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Prefeitura entrega novo acesso e
melhora trânsito no Parque Selecta
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Bairro tinha apenas uma entrada, que congestionava nos horários de pico
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Represa
Billings
passa a ser
protegida por
helicóptero

MOBILIDADE 5

EDUCAÇÃO 40

‘Cidade Lego’ ensina regras de trânsito e cidadania

Obras do ‘Rua
Nova’ chegam
à Av. Lucas
Nogueira
Garcez

Novo acesso ao
Parque Selecta
melhora trânsito
e qualidade de vida
da comunidade
Trânsito
congestionava
única entrada
ao bairro
nos horários
de pico
Por Cosmo Silva

A Prefeitura
entregou na sábado
o novo acesso ao
Parque Selecta.
A passagem sai
da Avenida Pedro
Mendes, no Selecta,
e chega à Rua
Diogo Furtado,
no Jardim Silvina.
Antes da entrega,
os moradores
tinham apenas uma
opção para entrar
e sair do bairro,

pela Avenida Sérgio
Trevisan, que ficava
congestionada nos
horários de pico.
Com a conclusão
da obra, a
Prefeitura também
melhora a
segurança e fluidez
do trânsito local.
Antiga
reivindicação
dos moradores,
a intervenção
foi eleita como
prioridade durante
as plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo em
2010.
A via tem 360
metros de
extensão, oito

metros de largura
e mão-dupla de
tráfego. Para que
a passagem fosse
finalizada foi feita
a terraplanagem
do terreno, um
novo sistema
de drenagem de
águas pluviais, com
captação e rede
de escoamento.
Além disso, foram
feitas calçadas,
guias, sarjetas,
instalada sinalização
adequada para
garantir a segurança
dos motoristas e
pedestres e feito
um novo projeto
paisagístico. O
investimento da
Prefeitura foi de R$

Fotos:
Rquel
Toth
Foto:
Valmir
Franzoi
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Obra foi eleita como prioridade nas plenárias
do Orçamento Participativo em 2010
3,2 milhões.
“Quando
anunciamos que
faríamos essa obra,
demanda escolhida
no Orçamento
Participativo, muitos
duvidaram. Hoje,
essa via é uma
realidade para
todos os moradores
do Parque Selecta”,
lembrou o prefeito.
Para ele, essa é
mais uma prova
de que o processo
de elaborar de
forma participativa
as prioridades
orçamentárias da
Prefeitura resulta
em benefícios
concretos para a
população.

“A gente não vai precisar
dar uma volta grande para
sair do bairro. Com o novo
acesso, o trânsito vai ficar
mais ágil.”
Quitéria Inácio da Silva
Pereira, há 15 anos
no bairro
“Com menos trânsito, vou
ter um ganho de uns 20
minutos, além de diminuir
meu gasto mensal com
combustível”.
Rosalina Maria de Almeida
Peschiera, há 11
anos no bairro
“Antes levava mais de uma
hora para chegar ao Centro,
pois os congestionamentos
começavam na única entrada
do Pq. Selecta.”
José Jaildo Melo da Silva,
comerciante e morador do
Parque Selecta

Objetivo é
vistoriar
áreas que
não são
fiscalizadas
por terra
Por Soraya Paladini

Um helicóptero é o
novo equipamento
usado pela
Prefeitura para
coibir ocupação
irregular,
queimadas,
movimentação de
terra irregular,
invasão de áreas
protegidas, caça
de animais, corte
e derrubada
de vegetação,
degradação de
cursos de água e
depósito irregular
de lixo na região
da Represa Billings.
O monitoramento
aéreo das áreas

de mananciais do
município será
feito toda semana
por técnicos da
Secretaria de
Gestão Ambiental.
O voo inaugural,
realizado na quartafeira, contou com
a presença do
prefeito.
Com o uso do
helicóptero, a
fiscalização terá
acesso a áreas
que não conseguia
alcançar por terra.
O monitoramento
aéreo será
complementado por
ações da Secretaria
de Gestão
Ambiental (SGA).
Para atuar com
mais eficiência,
além da parceria
com a Guarda
Ambiental, a SGA
se preparou e
conta, hoje, com 10
fiscais, 20 técnicos

