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Prefeitura atinge em 3 anos a marca de
mais de 2 mil apartamentos entregues
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No sábado, os moradores receberam mais 356 unidades em três conjuntos habitacionais da cidade
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Em novo prédio, UBS Rudge Ramos amplia serviços
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para adquirir
casa própria
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Com as chaves para
mais 356 famílias,
Prefeitura supera
duas mil moradias
em três anos
Número é maior do que foi entregue
em todos os governos anteriores
Por Cosmo Silva

Com a entrega das
chaves de 356 apartamentos de três
conjuntos habitacionais do município, já são 2.024
novas moradias
concluídas pela Prefeitura desde 2009
em toda a cidade.
No sábado, foram

entregues 112 unidades no Conjunto
Habitacional Três
Marias, 84 no Jardim Esmeralda e
160 no Nova Silvina.
Para o prefeito, este
é um momento histórico para a cidade,
pois o número de
moradias construídas até o momento

Moradores terão descontos
para mobiliar apartamentos
Os moradores contemplados com
moradias nos conjuntos habitacionais da Prefeitura
vão poder mobiliar
seus apartamentos
com descontos a
partir de 25% sobre
o preço à vista em
lojas da cidade e
usando linhas de
financiamento da
Caixa Econômica
Federal. O acordo
entre a Prefeitura e
a indústria moveleira também vai permitir um desconto
de até 15% sobre
o preço a prazo.

No sábado, durante a entrega das
356 moradias, os
moradores puderam conhecer o
primeiro apartamento decorado,
em exposição no
Conjunto Três
Marias. Além de
poder comprar os
móveis isoladamente, os moradores terão a opção de mobiliar o
apartamento inteiro com três faixas
de custo, todas
com valores mais
acessíveis do que
os de mercado.

é maior do que a
soma de todas as
unidades produzidas pelas administrações anteriores.
A meta da Prefeitura
é chegar a mais de
5,2 mil unidades
habitacionais até
2013: 2.842 estão
em obras e em 414
a licitação está em

andamento. “O que
estamos fazendo
resgata a dignidade de homens e
mulheres, proporcionando moradia
digna e de qualidade para famílias de
São Bernardo que
viviam em condições
totalmente precárias”, ressaltou o

Conjunto Habitacional Três Marias
Iniciado: setembro de 2009
Total de moradias: 1.236, das quais 964 já foram entregues.
Famílias beneficiadas: têm origem de assentamentos precários
no Sítio Bom Jesus, Divinéia, Pantanal e Jardim Ipê.
Faz parte do projeto: equipamentos públicos, como um
Centro Comercial, Centro de Reciclagem (para apoiar as famílias
reassentadas que têm atividades comerciais nos seus imóveis ou
que vivem de reciclagem), uma praça e um CEU.
chefe do Executivo.
Durante entrevista,
a Secretária Nacional de Habitação,
Inês Magalhães, elogiou o programa habitacional do município. Segundo ela,

os recursos que São
Bernardo vem obtendo junto ao Governo
Federal para a habitação são resultado
dos projetos muito
bem definidos que
a Prefeitura elabora.

Fotos: Wilson Magão
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Conjunto Habitacional Jardim Esmeralda
Iniciado: junho de 2010
Total de moradias: 564, das quais 248 já foram entregues
Famílias beneficiadas: são da própria área que foram removidas
e estavam inseridas no Programa Renda Abrigo.
Faz parte do projeto: a reforma do campo de futebol Corintinhas,
a construção de um centro comercial e a implementação de um
parque com a recuperação de Áreas de Proteção Permanente (APPs)
de nascente e margem de córrego.
“As pessoas não têm ideia do que é
morar em favela. Tudo o que desejei foi
ter uma casa simples onde pudesse
viver com minha família com
dignidade. Esse passado triste
na minha vida ficou para trás.”
Reginalda Aparecida
Gonçalves, de 48 anos,
nova moradora do Conjunto
Habitacional Nova Silvina

“Antes, quando o tempo fechava era uma correria
para levantar móveis e colchões. Isso sem falar
no esgoto, conviver com ratos e o mau
cheiro diariamente. Agora tudo
isso vai ficar no passado porque
estou indo para uma moradia de
qualidade e segura.”
Fábio Nunes de Faria, 30 anos,
novo morador do Conjunto
Habitacional Três Marias

