,
todas as famílias
serão realocadas
para um conjunto
habitacional. Obras
de urbanização
e regularização
fundiária
beneficiarão uma
região com cerca de
2,5 mil famílias, que
poderão permanecer
nos próprios
assentamentos.
De acordo com o
prefeito, as obras
(veja quadro ao
lado) priorizam
a melhoria da
qualidade de vida
dos moradores.
“O contrato que
assinamos, além de
representar grandes
investimentos na
área de habitação,
vai melhorar a
mobilidade urbana
e, inclusive, ajudar a
evitar inundações”,
explicou.

Moradores da Ilha Luis
Pequini serão beneficiados
Foto: Wilson Magaão
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Conheça aqui algumas das
melhorias que a região receberá

Construção de 40 novas
moradias na Vila Canarinho
Canalização dos córregos
Saracantan e Colina
Interligação da Av.
Amazonas com a Avenida
Luis Pequini
Prolongamento da Av.
Wallace Simonsen

Adequação do
entroncamento da Rua dos
Vianas com a Avenida Luis
Pequini

Interligação entre Rua
Amazonas e Alameda Dom
Pedro de Alcântara

Implantação de rua ao longo
do Córrego Colina

Instalação de uma ciclovia
interligando os assentamentos
com outros pontos da cidade

Instalação de vielas no
assentamento da Rua dos
Vianas

Ligação entre a Rua Severo
de Souza e a Rua Dom José
Bueno Mieli

Por Vanêssa Oliveira

A Prefeitura
inaugurou na quintafeira a Incubadora de
Empreendimentos
Solidários de São
Bernardo do Campo.
Localizada na Central
de Trabalho e
Renda, a instituição
terá a função de
assessorar e ajudar
a desenvolver
empreendimentos
solidários do
município, gerando
emprego e renda.
De início, a
Incubadora irá apoiar
20 empreendimentos
nos setores de

artesanato, costura,
hortas urbanas,
reciclagem e
outros segmentos
econômicos.
Além de receberem
consultoria
técnica nas áreas
administrativa e
financeira para
desenvolverem
seus negócios, os
empreendedores
poderão participar
de seminários e
outras atividades de
capacitação.
O projeto, resultado
da parceria entre
a Prefeitura e
a Universidade
Metodista, será
desenvolvido pelo
Instituto Granbery
com recursos da
Financiadora de
Estudos e Projetos
(Finep), do Ministério
da Ciência e

Comércio de artesanato é um dos
negócios que terá apoio
Tecnologia.
O investimento na
Incubadora foi de R$
2 milhões, sendo R$
1,7 milhão da Finep
e R$ 300 mil da
Prefeitura.
Segundo o prefeito,
os desafios da
Incubadora são
muitos, como elevar
o faturamento
médio dos
empreendimentos
e ampliar a rede
de comercialização
dos produtos das
empresas.

Serviço
A Incubadora fica
na Central de
Trabalho e Renda,
na Rua Marechal
Deodoro, 2.316,
no Centro.
Horário: das 8h às
17h, de segunda a
quinta-feira, e, às
sextas, das
8h às 15h.

PROGRAME-SE

Empresas
receberão
consultoria
para
desenvolver
negócios

Fotos: Rquel Toth

SBC inaugura Incubadora de Empresas
voltada à economia solidária

Eventos
Mostra Fotográfica de Crianças
Desaparecidas
Local: Prefeitura de São Bernardo do
Campo
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – Centro
A partir do dia 12, às 10h
AFSK Super Street – Campeonato
Feminino de Skate
Local: Parque da Juventude
Endereço: Armando Ítalo Setti,
65 – Centro
Dia 12, às 10h
Trilha Ecológica da 3ª idade
Local: Parque Estoril
Endereço: Avenida Portugal,
1.100 – Riacho Grande
Dia 13, das 9h às 11h30
Posse do Conselho Municipal para
Assuntos da Pessoa com Deficiência
(CMAPPD) e do Conselho Municipal
do Idoso (CMI)
Local: Centro de Referência do Idoso
Endereço: Av. Redenção, 271 - Centro
Dia 13, às 14h
Inscrições
Torneio Aberto de Damas
Inscrições: Ginásio Poliesportivo ou
pelo e-mail ricardocriez@hotmail.com
Endereço: Avenida Kennedy,
1.155 – Bairro Anchieta
27 de fevereiro a 16 de março, das 8h
às 17h
Inauguração
Quadra da EMEB Pedro Gomes Cardim
Endereço: Rua Teresinha Capitaneo
Fantinati, 500 – Bairro Assunção
Dia 12, às 16h
Quadra da EMEB Ondina Ignês de
Oliveira
Endereço: Rua Cândido José Casa,
177 – Jardim Cláudia
Dia 15, às 10h
Entrega da reforma e ampliação da
Unidade Básica de Saúde (UBS) do
Taboão
Endereço: Avenida Taboão,
4.099 – Bairro Taboão
Dia 15, às 17h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Ferrazópolis / Silvina /
Montanhão
De 1 a 31 de março
Operação Bota Fora
Região: Ferrazópolis e Montanhão
Informações: 4366 3662
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Encontro qualifica empresas da região para
atuarem na indústria de defesa e segurança
Objetivo
da iniciativa
é gerar
novos
empregos
na cidade
Por Vanêssa Oliveira