Fiscalização aérea será complementada por ações de
repressão da Prefeitura por meio de multas e notificações
concursados e três
viaturas, estrutura
que começou a ser
implementada a
partir de 2009.
As penalidades
para quem
descumprir
a legislação
ambiental vão

de notificações a
multas, que variam
de acordo com o
caso.
Represa Billings
A Billings, que
faz 87 anos na
próxima terçafeira, é o maior
reservatório de

água da região
metropolitana
de São Paulo.
Atende 1,6 milhão
de pessoas nos
municípios de São
Bernardo, Santo
André, Diadema,
Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.

São Bernardo
possui 408,7 km²
de extensão, dos
quais cerca de
80% são áreas de
proteção ambiental.
A Represa Billings
tem 70% de sua
área dentro da
cidade.

Ato ecumênico e seminário comemoram aniversário da Billings e Dia da Água
Para comemorar o
aniversário de 87
anos da represa
Billings (27 de
março) e o Dia
Mundial da Água
(22 de março) a
Prefeitura realiza
no sábado, às 9h,
ato ecumênico

às margens da
Billings, na Praça
da Biblioteca
Machado de Assis,
na Rua Araguaia,
284, no Riacho
Grande.
Durante o evento,
representantes
da umbanda,

Foto: Wilson Magão

São Bernardo vai usar helicóptero para
proteger mananciais e região da Represa Billings
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candomblé,
islâmicos,
católicos, espíritas
e da seicho-noie falarão sobre
a importância da
água e da represa
para suas crenças.
No final, haverá
apresentação

musical e show de
percussão.
Na terça-feira, às
19h, será
realizado o
seminário
Qualidade de Água
da Represa Billings,
com a palestrante
Waverli Neuberger,

do Curso de
Gestão Ambiental
da Universidade
Metodista.
Também
participarão
do evento
representantes das
empresas Cetesb e
Sabesp.

Serviço
O seminário vai
acontecer na
Coordenadoria
de Ações para
Juventude
(Cajuv), na
Avenida
Redenção, 271,
no Centro.

Contrato com o BID traz recursos para São
Bernardo modernizar e ampliar rede de Saúde
Entre as
melhorias,
serão
construídas
três novas
UBSs
Por Vanêssa Oliveira

O prefeito assinou,
na quarta-feira, um
contrato inédito
na área de saúde
municipal com o
Banco Interamericano
de Desenvolvimento
(BID) para um
amplo programa
de modernização e
ampliação da rede
pública de saúde,
como a construção
de três novas
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs),
quatro centros de
Atenção Psicossocial

(Caps) e dois centros
de Especialidades
Odontológicas (CEOs).
Do contrato de US$
43,2 milhões, US$
21,6 milhões são
recursos novos do
BID. A outra metade
é a contrapartida
da Prefeitura, que
vem sendo investida
na saúde da cidade
desde 2009, quando
começaram as
negociações.
De acordo com
o prefeito, o
investimento é
fundamental para
a conclusão da
reestruturação da
saúde pública de São
Bernardo. “Sem esse
dinheiro, o município
demoraria muito
mais para concluir a
revolução que vem

sendo promovida
desde o início do
nosso governo”,
afirmou.
As novas UBSs serão
construídas no
Areião, Montanhão
e Saracantan/
Vanguarda. Os Caps
no Alvarenga, Jardim
Silvina, Jardim Farina
e Bairro Assunção.
E os centros de
especialidades
odontológicas no
Alvarenga e no
Jardim Silvina.
Com os recursos, São
Bernardo pagará o
projeto arquitetônico
de transformação do
Hospital Municipal
Universitário (HMU)
em Hospital da Mulher
e atinge a meta da
Administração de
reformar 29 UBSs