Conjunto Habitacional Nova Silvina
Iniciado: junho de 2010
Total de moradias: 540, das quais 360 já foram entregues.
Famílias beneficiadas: de assentamentos precários e que
residiam em situação de risco.
Faz parte do projeto: um centro comercial, áreas de lazer,
bem como a regularização fundiária das unidades e trabalho
social com as famílias.
“Passei 32 anos morando em uma favela. Receber
a chave desse apartamento está sendo pra mim
uma realização que nunca pensei
que um dia chegaria. É muita
felicidade saber que minha
família agora tem um lar
seguro e decente.”
Antônio Benedito, 64 anos,
novo morador do Conjunto
Habitacional Jardim Esmeralda

Prevenção de desastres em SBC
é premiada como a melhor do País
Cidade
recebeu
prêmio do
Ministério
do Meio
Ambiente

Foto: Nilson Sandre
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Por Thiago Krauss

O trabalho “Ampliação e Efetivação da
Atuação da Defesa
Civil de São Bernardo do Campo na Prevenção Municipal de
Desastres na Área
Urbana”, desenvolvido pela Prefeitura desde 2009, foi
considerado como
a melhor prática do
país na prevenção
de desastres em
áreas urbanas pelo
Ministério do Meio
Ambiente. O anúncio foi feito na quinta-feira (29/3), durante o 1º Encontro
dos Municípios com
o Desenvolvimento
Sustentável, realizado em Brasília.
Entre as ações premiadas de São Bernardo estão o mapeamento das áreas
de risco da cidade;
o monitoramento
contínuo das chuvas

Núcleos de Defesa Civil foi uma das
iniciativas de São Bernardo premiadas
por meio de 25 pluviômetros; a Operação
Guarda-Chuva, que
reúne medidas preventivas e emergenciais para os períodos de chuvas fortes;
e a capacitação de
142 voluntários das
próprias comunidades para compor os
11 Núcleos de Defesa Civil (Nudec’s).
Como vencedora, a
prática será publicada pelo Ministério
e exposta durante
a Semana Nacional
do Meio Ambiente,
em 4 de junho, e na
Rio+20, programada
para 20 a 22 de junho,
no Rio de Janeiro.

Conheça aqui ações premiadas

Operação Guarda-Chuva: realizada de 1º de dezembro
a 15 de abril em cada ano, período em que as chuvas são mais
intensas. É composta pelas operações Informar Pra Prevenir,
que orienta os moradores das áreas de risco sobre como agir
para prevenir escorregamentos e desabamentos de moradias;
e a Alerta Sai de Casa, que auxilia famílias a saírem de casa e
buscarem refúgio em momentos de chuvas mais intensas.
Núcleos de Defesa Civil (Nudec´s): os 11 Nudec’s
instalados na cidade contam com 142 voluntários. Eles
são capacitados a identificar terrenos ou casas que podem
apresentar risco de desabamento, além de informar a
comunidade sobre como agir nos períodos de chuva forte.
Pluviômetros: monitoramento contínuo das chuvas na área
urbana por meio dos 25 equipamentos instalados no município
que detectam a quantidade de água acumulada na cidade e
ajudam na elaboração das ações da Prefeitura.
Blog: implantação do blog www.dcsbcsp.blogspot.com.br
como ferramenta de divulgação de diversas informações para a
comunidade, como o endereço dos abrigos públicos e a previsão
do tempo.

Banco Mundial aprova
U$20,8 milhões para o
‘Programa Mananciais’
A Prefeitura conseguiu, no último dia
29, aprovação de
empréstimo do Banco Mundial no valor
de U$ 20,8 milhões
para a implementação da terceira
fase do Programa
Mananciais. Ele prevê a urbanização de
assentamentos precários, a construção
de 1,2 mil novas unidades habitacionais
e a formulação de
programas para o
uso sustentável da
Represa Billings. To-

das essas ações vão
beneficiar cerca de
200 mil habitantes.
O Programa visa
proteger e manter
a qualidade dos recursos hídricos e
fontes de água potável na Região Metropolitana, onde
vivem mais de 20
milhões de pessoas.
Para o prefeito, além
dos benefícios ambientais, o Programa
Mananciais irá melhorar significativamente as condições
de vida da população.

