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UBS Taboão
começa a
funcionar com
maior capacidade
de atendimento
Serviços e
número de
profissionais
da unidade
foram
ampliados
Por Vanêssa Oliveira

A reforma e
ampliação da
Unidade Básica de
Saúde (UBS) Taboão,
entregue pela
Prefeitura na quintafeira, aumentou
a capacidade de
atendimento dos
serviços médicos
e odontológicos
oferecidos à
população. Com as
obras realizadas, a
UBS Taboão tornouse a maior unidade
da rede. Houve
aumento no número
de consultórios, de
quatro para 10, e
de equipamentos
odontológicos, de
um para oito.
Equipe maior
O atendimento
também foi
reforçado com
o aumento de
profissionais de
saúde, que saltou
de 70 para 92
trabalhadores.
Passaram a
atuar na unidade
mais dentistas,

enfermeiros,
técnicos, auxiliares e
médicos.
Os novos
profissionais
vão ampliar o
atendimento
realizado pelo
programa de Saúde
da Família (veja
ao lado).
Mais serviços
Nas UBSs, os
moradores têm
atendimento
básico e gratuito
em pediatria,
ginecologia, clínica
geral, enfermagem
e odontologia. Os
principais serviços
oferecidos são
consultas médicas,
inalações, injeções,
curativos, vacinas,
coleta de exames
laboratoriais
solicitados pelos
médicos das
UBSs ou da rede.
Nas unidades, os
moradores também
têm acesso à
medicação básica.
Sempre que
procurar uma UBS, o
morador deve portar
um documento de
identificação pessoal
e, se possuir, o
cartão do SUS. A
recomendação é
agendar as consultas
por telefone

antecipadamente,
mas também são
feitos atendimentos
não programados.
Base do Samu
A UBS Taboão terá
uma base do Serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU) 192,
que atende 24
horas, uma antiga
reivindicação da
comunidade.
Com a reforma,

Foto: Valmir
Franzoi
Fotos:
Rquel Toth
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Número de consultórios aumentou de quatro para
10 e, de equipamentos odontológicos, de um para oito

foi feita a
revisão elétrica e
hidráulica, pintura
interna e externa,
padronização visual,
construção de novas
salas, banheiros
adaptados e rampa
para cadeirantes.
Também foi
construído fraldário,
escovódromo para orientações
sobre saúde bucal
- e brinquedoteca.

A Unidade foi
decorada com painéis
fotográficos que
retratam moradores
da comunidade.
De acordo com o
prefeito, o conjunto
de serviços que a UBS
vai passar a oferecer
foram pensados de
forma a melhorar a
qualidade de vida da
população do Bairro
Taboão e de
toda a região.

Atendimento
O acesso à UBS
Taboão é feito
pela Praça da
Bíblia, esquina
com a Av. do
Taboão, 4.099.
O horário de
atendimento é
das 7h às 19h.
O telefone é
4363-2948.

Foto: Raquel Toth

Foto: Valmir Franzoi
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“Achei ótima essa
reforma porque o
Bairro Taboão estava
carente na área da
Saúde.”
Marcos Antonio Souza
Pacheco, 53 anos,
comerciante
“Gostei muito da
estrutura da UBS e
da unidade do SAMU
24 horas disponível à
comunidade.”
Rosely de Paiza
56 anos, dona
de casa

Equipes do Programa de Saúde da
Família são ampliadas na UBS
O Programa de
Saúde da Família
da UBS do Taboão,
que contava com
apenas um médico,
foi ampliado com
a contratação
de mais três
profissionais.
Por esse programa,

equipes formadas
por médicos e
agentes de saúde 42 na unidade - vão
até as residências
dos moradores
realizando ações
preventivas junto
às gestantes,
acompanhando o

desenvolvimento
das crianças,
realizando a coleta
para exames de
câncer uterino,
exames de mama,
campanhas de
vacinação, curativos
e orientações sobre
saúde bucal.