São Bernardo sediou,
na terça-feira, no
Centro de Formação
dos Profissionais da
Educação (Cenforpe),
reunião da
Associação Brasileira
das Indústrias de
Defesa e Segurança
(Abimde). O
encontro, que conta
com o apoio da
Prefeitura, tem o
objetivo de gerar
empregos por meio
do desenvolvimento
na cidade e na região
do Grande ABC da
cadeia produtiva
desse segmento da
indústria.

Cerca de 60
empresários e
representantes do
setor estiveram
presentes ao
encontro, que
também contou
com a participação
do prefeito. Essa é
primeira vez que
essa reunião é
realizada fora do
eixo São Paulo e São
José dos Campos,
esta última uma
cidade pólo da
indústria de defesa.
Dois dos
palestrantes
foram o general
Oderico Mattioli, do
Ministério da Defesa,
e o presidente da
Abimde, Orlando
José Ferreira Neto.
Eles falaram sobre
Catalogação e
Homologação
de Produtos de
Defesa, certificação
internacional que

as empresas devem
ter para produzir,
vender e comprar
itens dessa cadeia
produtiva.
De acordo com o
chefe do Executivo,
a iniciativa da
Prefeitura reforça
os segmentos
industriais já
consolidados no
município e busca,
ao mesmo tempo,
maior diversificação
de seu parque nos
setores de defesa,
segurança, petróleo
e gás.
Serviço
Mais informações
sobre as
oportunidades
geradas pela
indústria de defesa
pelo telefone
4348-1050, ramal
2273, ou e-mail
eleni.mariano@
saobernardo.
sp.gov.br.

Foto: Nilson Sandre
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Estiveram presentes representantes
do Ministério da Defesa
Conheça aqui outras ações da Prefeitura de
apoio à indústria de defesa e segurança

Realização na cidade de seminários com multinacionais do setor, como a sueca Saab
Instalação em São Bernardo do Centro de Inovação Sueco-Brasileiro (CISB)
Lançamento do livro bilíngue (português/inglês) São Bernardo do Campo, Grande ABC:
Nova Fronteira da Indústria de Defesa, em 2011
Lançamento do site www.industriadedefesaabc.org.br, com diversas informações sobre a
cidade e sua indústria
Contatos de representantes da Prefeitura com algumas das principais empresas do setor - como
Rafale e Dassault - com vistas a futuros investimentos na cidade

Prefeitura e Boeing selecionam empresas para serem fornecedoras
A Prefeitura e a
multinacional
Boeing farão a
seleção de novas
empresas para
atuarem como
fornecedoras de
serviços e produtos
para a indústria

aeronáutica e de
defesa. Para isso, a
Administração e a
empresa americana,
em parceria com o
Centro das Indústrias
do Estado de São
Paulo (CIESP),
passam a enviar, a

partir de quintafeira, questionários
para as empresas
da região para
levantar detalhes
sobre a produção
dessas indústrias.
Cerca de duas mil
devem receber o

documento.
Com a ação, o objetivo
da Prefeitura é fazer
com que as indústrias
da região passem
a ser fornecedoras
da Boeing, gerando
empregos em São
Bernardo.

Após receberem os
questionários, as
empresas terão um
prazo de 30 dias para
enviar as respostas
à Prefeitura. Com
base nos resultados,
terá início a
seleção dos futuros

subfornecedores.
Na primeira fase
desse processo,
realizada no ano
passado, sete
empresas do
ABC foram préselecionadas pela
Boeing.