Prefeitura abre inscrições
para curso de Agente
Socioambiental
A 14ª turma do
curso gratuito de
Formação de Agente Socioambiental
Voluntário está
com as inscrições
abertas até 12 de
abril. São oferecidas 30 vagas.
As inscrições devem ser feitas na
Secretaria de Gestão Ambiental, que
fica na Rua Jac-

quey, 61, 1º andar,
no Rudge Ramos,
ou pelo email eco.
escola@saobernardo.sp.gov.br. Informações pelo telefone 4367-6371.
Os pré-requisitos
são ter no mínimo
18 anos e ensino fundamental
completo. Os participantes receberão certificados.

Cidade é premiada pelo Sebrae por políticas
de apoio aos micros e pequenos negócios

Por Vanêssa Oliveira

As políticas públicas
da Prefeitura voltadas à promoção do
empreendedorismo
acabam de ganhar
o reconhecimento
do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) de
São Paulo. O prefeito
foi um dos contemplados com o Selo
Prefeito Empreendedor. A iniciativa
valoriza e reconhece os gestores que
implementam ações
de apoio aos micro e
pequenos negócios.
São Bernardo é uma

no Livro do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor.
O município participou com seis ações:
maior facilidade para
que as empresas participem das compras
públicas, Lei Geral
Municipal das Micro e Pequenas Empresas, isenção das
taxas para a regularização dos micro
empreendedores individuais (MEI), Sala
do Empreendedor,
municipalização do
sistema público de
emprego e apoio à
comercialização.

Foto: Raquel Toth

das 91 cidades seleSão
Bernardo foi cionadas no Estado
contemplada de São Paulo para
receber o selo. Os
com o Selo
gestores contemplaPrefeito
dos terão suas iniEmpreendedor ciativas divulgadas

Sala do Empreendedor é uma das ações de
incentivo às micro e pequenas empresas
Ações de São Bernardo de apoio ao empreendedor

Sala do Empreendedor: reduz o tempo para abertura e regularização de empresas;
Lei Geral para as Micro e Pequenas Empresas: determina tratamento jurídico
diferenciado para esse setor econômico e estimula o associativismo e cooperativismo;
Isenção das taxas para a regularização municipal dos microempreendedores
individuais (MEI);
Central de Trabalho e Renda: já encaminhou, desde a sua criação em 2010, cerca de 4
mil pessoas ao mercado de trabalho;
Apoio à comercialização de produtos da economia solidária: por exemplo, por
meio da criação do Espaço Solidário da Feira de Móveis e implantação de feiras noturnas;
Maior facilidade para que as micro e pequenas empresas participem
das compras públicas

Novos
membros
do CMDCA
tomam posse
Os novos
representantes
do Conselho
Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
(CMDCA) tomaram
posse na segundafeira, no Paço
Municipal. Durante
a solenidade, o
prefeito afirmou
que o colegiado
vai ajudar o poder
público a elaborar
políticas voltadas
às crianças e
adolescentes nas
mais diversas
áreas: saúde,
cultura, esporte,
lazer e transportes.
Foram eleitos
40 membros,
entre titulares
e suplentes: 20
representantes da
sociedade civil e
20 do governo,
que terão mandato
de três anos.

Mercado Municipal do Rudge Ramos é opção para compras de Páscoa
O Mercado Municipal Hélio Masini,
no Rudge Ramos,
reúne diversas opções para o feriado
de Páscoa. De frutas e especiarias ao

tradicional bacalhau,
produtos de alta qualidade são vendidos
a preços acessíveis.
Entre eles, os azeites
portugueses e chilenos e os vinhos do

Porto. A expectativa
é aquecer as vendas em, pelo menos,
30%. Na sexta-feira
(6), o mercado funcionará das 8h às
14h, e, no sábado

(7), das 8h às 19h.
O bacalhau do porto
pode ser encontrado no Mercado com
desconto de 30%. O
preço do quilo está
na faixa dos R$ 49.

Saiba mais
68 estabelecimentos: lojas de roupas, sapatos, empório, floricultura,
açougue, revistaria, lan house, loja de brinquedos, bazares, pet shop,
adega, além dos tradicionais estandes de frutas e especiarias.
Endereço: Avenida Caminho do Mar, 3.344, Rudge Ramos.
Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 19h
Horário de funcionamento na Páscoa: sexta-feira (6), das 8h às 14h;
no sábado (7), das 8h às 19h.
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Por Ana Carolina
Martins