Consultório de Rua para mães
usuárias de drogas recebe prêmio

Por Vanêssa Oliveira

O trabalho
desenvolvido
pelo programa
Consultório de
Rua na atenção às
mães usuárias de
drogas conquistou
o III Prêmio David
Capistrano,
organizado
pelo Conselho
de Secretários
Municipais de Saúde
do Estado de São
Paulo (Cosems/
SP). O resultado
foi anunciado na
semana passada,
durante o 26º
Congresso de
Secretários
Municipais de Saúde
do Estado de São
Paulo, em Marília.
O Congresso
reuniu gestores,
trabalhadores e
usuários do Sistema
Único de Saúde.
O Prêmio David
Capistrano foi dado

No Consultório de Rua, equipe de saúde
multidisciplinar vai até onde estão os pacientes
às dez melhores
experiências de
saúde dos municípios
representados no
congresso.
O atendimento pelo
Consultório às mães
usuárias de drogas
e em situação de
rua teve início em
setembro de 2011
em São Bernardo.
Pelo programa, uma
equipe formada por
técnicos em saúde
mental, médicos,
enfermeiras,
terapeutas, em
parceria com
agentes de saúde,
vai até as mães, que

recebem orientações
sobre prevenção
de doenças e são
encaminhadas
aos serviços da
Prefeitura, como
abrigos e UBSs.
Esse atendimento
personalizado
tem garantido um
aumento da adesão
ao pré-natal por parte
das gestantes.
Menção honrosa
Outro programa
da Prefeitura, o De
Bem com a Vida,
recebeu menção
honrosa. Ele oferece
para os usuários de
32 UBSs atividades

lúdicas, leituras,
palestras, exibição
de filmes e exercícios
posturais, sempre
com a finalidade de
promover o bemestar da população.
Serviço
O Programa
Consultório de
Rua funciona nas
dependências do
Centro de Atenção
Psicossocial (Caps)
Álcool e Drogas
adulto 24 horas,
na Rua Pedro
Jacobucci, 470, na
Vila Euclides.
O telefone é
4348-1650.

Os representantes
eleitos para fazer
parte dos conselhos
municipais do
Idoso e da Pessoa
com Deficiência
tomaram posse
na terça-feira,
durante cerimônia
realizada no Centro
de Referência do
Idoso (CRI), na
região central. Os
conselhos têm a
função de fiscalizar,
formular e controlar
a execução de
políticas públicas
voltadas para
cada um destes
segmentos da
sociedade.
O Conselho
Municipal para
Assuntos da Pessoa
com Deficiência
(CMAPPD) é
composto por 12
representantes
indicados pelo
governo e 12 pela
sociedade civil,

sendo, em cada
caso, seis titulares
e seis suplentes.
Para o Conselho
Municipal do
Idoso (CMI),
foram eleitos 14
conselheiros,
sendo sete
titulares e sete
suplentes, tanto
do governo quanto
da sociedade civil.
“Temos que lutar
para eliminar os
maus-tratos contra
crianças, jovens,
mulheres, idosos
ou qualquer
outro setor da
sociedade. E
uma das funções
dos nossos
conselheiros
é exatamente
acompanhar
e ajudar na
elaboração de
políticas que
ponham fim à
violência”, afirmou
o prefeito.

Foto: Raquel Toth

Programa
De Bem
com a Vida
recebeu
menção
honrosa

Membros dos conselhos
do Idoso e da Pessoa com
Deficiência tomam posse
Foto: Valmir Franzoi
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Conselheiros têm a função de
ajudar a formular políticas públicas

Começam as obras do Centro
de Eventos do Parque Estoril

Por Vanêssa Oliveira

Reativação do teleférico, que ficou 15
anos parado, faz parte da revitalização
edital lançado
pela Prefeitura.
Pelo contrato, ela
poderá explorar
a utilização do
espaço, devendo
ainda fazer sua
manutenção.
O Centro de
Eventos faz parte
do projeto de
revitalização que
a Prefeitura está
implementando no
Parque Estoril e que
deve ser entregue
em meados do
segundo semestre.
Em sua primeira
etapa, foi feita
a reativação do
teleférico, tirolesa e
outras atrações do
Parque.
No momento, está
sendo realizada a
reforma do prédio

Foto: Raquel Toth

O Parque Municipal
Estoril Virgílio
Simionato, no
Riacho Grande,
ganhará em julho
um Centro de
Eventos. A ideia é
que o espaço, com
dois pavimentos,
copa, cozinha e
total acessibilidade
para pessoas com
deficiência, passe
a ser alugado para
eventos como
treinamentos
corporativos,
festas, casamentos,
formaturas,
confraternizações,
exposições,
palestras e oficinas.
A tradicional festa
de São Bartolomeo
passará a acontecer
nesse novo espaço.
A construção do
Centro, estimada
em R$ 300 mil,
está sendo feita
pela empresa
vencedora do

administrativo
e da portaria,
dos sanitários e
vestiários, construção
de vestiário e
refeitório para os
funcionários, seis

pontos de comércio
e quiosques para
piqueniques. Com
a reforma, o parque
também passará a ter
bicicletário, ciclovia e
novo restaurante.

O Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
veicular gratuita
em automóveis
particulares
movidos a diesel
de São Bernardo,
estará na próxima
semana, de 19
a 23 de março,
no Jardim Irajá,
na Praça dos
Bombeiros,
próximo acesso à
a Rua Tiradentes.
Os técnicos da
Prefeitura estarão
no local das 8h45
às 12h e das 13h
às 15h30.
O objetivo do
Orientar é realizar
a inspeção de
forma voluntária.
O programa
não tem caráter
punitivo e os

donos dos carros
reprovados
nos testes são
orientados
a realizar a
manutenção em
seus veículos e
voltar para uma
outra inspeção.
O programa
acontece
durante duas
semanas a
cada mês em
diferentes
pontos da
cidade.
No ano passado,
a Prefeitura
realizou cerca 5
mil inspeções.
Serviço
Mais informações
sobre os locais
de inspeção pelo
telefone
4367-6404.
Foto: Valmir franzoi

Foto: Wilson Magão

Intervenção
faz
parte do
projeto de
revitalização
do Parque

Inspeção veicular gratuita 5
estará no Jardim Irajá
na próxima semana

Serviço

O Parque Estoril abre de quarta a domingo, das 9h às 17h. O endereço
é Rua Portugal, 1.100, Bairro Estoril, Riacho Grande. O telefone é
4354-9087. Moradores com a carteirinha do munícipe têm direito a
entrada gratuita. O documento pode ser obtido no local, sem nenhum
custo, com a apresentação de RG e comprovante de residência.

Inspeção tem caráter educativo

Prefeitura entrega mais duas quadras
poliesportivas aos alunos da rede municipal
Comunidade
também
poderá
utilizar os
espaços
esportivos
Por Vinícius
Dominichelli

A Prefeitura
entregou
nesta semana
duas quadras
poliesportivas
para a população.
Ontem, na Escola
Municipal de
Educação Básica
(Emeb) Ondina
Ignêz de Oliveira,
no Jardim Cláudia,
e, na segundafeira, na Emeb
Pedro Augusto
Gomes Cardim, no
Bairro Assunção.
Com isso, a
Administração
completa 31
quadras entregues
para os alunos da
rede municipal de

ensino, de um total
de 54 previstas.
As duas quadras
possuem piso
especial para a
prática esportiva,
cobertura metálica,
fechamento
lateral com telhas
e alambrados e
iluminação. Com
isso, os espaços
poderão ser
utilizados também
de noite e quando
estiver chovendo, o
que não era
possível antes.
Além disso, as
quadras estão
equipadas com
bolas, redes,
tabelas de
basquete e outros
equipamentos
esportivos.
Para o prefeito,
as novas quadras
que estão sendo
inauguradas nas
escolas municipais
não vão favorecer

apenas as crianças,
mas toda a
comunidade.
“São espaços de
confraternização,
esporte, lazer e de
felicidade para os
alunos e moradores,
que também
poderão utilizar as
quadras”, afirma o
chefe do Executivo,
completando que
esse uso deve ser
agendado com a
direção de cada
uma das escolas.
Próximas
inaugurações
Outras duas
quadras serão
inauguradas na
próxima semana.
Na terça-feira, às
10h, a Emeb Marcos
Rogério da Rosa, no
Jardim Ipê, recebe
seu equipamento.
No dia seguinte,
às 16h, é a vez
da Emeb Isidoro
Battistin, no
Bairro Batistini.

Quadras foram entregues com bolas,
redes e tabelas de basquete
Fotos: Nilson Sandre
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“Agradeço em nome
de todos os pais por
mais essa obra que a
Prefeitura entregou.
A quadra vai
possibilitar mais
lazer e esporte para
os nossos filhos.”
Augusta Aparecida de
Souza, mãe de aluno

“A quadra é um
pedido antigo.
Hoje ela está sendo
entregue e não parece
apenas uma quadra,
mas sim um ginásio
poliesportivo.”

“Educação é a coisa
mais importante que
existe. Essa quadra
será um grande
incentivo para que as
crianças queiram
vir estudar.”