Foto: Nilson Sandre
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Hospital Municipal Universitário será transformado
em Hospital da Mulher, ampliando serviços à população
e completar 35
unidades na cidade.
Serão reformadas
as UBSs do
Riacho Grande,
Jordanópolis, Vila
Marchi, Alvarenga,
Jardim Farina, Jardim
Represa, Jardim Ipê,

Leblon, Demarchi,
União, Vila Euclides,
Silvina, Vila Dayse,
Vila Rosa, Selecta e
Mussolini.
A modernização
prevê investimentos
ainda na aquisição
de equipamentos

médicos e
hospitalares,
na melhoria do
atendimento, na
informatização
da rede e na
contratação e
capacitação de
trabalhadores.

Foto: Raquel Toth

Obras vão interditar
Av. Lucas Nogueira Garcez
nos fins de semana

Alternativa para o motorista
será a Avenida Redenção

Conheça as
opções ao
motorista;
obras
terminam
dia 2/4

ou ir no sentido
Redenção.
de Diadema. Outra
A Avenida Lucas
opção será a
Nogueira Garcez
Avenida Senador
também será
Vergueiro, onde o
interditada
motorista poderá
parcialmente
durante a semana. acessar, a partir
da Praça dos
Em direção
Por Thiago Krauss
Expedicionários, a
ao bairro, as
Rua Continental,
interdições
serão
A Avenida Lucas
via que cruza a
entre 20h e 4h na
Nogueira Garcez,
Avenida Kennedy.
quinta-feira,
e
a
no Jardim do Mar,
Será realizada a
partir
das
20h
de
será interditada,
recuperação viária
sexta
até
as
4h
de
no sentido bairro/
com recapeamento
centro, das 20h de segunda-feira.
da via, manutenção
Nesses
períodos,
hoje, sexta-feira,
de sarjetas e das
a
alternativa
para
até 4h da segundaparadas de ônibus.
o
motorista
será
a
feira (26/3) para
obras do Programa Avenida Índico, por As obras devem
onde será possível ser concluídas
Rua Nova, que faz
em 2 de abril.
acessar a Praça
o recapeamento
O investimento
Ibrahin
de
Almeida
asfáltico e a
estimado é de R$
Nobre e depois a
manutenção de
2,6 milhões.
Rodovia
Anchieta
guias e sarjetas
das principais
Programa Rua Nova
vias da cidade.
Nesse período, a
O Programa Rua Nova prevê o recapeamento asfáltico e
alternativa para
melhorias em 42 das principais vias da cidade. Entre as vias
beneficiadas estão as ruas Giacinto Tognato, Principal, Marechal
o motorista que
Deodoro, dos Vianas; as avenidas: Taboão, Luiz Pequini, Senador
for para a região
Vergueiro, Wallace Simonsen e Barão de Mauá, além da Estrada
do Paço Municipal
do Montanhão.
será a Avenida

Ruas Frei Gaspar, dos Feltrins e
Amâncio de Carvalho serão recapeadas
A Prefeitura vai
recapear mais três
ruas da cidade:
a Dr. Amâncio
de Carvalho,
que atravessa
o Bairro Baeta e
chega quase na
divisa com Santo
André; a Frei
Gaspar, que liga
o Bairro Assunção
à região central;
e dos Feltrins, no
Bairro Demarchi,
que liga a