Alunos
da cidade
recebem
aulas de
futebol e
cidadania
Por Vinícius
Dominichelli

Formar cidadãos
e prepará-los
para conviver em
sociedade. Este é o
maior objetivo do
Projeto Tigrinho
– Cidadão do
Amanhã, criado
em 2009 pelo
São Bernardo
Futebol Clube e
pela Prefeitura. No
projeto, cerca de 6
mil crianças e
adolescentes têm
aulas gratuitas de
futebol e assistem
palestras sobre
higiene bucal,
orientação sexual,
violência, drogas,
preservação do
meio ambiente, uso
racional da água,

sustentabilidade
e muitos outros
temas.
O Tigrinho
funciona em 35
campos de futebol
espalhados pela
cidade, onde 40
monitores do time
de São Bernardo
e outros oito da
Prefeitura avaliam
de perto os
garotos. Além dos
treinamentos, eles
são acompanhados
na escola, onde
precisam manter
a frequência
adequada e boas
notas.
Os atletas que
tiverem bom
desempenho
dentro de campo
podem ser
aproveitados nas
categorias de base
do São Bernardo
Futebol Clube. Na
categoria juvenil,
por exemplo,
60% dos garotos
são oriundos do

Foto: Raquel Toth

‘Projeto Tigrinho’ forma 6 mil crianças
e jovens como boleiros e cidadãos

Projeto funciona em 35 campos da cidade
Projeto Tigrinho.
No infantil, esse
número sobe para
80% e atinge 100%
no Sub 13.
Na última edição
da Copa São Paulo
de Futebol Júnior,
torneio mais
importante de
categorias
de base do País,
quatro jogadores
do Tigre que
atuaram pela
equipe começaram
a carreira no
futebol por meio do
Tigrinho.

Serviço
Os interessados
em participar
das aulas devem
comparecer a um
dos 35 campos onde
o projeto funciona
ou na Secretaria de
Esportes e Lazer, na
Avenida Kennedy,
1.155, no Bairro
Anchieta. Mais
informações pelos
telefones 41262800, 4330-8155
ou no site www.
saobernardofc.
com.br/categoriasde-base/projetotigrinho.

RECORDE

Mesa-tenista Hugo Hoyama garante vaga para
sua sexta Olimpíada, dessa vez em Londres
São Bernardo do
Campo estará
muito bem
representado nas
Olimpíadas de
Londres. Na última
segunda-feira, o
mesa-tenista sãobernardense Hugo
Hoyama garantiu
uma das vagas
para disputar
a competição
após chegar às
semifinais do

Pré-Olímpico da
América Latina,
disputado no Rio de
Janeiro.
Segundo Hoyama,
uma medalha
de ouro nas
Olimpíadas seria
inédita em sua
carreira. “Foi
sensacional, parecia
a minha primeira
classificação para
as Olimpíada.
Eu tenho que

agradecer ao
pessoal de São
Bernardo e à
Prefeitura, que
sempre me
apoiaram”, afirma o
atleta.
Hoyama é o
principal nome do
tênis de mesa no
País e o segundo
maior medalhista
de ouro do
Brasil na história
dos Jogos Pan-

Americanos.
Com 42 anos de
idade e 35 de
carreira, o atleta
ganhou mais de
500 medalhas
e 250 troféus,
incluindo os
Jogos Abertos
do Interior e os
Jogos Regionais,
ambos
conquistados
por São Bernardo
em 2011.

Abertas as inscrições para
o Circuito de Corrida de
Rua e Caminhada de SBC
Na próxima
segunda-feira,
começam as
inscrições para
a primeira etapa
do Circuito de
Corrida de Rua
e Caminhada de
São Bernardo do
Campo. O evento
esportivo, um dos
mais tradicionais
de São Bernardo,
acontece dia
25 de março,
com largada na
Avenida Robert
Kennedy, no Bairro
Assunção.
As inscrições são
gratuitas e podem
ser feitas até o dia
16 no site www.
saobernardo.
sp.gov.br/esportes
ou pessoalmente,

na loja A Esportiva
do Shopping
Metrópole (Praça
Samuel Sabatini,
200). Pelo site,
poderão se
inscrever 500
pessoas. Já na
loja, o limite de
inscrições será de
200 participantes.
Podem se
inscrever homens
e mulheres acima
de 16 anos, além
de deficientes
visuais,
intelectuais e
físicos. Todos
os participantes
receberão
medalhas e os
cinco primeiros
colocados de cada
categoria e etapa
ganharão troféus.
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Papel da mulher na sociedade é
tema de debate em São Bernardo
Evento faz
parte da
programação
pelo
Mês da
Mulher
Por Thiago Krauss