O servidor público
de São Bernardo do
Campo e região terá, de 13 a 15 de
abril, a oportunidade de comprar a
casa própria com
taxas menores e melhores condições.
No 1º Salão de Negócios para o Servidor Público do ABC,
que acontece no Pavilhão Vera Cruz,
serão oferecidas milhares de ofertas. A
entrada é gratuita.
Entre as facilidades disponíveis aos
funcionários estão
análise de crédito
pela Caixa Econômica Federal no local,

prazo de carência
para pagamento da
primeira prestação
do financiamento de
até 6 meses ou até
90% de financiamento, prestações decrescentes e prazo
de pagamento de até
360 meses. Os servidores não devem
esquecer de levar
o CPF, RG, comprovante de residência
e holerite (originais).
A oferta de condições favoráveis para
a compra da casa
própria atende os
anseios do funcionalismo municipal.
Esse é um benefício
exclusivo ao servidor viabilizado pela
Prefeitura junto à
Caixa Econômica Federal. Essa iniciativa,
assim com a capacitação profissional
e readequação do
ambiente de trabalho, vai ao encon-

Caixa Econômica Federal fará
análise de crédito no local

tro às necessidades
dos servidores. A
medida tem como
objetivo melhorar
a qualidade de vida dos agentes públicos municipais
e contribuir para
a sua valorização.
Serviço
Para agilizar a entrada no evento, é
necessário que o

funcionário realize cadastro no site www.querocomprarminhacasa.com.
br. Os horários de
funcionamento são
sexta, das 10h às
20h, sábado, das 9h
às 20h, e domingo,
das 9h às 18h. O Pavilhão Vera Cruz fica
na Avenida Lucas
Nogueira Garcez,
856, Jardim do Mar.

Inspeção veicular gratuita acontece
no Bairro Taboão na próxima semana
O Programa Orientar, ação da Prefeitura que realiza
gratuitamente a inspeção veicular em
automóveis particulares movidos a diesel, estará de 9 a 13
de abril, das 8h45
às 12h e das 13h
às 15h30, no sentido centro-bairro da
Avenida do Taboão,
na altura do nº 555,
no Bairro Taboão.

A inspeção é feita de
forma voluntária e
sem punição. Os donos dos veículos com
volume de poluentes
maior que o padrão
recomendado são
orientados a realizar
a manutenção necessária. Depois do
reparo, eles devem
passar por uma nova
medição para comparar os resultados.
Os participantes tam-

Eventos
Balanço da Secretaria de Obras
e transmissão do cargo
Local: Prefeitura de São Bernardo
do Campo, 19º andar
Endereço: Praça Samuel
Sabatini, 50 – Centro
Dia 5, às 10h
Element Make It Count:
campeonato de skate
Local: Parque da Juventude
Endereço: Avenida Armando
Ítalo Setti, 65 – Centro
Dia 7, das 9h às 20h

Foto: Reprodução

1° Salão de
Negócios
acontece de
13 a 15 de
abril no
Vera Cruz

PROGRAME-SE

Servidores públicos terão condições
especiais para comprar casa própria

Foto: Valmir Franzoi
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bém poderão tirar
dúvidas com engenheiros, coordenadores e técnicos que
estarão fornecendo

Medição não tem
caráter punitivo
orientações no local. Mais informações sobre os locais
de inspeção pelo telefone 4367-6404.

Assinatura da Ordem de Serviço
para reforma e ampliação da
Emeb Paschoal Carlos Magno
Endereço: Rua Nigéria, 50
Bairro Taboão
Dia 9, às 10h30
4ª Trilha Ecológica para
Terceira Idade
Local da Trilha: Parque Estoril, Rua
Portugal, 1.100, Riacho Grande.
Local de Encontro: Av. Portugal,
1.100, Riacho Grande
Informações: 4367-6371
Dia 12, das 8h às 12h
Inauguração
Quadra Poliesportiva da
Emeb Mário de Andrade
Endereço: Rua Tijuca, 263
Jardim Copacabana
Dia 10, às 15h30
Inscrição
Curso de Minhocultura
Inscrições: Rua Jacquey, 61
1º andar – Rudge Ramos ou eco.
escola@saobernardo.sp.gov.br
Até o dia 20
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro 1 /
Centro 2
De 1 a 30 de abril
Operação Bota Fora
Região: Jordanópolis e Planalto
Informações: 4366 3662

Em novo prédio, UBS Rudge Ramos
amplia número de profissionais e serviços
Foto: Raquel Toth