Estrada dos Casa
à Avenida Maria
Servidei Demarchi.
A previsão é que as
obras tenham início
em cerca de 70
dias e durem dois
meses para serem
concluídas.
O investimento
total nessas
melhorias será de
R$ 1,43 milhão,
dos quais R$ 1,28
milhão do Governo
Federal, obtidos por

meio de contrato
com a Caixa
Econômica Federal
assinado pelo
prefeito na terçafeira. Já os outros
R$ 155,8 mil, são
de contrapartida
do município.
Guias e sarjetas
danificadas das
ruas também serão
reformadas, o
que vai melhorar
a drenagem na
região.
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Servidores da Prefeitura
ganham aumento de 9,61%
Nos dois
últimos
anos,
reajuste
acumulado é
de 13,29%
Por Vanêssa
Oliveira

Os servidores
públicos da
Prefeitura de São
Bernardo do Campo,
cerca de 14 mil
pessoas, receberão
o salário em 30
de março com
aumento de 9,61%.
O índice repõe
perdas inflacionárias
e confere um
aumento real para
os funcionários. O
reajuste se destina
a celetistas e
estatutários (ativos e
inativos).
De acordo com
o diretor do
Departamento de
Gestão de Pessoas
da Prefeitura, o
índice contempla a
inflação do período
2010/2011, mais
a inflação relativa a
2011/2012 e mais
1% de aumento
real. O reajuste é
resultado de acordo
com o sindicato
da categoria e

foi aprovado em
assembleia.
Reposição
Em 2011, a
Prefeitura já
havia reajustado
os salários dos
servidores em
6,36%. Com isso,
o funcionalismo
da cidade teve um
reajuste acumulado
nos dois últimos
anos de 13,29%,
o que garante
aos servidores a
reposição das perdas
salariais desde 2005.
A Administração
também instituiu
um piso municipal
para os salários dos
servidores, o que
representou um
aumento de cerca de
70,54% para mais de
1,5 mil funcionários.
O piso foi de R$ 516,
em fevereiro
de 2009, para cerca
de R$ 880, em
março de 2012.
O aumento foi
possível graças ao
acordo fechado
no ano passado
entre Prefeitura
e sindicato, pois
a lei não permite
ao poder público
conceder ganhos
reais em ano
eleitoral.

Índice repõe perdas inflacionárias
e confere aumento real de 1%
Veja quais foram as principais conquistas
do funcionalismo nos últimos três anos
Instituição de Mesa Permanente de Negociação.
Instituição de data-base (1º de março).
Redução da carga horária máxima de 44 horas para 40 horas
semanais sem redução de salário.
Instituição do piso municipal de salário, um aumento de cerca de
70,54%: passou de R$ 516, em fevereiro de 2009, para cerca de
R$ 880, em março de 2012.
Incorporação dos princípios inscritos na Convenção 151 da Organização
Internacional do Trabalho à legislação municipal, que assegura garantias
de liberdade e organização sindical.

São Bernardo é a cidade do
ABC mais bem colocada
em índice de gestão fiscal
São Bernardo
recebeu o conceito
máximo no Índice
Firjan (Federação
das Indústrias do
Rio de Janeiro)
de Gestão Fiscal,
divulgado no
sábado, no Rio de
Janeiro. A cidade
está entre os 95
municípios (2% do
total) que receberam
o conceito A (Gestão
de Excelência), é a
melhor no ABC e
entre os municípios
brasileiros com
mais de 500 mil
habitantes, ficando à
frente de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Também ocupa
a 11º no ranking
estadual e a 23º no
ranking nacional.
O índice varia entre
0 e 1. Quanto
mais próximo
de 1, melhor a
gestão fiscal do
município no ano

em observação.
A pontuação de
São Bernardo foi
de 0,8516. Acima
de 0,8 pontos as
cidades recebem o
conceito A.
A Firjan
desenvolveu
o índice com
o objetivo de
estimular a
responsabilidade
administrativa e o
controle social da
gestão fiscal dos
municípios.
Os dados levados
em conta nesta
primeira divulgação
são de 2010.
Foram usadas as
estatísticas oficiais
disponibilizadas
anualmente pela
Secretaria do
Tesouro Nacional,
com informações
orçamentárias
e patrimoniais
prestadas pelos
próprios municípios.