Maria Inês Carbonieri,
diretora da Emeb Pedro
Augusto Gomes Cardim

Angélica Cassemiro
Aleixo de Morais,
mãe de aluno

Por Cosmo Silva

A Prefeitura realizou,
nesta semana, as
primeiras reuniões
preparatórias com
a comunidade
para as plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo (OP),
que acontecem a
partir de 23 de abril.
Desde segundafeira, as reuniões
aconteceram nas
regiões do Baeta
Neves, Ferrazópolis,
Jardim Silvina e
Santa Terezinha,
esta última ontem.
No total, cerca
de 700 pessoas
compareceram aos
encontros, que
seguem até 14 de

abril em todo o
município.
Nas reuniões,
os técnicos da
Prefeitura esclarecem
a população
sobre como será
o processo do
OP. Também são
apresentados alguns
dos programas
e obras que a
Prefeitura está
implementando
na cidade, como o
Hospital de Clínicas,
na região do
Alvarenga, e os sete
Centros Educacionais
Unificados (CEUs).
Na reunião realizada
na região do Baeta
Neves, a secretária
de Orçamento
e Planejamento
Participativo
destacou que a
mobilização da
comunidade é
essencial para
que o OP seja
representativo da
vontade da maioria

Nas reuniões, a população fica sabendo
como serão as plenárias deliberativas do OP
dos moradores.
Foi graças a essa
participação que as
demandas eleitas
como prioridade
pelos moradores
do Baeta durante o
OP de 2010 estão
sendo executadas
pela Prefeitura.
Esse é o caso da
reforma e ampliação
da Unidade
Básica de Saúde
(UBS) do Parque
São Bernardo,
intervenção que
deve ser finalizada
no segundo
semestre de 2012.
O novo acesso ao

Parque Selecta,
que a Prefeitura
vai entregar neste
sábado, foi outra
demanda citada nos
encontros.
Próxima reunião
A próxima reunião
preparatória para o
OP acontece nesta
sexta, às 19h, na
Emeb Professor
Florestan Fernandes,
na Rua Luiz Pedro
Magalhães, 330,
na Vila Ferreira.
A programação
completa está no
site da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br.

PROGRAME-SE

Encontros
têm o
objetivo de
mobilizar os
moradores
para o OP

Foto: Rquel Toth

Cerca de 700 pessoas prestigiam
primeiras reuniões preparatórias do OP

Eventos
Mostra Fotográfica de Crianças
Desaparecidas
Local: Saguão do Paço Municipal
Endereço: Praça Samuel
Sabatini, 50 Centro
Até o dia 26, das 9h às 18h
Campanha de prevenção: testes
de hepatites, HIV e sífilis
Local: Ambulatório de
Especialidades Médicas
Endereço: Rua Armando Ítalo
Setti, 403 Baeta Neves
Até o dia 30, das 8h às 17h
Exposição 30 anos de SBT
Local: Cidade da TV
Endereço: Rua Tasman, 301
Jardim do Mar
Até abril, das 9h às 17h
Ação Cultural nos Bairros
Endereço: Praça São Judas Tadeu,
s/nº Jardim Represa
Dia 18, às 15h
Feira de adoção de cães e gatos
Local: Feira Livre Noturna do
Bairro Anchieta
Endereço: Avenida Kennedy,
1.155 Bairro Anchieta
Dia 21, das 18h30 às 22h
Inscrições
Oficinas Culturais
Informações: www.saobernardo.sp.gov.
br/cultura ou pelo telefone 4336-8246
Entre os dias 15 e 17
Inauguração
Novo acesso do Parque Selecta
Local: Rua Pedro Mendes, altura
do número 1.770 – Parque Selecta
Dia 17, às 10h
Quadra Poliesportiva da Emeb
Marcos Rogério da Rosa
Endereço: Estrada dos Casa,
3.681 Jardim Ipê
Dia 20, às 10h
Quadra Poliesportiva da Emeb
Isidoro Battistin
Endereço: Estrada Galvão Bueno,
5085, Bairro Batistini
Dia 21, às 16h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Ferrazópolis / Silvina /
Montanhão
De 1 a 31 de março
Operação Bota Fora
Região: Baeta Neves
Informações: 4366 3662
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Exposição no Paço Municipal reúne fotos
de crianças e adolescentes desaparecidos
Mostra tem
o objetivo
de ajudar a
encontrar
meninos e
meninas
Por Soraya Paladini