Duas
equipes de
Saúde da
Família vão
atuar na
região
Por Vinícius
Dominichelli

O novo prédio da
Unidade Básica de
Saúde (UBS) Rudge
Ramos, inaugurado
pela Prefeitura na
terça-feira, é três
vezes maior do que
a sede anterior.
Com essa estrutura
e a ampliação no
número de profissionais, a unidade
passa a oferecer aos
moradores mais e
melhores serviços.
O número de médicos aumentou de
quatro para oito e
o de enfermeiros
de dois para cinco.
Foram contratados
mais dois dentistas,
dois auxiliares, dois

“Vai melhorar
muito. O prontosocorro
não dava
mais conta.
Ficou muito
bonita por fora e agora
quero conhecer
por dentro.”
Vicente Leanza, 82
anos, aposentado

“Vai ser muito bom. O
pessoal do bairro, que
é mais carente, estava
precisando que a UBS
fosse reformada. Com
certeza vai melhorar
muito a saúde aqui no
Rudge Ramos.”
Valquíria Araújo de
Oliveira, 33 anos,
auxiliar de apoio

Novo prédio tem mais consultórios e médicos
técnicos de saúde
bucal e dois médicos generalistas.
Com esse reforço, a
unidade será base
de duas equipes
de saúde bucal e
de duas da Estratégia de Saúde da
Família, serviços
que não existiam
antes. O programa
de Saúde da Família
prevê visitas das

equipes da UBS
às residências,
para desenvolver
ações preventivas.
O número de consultórios médicos
aumentou de três
para oito e foram
construídos quatro consultórios
odontológicos.
O prédio possui
rampa e banheiros
adaptados para

pessoas com deficiência, brinquedoteca, escovódromo e fraldário.
UPA
Ao lado da UBS
está sendo construída a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) 24
horas Rudge Ramos, cuja inauguração está prevista para 9 de maio.

Prédio antigo tinha
vários problemas
A construção de um
novo prédio para a
UBS Rudge Ramos é
uma antiga demanda
da comunidade. O
edifício anterior, na
Rua Londrina, tinha
mais de 62 anos e
apresentava problemas de infiltração e
no sistema elétrico.

Serviço

A UBS Rudge Ramos
fica na Rua Ângela
Tomé, 262. As consultas
podem ser agendadas
antecipadamente,
pelo telefone 43674194, entretanto, a
unidade também realiza
atendimentos não
programados. O horário
de funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das
7h às 19h.
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SBC desenvolve atividades
educativas de combate à dengue
Também
estão
sendo
intensificadas
visitas às
residências

Por Vânessa Oliveira

Um quebra-cabeça é
o novo instrumento
da Prefeitura para
conscientizar a população sobre as
medidas preventivas
para evitar a propagação da dengue.
O jogo está sendo
distribuído em escolas municipais da
cidade para alunos

da educação infantil
e do ensino fundamental. Com o título
Vamos acabar com
a dengue! O mosquito gosta de viver em
água limpa e parada, o quebra-cabeça
tem a imagem de
uma criança com
um vaso de flor e
um mosquito transmissor da doença.
As primeiras escolas
a receberem o brinquedo estão localizadas nos bairros
Rudge Ramos, Paulicéia, Taboão e Baeta
Neves, próximas às
divisas com outros

municípios, onde a
incidência de focos
do mosquito transmissor da doença,
o Aedes Aegypti,
tem sido maior devido à grande circulação de pessoas.
A prevenção à dengue com o uso do
quebra-cabeça também está sendo realizada em Unidades
Básicas de Saúde
(UBSs) e durante as
atividades do Programa Expresso
Lazer, que oferece jogos e brincadeiras em diversas
regiões da cidade.

Após o verão, risco de propagação
do mosquito da dengue continua
A Prefeitura desenvolve o trabalho
preventivo durante
o ano todo. Embora
o verão seja o período mais crítico,
nas outras estações
do ano, o risco permanece devido à
ocorrência de chuvas. As visitas dos
agentes de saúde
e dos profissionais

do Centro de Controle de Zoonoses
às residências, para
detectar focos do
Aedes Aegypti e
distribuir folhetos
com orientações
sobre a prevenção à
dengue, são realizadas continuamente.
Esse trabalho foi
intensificado desde
janeiro, com as vi-

sitas concentradas
nos bairros onde já
foram encontrados
focos do mosquito:
Rudge Ramos, Paulicéia, Taboão e Baeta
Neves.
A Prefeitura também
está capacitando os
profissionais de saúde para que identifiquem precocemente
os casos suspeitos.