Reposição de perdas salariais de fevereiro de 2005 a março de 2010 por
incremento de referências salariais, o que permitiu aumento real de salário
para diversos cargos.
R$ 1.100 em abonos salariais no ano de 2011.
Reposição de perdas salariais pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) no período de março de 2010 a fevereiro de 2012.
Aumento real de salário de 1% em março de 2012, o que garante,
junto à reposição inflacionária, o aumento de 9,61% com relação
a fevereiro de 2012.

Cidade está em 11° no ranking
estadual e em 23° no nacional

Raquel
Toth
Foto:Foto:
Wilson
Magão
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PROGRAME-SE

SBC recebe na próxima semana
reunião de países do Mercosul
Mais de 250
municípios
da América
Latina
foram
convidados

Exposição 30 anos do SBT
Local: Cidade da TV
Endereço: Rua Tasman, 301 –
Jardim do Mar
Até 9 de abril, das 9h às 17h
Foto: Rquel Toth

Por Vinícius
Dominichelli

São Bernardo
vai sediar entre
quarta e sextafeira a reunião
da Mercocidades,
rede com mais de
250 municípios
de diversos países
da América Latina:
Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai,
Venezuela, Bolívia,
Chile e Colômbia.
O encontro, que
terá como tema
Juventude e
Direitos Humanos
com vistas para
Educação e
Cultura, reúne
prefeitos e
representantes
dessas cidades, que
vão compartilhar
projetos e
experiências sociais
bem-sucedidos,
que possam ser
levados para outros

No encontro, projeto que ensina skate para
15 mil alunos da rede pública será apresentado
municípios.
As reuniões vão
acontecer no Salão
Nobre da Prefeitura
de São Bernardo
do Campo, na
Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv)
e no Parque da
Juventude. O
primeiro dia terá
coquetel, shows
e apresentações
no Parque da
Juventude para
os participantes

inscritos.
No dia 30, além
da presença do
prefeito e da visita
à escola, ainda
serão apresentados
os projetos dos
vários municípios.
São Bernardo
O projeto Parque
da Juventude na
Minha Escola,
criado no município
são-bernardense
há dois anos, será
apresentado no
evento.

Esse projeto ensina
noções básicas de
skate para alunos
do ensino infantil,
que são orientados
por monitores
durante uma ou
duas semanas em
cada escola. A ação
já atendeu mais de
15 mil crianças e
será visitada pelos
participantes,
na Emeb Santos
Dumont, no Baeta
Neves, no segundo
dia do evento.

Ricardo Lewandowski, ministro do STF, dará
palestra nesta segunda-feira no Cenforpe
O ministro
do Supremo
Tribunal Federal
(STF), Ricardo
Lewandowski,
dará aula magna
sobre Noções
Contemporâneas
do Princípio
Republicano, na
segunda-feira, às

Eventos
Mostra Fotográfica de Crianças
Desaparecidas
Local: Prefeitura de São Bernardo
do Campo
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – Centro
Até o dia 25, das 9h às 18h

19h30, no Centro
de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe).
Organizado
pela Faculdade
de Direito de
São Bernardo
do Campo, o
evento se destina

principalmente
aos alunos da
instituição, mas é
aberto a todos os
interessados.
Não é necessário
se inscrever,
mas no local os
participantes
poderão entregar
voluntariamente

leite em pó, que
será destinado
para instituições
de caridade.
Serviço
O Cenforpe fica
na Avenida Dom
Jaime Barros
Câmara, 201,
Bairro Planalto.