Nove crianças e
adolescentes de
São Bernardo fazem
parte da Exposição
Fotográfica
Itinerante de
Desaparecidos,
inaugurada na
segunda-feira, no
saguão do Paço
Municipal, e que
reúne imagens
de 34 crianças
e adolescentes
da Região
Metropolitana
de São Paulo. A

mostra, que poderá
ser visitada até
23 de março, é
uma iniciativa da
Fundação Criança
para tentar levar
meninos e meninas
de volta para casa
depois de meses ou
anos longe de suas
famílias.
Todas as crianças
e adolescentes
presentes na
exposição constam
do cadastro
do Programa
Reencontro, da
Prefeitura de São
Bernardo e da
Fundação Criança,
que coordena o
trabalho entre
organizações não
governamentais
e Polícia Civil,

com a finalidade
de encontrar os
desaparecidos e
apoiar as famílias.
O Reencontro atua
em parceria com
a Rede Nacional
de Identificação
e Localização
de Crianças e
Adolescentes
Desaparecidos, do
Governo Federal.
O programa
também faz o
envelhecimento das
fotos das crianças
por computador
para auxiliar a
busca, já que
algumas estão
desaparecidas há
mais de 16 anos.
Também promove
a coleta de

Exposição é composta por 34 fotos de
crianças e adolescentes desaparecidos
da Região Metropolitana de São Paulo
material genético
dos familiares,
o que facilita
a identificação
das pessoas
encontradas.
Foi graças ao
Reencontro que
Vinicius, seis anos,
cuja foto faz parte

da mostra, foi
encontrado. Sumido
há mais de um ano
ele foi localizado
recentemente no
Espírito Santo, para
onde foi levado
pelo pai sem o
consentimento
da mãe.

Serviço
Mais informações
sobre o Reencontro
pelo telefone 43442100 ou e-mail
desaparecidos@
fundacaocrianca.
org.br.

Obra foi
eleita como
prioridade
durante as
plenárias
do OP
Por Ana Carolina
Martins

A Prefeitura iniciou
na semana passada
a pavimentação
de mais um trecho
da Estrada do Rio
Acima, na região
do Pós-Balsa. A via
tem 4,5 km e fica
entre os bairros
Tatetos e Santa
Cruz.
A obra, uma
reivindicação de
mais de 20 anos
da população,
irá melhorar as
condições de

tráfego e oferecer
maior segurança
para motoristas
e pedestres.
A intervenção
foi eleita pelos
moradores da
região como
prioridade durante
as plenárias
do Orçamento
Participativo de
2010.
Até o momento,
foi realizado o
recapeamento
asfáltico em
aproximadamente
3,2 km da Estrada,
da Balsa até o Bairro
Tatetos, que estava
com o pavimento
em mau estado de
conservação.
A via terá duas
faixas de rolamento,
com acostamento

Foto: Wilson Magão

Começa pavimentação de mais um
trecho da Estrada do Rio Acima

A via tem 4,5 km e fica entre
os bairros Tatetos e Santa Cruz
ou calçada,
permitindo o
deslocamento
seguro dos
moradores da
região.
Também estão
previstas obras para
a implantação de
guias e sarjetas,

de sinalização
horizontal
e vertical, a
construção de
galerias pluviais e
a remodelação das
paradas de ônibus.
A intervenção
deve ser finalizada
em junho.

SBC sedia V Olimpíada
das Guardas Civis do
Estado de São Paulo
São Bernardo vai
sediar a V Olimpíada
das Guardas Civis
do Estado de São
Paulo. A abertura
será no sábado, às
9h, no Ginásio do
Baetão, e as disputas
seguem até 16 de
junho. Cerca de
mil guardas civis,
de 20 cidades do
Estado, participarão
do evento. A
expectativa do
município é ficar
entre os três
primeiros colocados
na classificação
geral, repetindo
o feito da última
edição.
O xadrez é a maior
aposta da cidade. A
equipe vem sendo
treinada pelo guarda

civil e professor de
xadrez Wladimir
Camilo Zampronha,
que faz parte da
seleção de São
Bernardo nos Jogos
Abertos do Interior
desde 1990.
Entre as
modalidades
que serão
disputadas, além
do xadrez, estão
basquete, vôlei,
futsal, atletismo,
canoagem,
maratona aquática
e muitas outras. As
modalidades em que
São Bernardo espera
maior destaque
são xadrez, futebol
society, futsal, vôlei,
tênis de mesa,
além de pebolim e
natação.
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Inscrições
para
as duas
competições
são
gratuitas
Por Vinícius
Dominichelli