O papel da mulher
na sociedade
foi o tema do
debate promovido
pela Prefeitura
na quinta-feira,
no Centro de
Referência do
Idoso (CRI). O
encontro teve a
participação do
assessor especial
do Ministério
da Defesa José
Genoino e da
presidente do
Comitê para a
Eliminação da
Discriminação
contra as Mulheres,
Professora Silvia
Pimentel. Esse

comitê é ligado
à ONU. O evento
faz parte da
programação
especial pelo Mês
de Mulher em São
Bernardo.
Durante o encontro,
que contou com
a participação
do prefeito,
foi discutida a
importância da
participação
feminina em todos
os segmentos
da sociedade em especial nos
espaços de poder
- como condição
para a consolidação
da democracia e o
desenvolvimento
social pleno.
Também foram
abordadas as
medidas que devem
ser adotadas pelos
governos e pela
sociedade para que
a igualdade entre

os gêneros se
torne realidade.
Saúde da Mulher
Durante o mês
de março, estão
previstas ações
de prevenção na
área da Saúde.
As mulheres
sexualmente ativas
poderão realizar
testes gratuitos de
sífilis, hepatites B
e C e HIV em dois
locais: no Centro
de Testagem e
Aconselhamento
(CTA), localizado

Cineclubes apresentam
filmes em comemoração
ao Mês da Mulher

no Ambulatório
de Especialidades
Médicas, na Avenida
Armando Ítalo Setti,
402; e no CTA
Alvarenga, junto
à UBS Alvarenga,
na Estrada dos
Alvarenga, 2.199. O
atendimento é feito
de segunda a sextafeira, das 8h às 17h.
A programação do
Mês da Mulher está
disponível no site
da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br.
Fotos: Acervo SBC
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Yzalú é uma das atrações da
Ação Cultural nos Bairros

Cena do filme A Malvada
Tahan (Rua Helena
Jacquey, 208,
Rudge Ramos)
exibirá o filme
Bicho de Sete
Cabeças, sobre a
relação conflituosa
entre um jovem
e seus pais. Os
filmes fazem
parte de duas
mostras, Donas da
Tela e Mulheres
na Direção, que
prosseguem até o
final do mês e que
têm como tema o
universo feminino.
Programação
completa: www.
saobernardo.
sp.gov.br.

Como parte da
programação
especial preparada
pela Prefeitura
para celebrar o
Mês da Mulher,
o Cineclube
Photogramas
apresenta
gratuitamente
os filmes Arroz
Amargo, na sexta,
e A Malvada, no
sábado. Os dois
filmes iniciam às
20h. O cineclube
fica na Rua Bauru,
21, no Bairro
Baeta Neves.
Nos dias 12 e 14,
às 15h, o Cineclube
Biblioteca Malba

Muito lazer e cultura para as mulheres nos bairros Taboão e Riacho Grande
O programa
Ação Cultural
nos Bairros, que
democratiza o
acesso ao lazer e
à cultura, estará
presente, neste fim
de semana, nos
bairros Taboão e
Riacho Grande. A
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

ação faz parte da
programação pelo
Mês da Mulher.
Serão oferecidas
atividades de dança,
shows e espetáculos
gratuitos para todas
as idades.
No sábado, a partir
das 17h, o Centro
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

Esportivo e Cultural
do Taboão - Rua
Alfredo Bernardo
Leite, no 1.287 - terá
uma tarde cheia
de atividades. O
Coletivo Feminino
do Fórum do Hip
Hop fará uma Roda
de Leitura com os

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

participantes, que
também poderão
se divertir ao som
de DJs. Além disso,
haverá dança de
rua com o grupo
Nômades e música
com o artista Yzalú e
sua banda.
No domingo,

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
José Cloves da Silva

as atividades
acontecem na
Praça João Olimpio
Bassani, no Riacho
Grande, a partir
das 10h. A Cia. Kali
Circo, Trupe Dunavô
e o Palhaço Chopin
vão apresentar
toda a magia do

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

circo para crianças
e adultos. Outros
grupos presentes
serão o Bem
Bolado, Eurides
Macedo e Regional
e os Seresteiros da
Paulicéia e Violeiros
da Paróquia São João
Batista.

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
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