1ª Etapa do Circuito de Rua e
Caminhada
Local: largada na Avenida Robert
Kennedy, s/n – Bairro Assunção
Dia 25, às 8h
Cerimônia de hasteamento de
bandeiras do Mercosul
Local: Esplanada do Paço
Municipal
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – Centro
Dia 26, às 9h
Exposição Fotográfica: Visitando
Bananal e sua história no Brasil
do II Império
Local: Câmara de Cultura
Antonino Assumpção
Endereço: Rua Marechal Deodoro,
1.325 – Centro
Entre os dias 26 de março e 26
de abril, das 8 às 20h (seg. à
sex) e das 8h às 18h (sáb.)
Segundo Workshop sobre maus
tratos contra animais
Local: Fundação Criança
Endereço: Rua Francisco
Visentainer, 804 – Bairro Assunção
Dia 31, das 8h30 às 14h
Inauguração
Entrega da reforma e ampliação
da UBS do Bairro Paulicéia
Endereço: Rua Miragaia, 834 –
Bairro Paulicéia
Dia 26, às 17h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Ferrazópolis / Silvina /
Montanhão
De 1 a 31 de março
Operação Bota Fora
Região: Rudge Ramos e Anchieta
Informações: 4366 3662
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Com essas,
prefeitura
já entregou
33 das 54
quadras
previstas

As novas quadras, cobertas, podem
ser usadas pelos alunos quando chove

Por Kallyny Portugal

A Prefeitura entregou
nesta semana
mais duas quadras
poliesportivas para
a população. Na
quarta-feira, foi na
Escola Municipal
de Educação Básica
(Emeb) Isidoro
Battistin, no Bairro
Batistini, e, na
terça-feira, na Emeb
Marcos Rogério da
Rosa, no Jardim
Ipê. Com isso, a
Administração
completa 33 quadras
entregues das 54
que estão sendo
reformadas, ao custo
total de R$ 16,9
milhões.
A quadra da Emeb
Isidoro Battistin, em
uma área de 600 m²,
ganhou alambrado,
o piso foi reformado,
“No meu tempo, isso
não existia.
E era muito
perigoso e ruim
pra quem ficava
na arquibancada
assistindo”.
Deise Luzia Gabriel
Alves, ex-aluna
da Emeb Isidoro
Battistin, e mãe
de dois alunos

as laterais fechadas,
as instalações
elétricas, telhado
e pintura foram
revisados, a lateral
fechada e equipada
com traves, tabelas
de basquete, bolas e
redes.
Na Emeb Marcos
Rogério da Rosa, as
obras incluíram a
cobertura metálica
em arco, fechamento
das laterais, nova
iluminação, reforma
do piso e calçadas
de acessibilidade
para pessoas com
deficiência.
O prefeito disse que
“Antes, aqui não tinha
rede, cobertura e o
piso, muitas vezes,
nos machucava. Agora,
vamos poder jogar
bola, basquete e fazer
educação física porque a
quadra está lisinha.”
Caiky da Silva Dantas,
aluno do 3º ano
da Emeb Marcos
Rogério

as novas quadras
devem ser usadas
e preservadas
por alunos e
comunidade
e ressaltou a
importância de
mudança de
mentalidade
dos pais na
educação das
crianças. “O pai e
a mãe precisam
criar vínculos e
cumplicidade com
os filhos, que
assim ficam longe
do álcool e das
drogas”, afirmou.
“A nova quadra dará
apoio às atividades
esportivas e rítmicas
da escola. Contribuirá
para a melhoria da
qualidade de ensino,
pois educação física
desenvolve o aluno em
muitas habilidades”.
Ana Maria Marques
Mazo, diretora da Emeb
Isidoro Battistin