Conheça os sintomas da dengue

Quebra-cabeça vai ensinar
as crianças como se
prevenir contra a doença

Há suspeita de dengue em casos de doença febril aguda com
duração de até sete dias e que se apresente acompanhada
de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça,
dor atrás dos olhos, dores musculares, dores nas juntas,
prostração e vermelhidão no corpo.

Foto: Raquel Toth
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Por Vinícius
Dominichelli

A inclusão social, a
revitalização de antigos espaços e a
construção de novos
equipamentos para a
prática esportiva, assim como o incentivo
ao esporte de alto desempenho, foram as
marcas da Secretaria
de Esportes e Lazer
desde 2009. Durante
um balanço das rea-

lizações da pasta, na
sexta-feira, no Paço
Municipal, o secretário
destacou a revitalização do Baetão e do
Estádio Primeiro de
Maio, que passou a
recepcionar jogos da
primeira divisão do
Campeonato Paulista;
a construção do Estádio de Atletismo, e dos
centros de Canoagem
e de Handebol, como
importantes iniciativas para a valorização
do esporte na cidade.
Foi esse esforço da Prefeitura que permitiu
que seis espaços da cidade fossem considerados pelo Comitê das

Foto: Valmir Franzoi

Secretaria
de Esportes
e Lazer
faz balanço
de ações
desde 2009

Foto: Wilson Magão

Em três anos, São Bernardo consegue mais
espaços esportivos, vitórias e inclusão social

Estádio de Atletismo, em obras, e reforma do
Primeiro de Maio são alguns dos destaques
Olimpíadas de 2016
aptos para o treinamento de seleções.
O primeiro lugar nos
Jogos Regionais e
nos Jogos Abertos
do Interior que São
Bernardo conquistou
em 2011 também
foram destacados.

Conheça algumas das ações da Secretaria de Esportes e Lazer

Conquista dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais em 2011
Cursos de natação e hidroginástica - mais de 3 mil alunos matriculados
Programa Idoso Ativo – prática de esportes para mais de 2,5 mil pessoas da terceira idade
Programa Esporte e Cidadania - alunos de 7 a 16 anos recebem atividades de formação corporal
Reforma do Estádio Primeiro de Maio – entregue em 2011
Estádio de Atletismo – Em construção. Previsão de inauguração em junho
Centro de Canoagem – Contrato assinado. Restam últimos detalhes do projeto
Centro de Handebol – Início das obras no segundo semestre
Projeto Tigrinho – 6 mil crianças anualmente recebem aulas de futebol

Mais fiscalização e legislação moderna são saldo de três anos da Gestão Ambiental
O reforço da estrutura de fiscalização,
a modernização da
legislação municipal
que protege e administra os recursos
naturais da cidade,
e ações de educação
ambiental foram os
destaques da Secretaria de Gestão Ambiental nos últimos
três anos. A afirma-

ção foi feita pelo secretário durante apresentação das principais realizações da
pasta, na terça-feira,
no Paço Municipal.
A secretaria foi criada
em 2009 para tratar a
área de meio ambiente com prioridade.
Para reforçar a fiscalização, a equipe da
secretaria tem sido

ampliada continuamente e, hoje, é composta por 10 fiscais,
20 técnicos concursados e três viaturas.
Recentemente, um
helicóptero passou
a ser usado para detectar danos e crimes
ambientais. A Política
Municipal do Meio
Ambiente, elaborada
pela secretaria, possi-

bilita a punição dos
crimes ambientais.
E o Plano Municipal de Saneamento
Básico, também de
iniciativa da atual
Administração, entre outros objetivos,
estabelece regras
para a destinação
sustentável para os
resíduos sólidos produzidos na cidade.