Os apreciadores
dos jogos de dama
e xadrez têm boas
opções neste fim de
semana, no Estádio
Primeiro de Maio, na
Vila Euclides.
No sábado, às 9h,
o estádio recebe
o Torneio Interno

da Liga de Xadrez
de São Bernardo –
Categoria C, aberto
a enxadristas com
pontuação municipal
inferior a dois mil
pontos. Ou seja, para
jogadores iniciantes
ou com pouca
experiência.
Os melhores
colocados, além
de ganhar troféus
e medalhas, se
classificarão para
disputar a Categoria
B, no segundo
semestre.
As inscrições são
gratuitas e podem

ser realizadas no dia
e local do torneio.
Mais informações
pelo telefone 41249409 ou pelo e-mail
lrbweb@hotmail.
com.
No domingo, às 9h,
o Primeiro de Maio
recebe o 6º Torneio
aberto de damas
de São Bernardo –
Memorial Hirochi
Kainuma. Além de
premiação com
troféu e medalhas, a
competição garante
seis vagas para a
fase semifinal do
12º Campeonato

de Damas, que
determinará
o campeão da
temporada.
A competição
faz uma
homenagem a
Hiroshi
Kainuma, damista e
atleta falecido que
contribuiu para o
desenvolvimento do
jogo de damas na
cidade.
Informações com
Ricardo Criez, pelo
celular 9633-9607
(após 14h) ou pelo
e-mail ricardocriez@
hotmail.com. Assim

‘Música na Chácara’ oferece muito chorinho e
marchinhas de carnaval neste domingo
As cantoras Tecca
Maris e Elizeth Rosa
levam chorinho
e marchinhas
de carnaval ao
Parque Chácara
Silvestre, no Bairro
Nova Petrópolis,
neste domingo, a
partir das 16h. As
apresentações são
gratuitas e fazem
parte do programa
Música na Chácara,
que tem como
objetivo apresentar
manifestações
artísticas que
estejam ligadas ao
universo da cultura
popular tradicional.
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Tecca Maris
é conhecida
como a Voz do
Choro. A cantora
e compositora
gravou três CDs
com composições
próprias e
regravações de
clássicos do
samba. Neste
show, interpretará
obras de grandes
compositores como
Noel Rosa, Ernesto
Nazareth, Jacob do
Bandolin, Pixinguinha
e Zequinha de Abreu.
Já a compositora
e sambista Elizeth
Rosa apresentará
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

Elizeth Rosa faz show no
Parque Chácara Silvestre
marchinhas de
carnaval, além de
composições de
Eduardo Gudin,
Osvaldinho da Cuíca,
Almir Guineto e
Ataulfo Alves.

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

Serviço
O Parque Chácara
Silvestre fica na
Avenida Wallace
Simonsen, 1.800,
no Bairro Nova
Petrópolis.

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

Foto: Valmir Franzoi

Torneios de dama e xadrez acontecem no
Estádio Primeiro de Maio no fim de semana

Fotos: Acervo SBC
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No sábado haverá o Torneio
Interno da Liga de Xadrez
como no torneio de
xadrez, os damistas
podem se inscrever
no próprio dia e local
do torneio.

Serviço
O Estádio Primeiro
de Maio fica na Rua
Olavo Bilac, 240, na
Vila Euclides.

Ginásio Poliesportivo é
escolhido como sede da
VI Copa São Paulo de Judô
A Federação Paulista
de Judô (FPJ)
escolheu o Ginásio
Poliesportivo, no
Bairro Anchieta,
para sediar a 6ª
Copa São Paulo de
Judô, que vai reunir
os maiores atletas
da modalidade
no Estado. A
competição será
realizada dias 31
de março e 1º de
abril. Esta edição do
evento terá como
novidade a categoria
grand master, a
mais avançada da
modalidade.

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

O ginásio será
dividido em doze
áreas de luta e um
grande espaço
de concentração.
Dessa forma,
poderá receber
simultaneamente
diversas lutas
entre os cerca de
dois mil judocas
que deverão
participar da
competição.
Serviço
Inscrições pelo
site http://www.
fpj.com.br/fpjdestaques_detalhes.
php?cod_prod=907.
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

www.saobernardo.sp.gov.br
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Silva Moreira,
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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

11

12