Reuniões preparatórias do
OP enfatizam importância da
democratização da gestão municipal
A Prefeitura
realizou na quintafeira a 8ª reunião
preparatória
do Orçamento
Participativo (OP)
de São Bernardo
do Campo. A
plenária de ontem,
sediada no Bairro
Rudge Ramos,
na Emeb Viriato
Correia, teve como
principal destaque
a readequação das
calçadas da área
central do Rudge
Ramos.
Além da região
do Rudge
Ramos, durante
esta semana
os encontros
preparatórios
foram feitos nas
regiões do Batistini
e Jardim Ipê. As
preparatórias para
o OP seguem sendo
conduzidas pela
Administração
em todo o

município até 14
de abril. O objetivo
dos encontros é
explicar como se
dará o processo
participativo neste
ano e mobilizar
a população para
que compareça
às plenárias
deliberativas, que
terão início em 23
de abril e onde a
comunidade poderá
escolher novas obras
e projetos como
prioridade. No total,
mais de mil pessoas
compareceram
às reuniões, que

seguem até 14 de
abril em toda a
cidade.
Próxima reunião
A próxima reunião
preparatória
do OP acontece
hoje, às 19h, no
Centro Cultural
Taboão, na Rua
Alfredo Bernardo
Leite, 1.287,
Bairro Taboão.
A programação
completa está
no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br.

Foto: Valmir Franzoi

Alunos e comunidade
recebem duas novas
quadras poliesportivas

Fotos: Nilson Sandre
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Reuniões explicam para a comunidade
como serão reuniões do OP

Mudas
produzidas
serão
usadas para
recuperar
áreas verdes
Por Thiago Krauss

A Prefeitura
inaugura hoje, às
10h, na Cidade dos
Direitos da Criança
e do Adolescente,
no Bairro Assunção,
o primeiro
Viveiro Escola
do município. O
espaço deverá
produzir cerca de
50 mil mudas por
ano de espécies
nativas da Mata
Atlântica, que
serão usadas para
a recuperação de
áreas degradadas
e recomposição
florestal de locais
desmatados no
município.
A previsão é que
o viveiro passe a
oferecer, a partir

de maio, cursos e
atividades ligadas
ao cultivo e plantio
de árvores para a
comunidade.
Algumas das
espécies que serão
produzidas no local
serão cabreúva,
pau-viola, ipêroxo, mulungu e
dedaleiro.
O projeto do
Viveiro é resultado
de compensações
ambientais que a
Dersa foi obrigada
a fazer em função
da construção do
Rodoanel, cujo
trecho Sul está em
parte no município
de São Bernardo.
O viveiro é
composto por
sementeira, local
para a germinação
de mudas; Casa
de Sombra, para
as mudas se
desenvolverem;
Pleno Sol, onde
elas adquirião o
tamanho ideal

Foto: Valmir Franzoi

Primeiro Viveiro Escola de SBC será
inaugurado hoje na Fundação Criança

Viveiro também será usado em
atividades de educação ambiental
para plantio; e
Câmara Fria, para a
armazenagem das
sementes.
Horta Urbana
No mesmo local
funciona uma
horta urbana, que
também recebeu
diversas melhorias:
nivelamento
do terreno,
colocação de telas
de proteção e
implantação de
uma nova área para
a comercialização
das hortaliças. O
espaço faz parte

de um projeto de
geração de renda
da Prefeitura.
As famílias
beneficiadas
trabalham na
horta e podem
comercializar
os produtos nos
próprios espaços.
Serviço
A Cidade dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente fica
na Rua Francisco
Visentainer,
804, no Bairro
Assunção.
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Três projetos de São
Bernardo são destaques em
congresso de agricultura
Três iniciativas da
Prefeitura foram
apresentadas
no Congresso
Metropolitano de
Agricultura Urbana e
Periurbana, realizado
de terça a quintafeira em Guarulhos.
Organizado
pelas prefeituras
da Região
Metropolitana em
parceria com a
sociedade civil,
o Congresso
tem o objetivo
de promover o
segmento por
meio do debate
entre agricultores,
representantes do
setor público e da
sociedade.
Uma das iniciativas
é o uso de 100%
dos recursos do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento
da Educação (FNDE)
para a compra
de produtos da
agricultura familiar
para a merenda
escolar da rede