Outras ações
Programa Orientar: inspeção, até o momento, de
mais de cinco mil veículos a diesel
Viveiro Escola: além de produzir cerca de 50 mil mudas
por ano de espécies nativas da Mata Atlântica também
será um instrumento de educação ambiental
Fiscalização Ambiental, inclusive com voos semanais
de helicóptero.
Agilização do licenciamento ambiental, que
passou a ser feito, em parte, pelo município
EcoEscola: ministrou 28 cursos para a população e
formou mais de 400 agentes socioambientais voluntários
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Ginásio João Soares ‘Brasa’,
no Riacho Grande, é reformado

Abre e fecha: Rede Fácil
fecha na sexta e no sábado
Fotos: Valmir Franzoi
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Obra foi escolhida como prioridade durante o Orçamento Participativo

Espaço será
utilizado
pelos alunos
da rede
pública e pela
comunidade
Por Vinícius
Dominichelli

A comunidade do
Riacho Grande ganhou mais um espaço qualificado para
a prática esportiva
com a entrega, na
segunda-feira, da
reforma do Ginásio

Poliesportivo João
Soares “Brasa”. A revitalização do espaço
foi escolhida como
prioridade durante
o Orçamento Participativo (OP) de 2010.
O equipamento será
utilizado por alunos
da rede pública, pela
comunidade - desde que previamente
agendado - e pelos
alunos do programa
municipal MovimenteAção, que oferece
aulas de ginástica

para pessoas acima de 60 anos.
O ginásio recebeu
pintura externa e
interna, adequação
dos banheiros para
pessoas com deficiência, dos vestiários, alambrado,
cobertura externa,
da rede elétrica com a instalação
de para-raios-, novo piso, recuperação da estrutura
metálica e melhorias no telhado.

Como usar
Programa
MovimenteAção: às
terças e quintas, pela manhã
Escolinha de Futsal:
às terças e quintas, à tarde.
Informações desse dois
programas pelo
tel. 4126-5600.
Alunos da Emeb Prof.
Suzete Consani de
Ângelo utilizam o
espaço às segundas,
quartas e sextas-feiras.
A comunidade pode
agendar a utilização
pelo tel. 4357-5009.

Em função do feriado de Páscoa,
a Prefeitura muda
o horário de atendimento ao público. Na quinta-feira (5), o serviço
será encerrado às
17h30, retornando, normalmente,
na segunda-feira
(9), a partir das
8h30. Na sexta-feira (6) não haverá expediente
na Rede Fácil,
farmácias populares e na Central de Trabalho
e Renda (CTR).
As feiras livres,
coleta de lixo, bota-fora, varrição e
serviço funerário
funcionarão normalmente. O Mercado Municipal
do Rudge Ramos
abre na sexta-fei-

ra, das 8h às 14h.
Os parques da
cidade abrem durante o feriado e
fim de semana.
Haverá alterações
nos horários do
Estoril, que ficará
aberto das 9h às
17h, da Cidade da
Criança, das 9h
às 18h, e do Pq.
Chácara Silvestre,
das 6h às 18h. Os
prontos-socorros
e UPAs ficarão
abertos 24h.

SBC firma convênio com sindicatos para desconto em atrações da cidade
Cerca de 300 mil
trabalhadores sindicalizados da região e seus dependentes têm 40%
de desconto nos
ingressos da Cidade da Criança e
do Parque Estoril,
dois dos princi-
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pais atrativos turísticos da cidade.
Para usufruir do
desconto, é necessário apresentar a
carteira do sindicato, documento
com foto e declaração carimbada pela
instituição. No caso
Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos
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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

dos familiares,
é preciso estar
acompanhado do
sindicalizado e
apresentar documento com foto.
O convênio foi
firmado na sexta-feira (30) pela Secretaria de

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

Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
com as empresas
permissionárias
dos dois equipamentos turísticos e alguns dos
principais sindicatos da região.

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

Serviço
Cidade da Criança
A entrada é gratuita. O passaporte adulto, que dá acesso aos
brinquedos, custa R$ 30. Com o desconto de 40% fica por
R$ 18. O passaporte para criança de até 14 anos de idade,
de R$ 45 sai por R$ 27.
Parque Estoril
O ingresso para o teleférico passa de R$ 7 para R$ 4,2 (ida e
volta); para arvorismo, tirolesa e escalada, de R$ 8 fica por
R$ 4,80; e para otrenzinho (ida e volta), de R$ 5 por R$ 3.

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
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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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Atenção!!!!!! A Central de Trabalho e Renda está selecionando
para vaga de Analista Fiscal no mínimo 6 meses de experiência em toda
rotina fiscal, tributos e Impostos, Superior Incompleto a
partir do 3° ano em Contabilidade, ambos o sexos, salário na média de
R$4.000,00 vaga de Assistente Administrativo no mínimo de
6 meses de experiência na rotina administrativa, Superior Completo
em Administração do sexo Feminino salário e benefícios A/C.