pública. Esse índice
é bem superior
ao que determina
a legislação
federal, 30%, e
tem representado
produtos mais
frescos e de melhor
qualidade para os
alunos.
Outra iniciativa é o
Banco de Alimentos,
inaugurado em
dezembro de 2011
e que já arrecadou
e distribuiu para
60 entidades
assistenciais cerca
de 39,8 toneladas
de alimentos.
A terceira é o
programa de Hortas
Urbanas. Com essa
ação, cerca de 12
famílias carentes
contam com o apoio
da Prefeitura para
produzir verduras e
legumes em quatro
locais da cidade.
Os beneficiados
podem consumir ou
complementar sua
renda vendendo os
produtos.
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SBC vai construir Centro de Canoagem e
garantir acessibilidade nos ginásios municipais
Contrato
com a Caixa
vai permitir
investir
R$ 6,9 mi
no esporte
Por Vinícius
Dominichelli

São Bernardo
vai aproveitar as
ótimas condições
de navegabilidade
da Represa Billings
para construir
um centro de
canoagem no
Parque Estoril.
O objetivo é
incentivar a
prática do esporte
na cidade e
preparar os atletas
da modalidade

para os Jogos
Olímpicos
de 2016. O
equipamento,
de padrão
internacional,
também deverá
abrigar delegações
de outros países
em períodos de
aclimatização
durante a
preparação para
as competições.
O contrato de
R$ 6,9 milhões
com a Caixa
Econômica Federal
foi assinado pelo
prefeito na sextafeira, e também
prevê recursos
para melhorar
a segurança
do Ginásio

Poliesportivo
e garantir
acessibilidade
para pessoas
com deficiência
nos 11 ginásios
municipais.
Seis locais de São
Bernardo já foram
considerados
aptos pelo Comitê
Organizador
das Olimpíadas
de 2016 para
o treinamento
de seleções:
o Centro de
Desenvolvimento
do Handebol
Brasileiro, o
Estádio de
Atletismo,
o Centro de
Canoagem, o
Estádio Primeiro

Um dos objetivos é capacitar a cidade para
participar de grandes eventos esportivos,
como a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro

de Maio, o
Estádio do Baetão
e o Ginásio
Poliesportivo.
Os três primeiros
ainda serão
construídos.
O presidente da
Confederação
Brasileira de

Canoagem,
João Tomasini
Schwertner,
comemorou
a instalação
do Centro de
Canoagem. “A
Represa Billings é
um diferencial de
São Bernardo do

Campo. Nossas
seleções vão
poder se preparar
adequadamente
para os jogos
em 2016 nesse
espaço”, afirma
o presidente da
confederação.

Câmara Municipal aprova novos nomes dos CEUs São Pedro e Três Marias
O Centro
Educacional
Unificado (CEU)
São Pedro,
previsto para ser
inaugurado pela
Prefeitura no dia
14 de abril, e o
CEU Três Marias
tiveram seus
nomes oficiais
aprovados na
quarta-feira pela
Câmara Municipal.
O CEU São
Pedro recebeu o
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

nome de Regina
Rocco Casa, uma
homenagem à mãe
da ex-primeira
dama do Brasil
Marisa Letícia da
Silva.
A unidade
comportará
quatro blocos
educacionais e
atenderá mais de
5,1 mil crianças.
O CEU Três
Marias, que deverá
ser entregue ainda
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neste semestre,
foi denominada
CEU Celso
Augusto Daniel,
em tributo ao exprefeito de Santo
André, morto em
2002.
Neste centro
educacional
municipal serão
atendidos quase
1,3 mil alunos.
As unidades
atenderão crianças
de 0 a 10 anos e
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serão equipadas
com bibliotecas
para alunos e
comunidade,
praça-mirante,
teatro, atelier
de ciências e
artes, ginásio de
ginástica artística
para alunos e
comunidade,
além de trilha e
equipamentos
para a prática de
modalidades de
esportes radicais.
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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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