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CEU Regina Rocco Casa, primeiro
da cidade, será inaugurado amanhã
Complexo educacional vai oferecer
5.168 vagas para crianças da cidade
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Participe da inauguração do CEU Regina Rocco Casa
Será dia 14/4, às 10h, na Rua Tiradentes, s/n°, Vila do Tanque,
no antigo Clube da Volks.
O acesso de veículos deverá ser feito pela Rua Santo Antônio,
300, na Vila São Pedro.
Por Vanêssa Oliveira

O Centro Educacional Unificado
(CEU) Regina Rocco
Casa, primeiro da
cidade, será inaugurado no sábado, às
10h, com a presença do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva. Também vão
participar da inauguração o ministro
da Educação, Aloizio
Mercadante, o ex-ministro da Pasta
Fernando Haddad
e a senadora Marta
Suplicy, que criou
o modelo de Centro Educacional

quando foi prefeita
da cidade de São
Paulo. Com 5.168
vagas para alunos
de 0 a 10 anos, o
CEU tem ateliê de
ciências e artes, teatro, parque, quadras poliesportivas,
centro de ginástica
artística, bibliotecas e área verde.
O nome da unidade, localizada no antigo Clube da Volks,
na Vila do Tanque, é
uma homenagem à
mãe da ex-primeira
dama do País Marisa
Letícia, que também
estará presente.
As quadras, te-

atro e ginásio artístico poderão
ser usados futuramente não apenas pelos alunos,
mas também pela
comunidade, em
dias e horários a
serem definidos.
Até o final de
2012, além do
CEU Regina Rocco
Casa, com quatro
blocos, serão inaugurados mais três
unidades: Celso
Daniel, no Bairro
Cooperativa; Silvina e Parque Hawaí.
Isso vai representar
mais 8.824 vagas
na rede pública.

Conheça o CEU Regina Rocco Casa

O complexo reúne quatro blocos e 112
salas de aula para creche, pré-escola
e ensino fundamental.
184 turmas
Quatro bibliotecas
Duas quadras poliesportivas
Teatro com capacidade para 456 lugares
Centro de ginástica artística
Quatro ateliês de ciências e artes
Parque
Cerca de 275 profissionais atuarão na unidade
O horário de funcionamento do CEU será de
segunda à sexta-feira, das 7h às 18h

Inauguração
terá atividades
esportivas e
culturais
Quem comparecer
na inauguração do
CEU Regina Rocco
Casa, neste sábado,
poderá participar
de diversas
atividades culturais
e esportivas das
9h às 14h. Uma
das atrações será
o caminhão do
Expresso Lazer,
da Prefeitura, que
estará no local
oferecendo jogos
e brincadeiras para
crianças e jovens.

“Com o CEU vamos
mudar em 100% a
realidade educacional
dos nossos filhos. É
um espaço completo,
com salas de aula mais
amplas e estruturadas,
áreas esportivas
e equipamentos
modernos.”
Ivonete Xavier Pereira,
merendeira e mãe
de aluno

“Nossas crianças
contarão com espaço
para lazer, esportes e
cultura. Os alunos
agora terão
recursos audiovisuais,
ateliê de artes e ainda
uma nova concepção
pedagógica.”
Maria do Socorro
Casimiro, uma das
diretoras do CEU Regina
Rocco Casa

“Nunca esperei que a
Vila São Pedro fosse
receber uma obra
desse porte. Minha
filha está ansiosa
para começarem as
aulas. Ela é ótima
aluna e no CEU irá
desenvolver melhor
sua capacidade.”
Sebastião Alves
Gerrhein, porteiro
e pai de aluno

CEU vai zerar déficit de vagas no ensino
infantil da região da Vila São Pedro

Complexo terá 112 salas de aula

Com a inauguração do CEU, serão
criadas 5.168 novas vagas, 2.368
delas destinadas
para crianças da
educação infantil,
que estavam na fila
de espera. O restante das vagas,

2.800, será para
crianças do ensino fundamental.
As crianças do
ensino infantil já
matriculadas no CEU
aguardavam vagas
em Emebs da Vila
Esperança, Vila São
Pedro e Jardim Irajá.

Para os alunos
de zero a três anos
(a antiga creche)
as aulas vão começar na terça-feira
(17). Para o restante dos alunos,
as aulas começarão na segunda
quinzena de maio.

O prefeito assinou na segunda-feira ordem de serviço para o início
das obras de reforma e ampliação da
Escola Municipal
de Educação Básica (Emeb) Paschoal Carlos Magno,

no Bairro Taboão.
A obra foi escolhida como prioridade
pela população durante as plenárias
do Orçamento Participativo de 2010.
O prédio reformado terá três pavimentos, nove salas

de aula, biblioteca, ateliê de artes
e acessibilidade
para pessoas com
deficiência, entre
outras novidades.
Com as melhorias,
a unidade passará a oferecer 158
novas vagas pa-

ra crianças de 2 a
6 anos de idade.
Durante as
obras, que terão
duração de 12 meses, não haverá a
interrupção das aulas já que a reforma será isolada das
salas por tapumes.

Foto: Valmir Franzoi

Prefeitura autoriza início da reforma e ampliação da Emeb Paschoal Carlos Magno

Obra foi escolhida como
prioridade durante o OP
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Feira de imóveis para o servidor público
tem início hoje no Pavilhão Vera Cruz
Funcionários
terão
condições
especiais
para comprar
casa própria
Por Ana Carolina
Martins

O 1º Salão de
Negócios para o
Servidor Público do
ABC tem início hoje
no Pavilhão Cruz. O
evento que, vai até
domingo, vai oferecer milhares de
imóveis com taxas
menores e melhores condições. A
entrada é gratuita.
Entre as facilida-

des disponíveis aos
funcionários estão
a análise de crédito
no local pela Caixa
Econômica Federal,
prazo de carência
para pagamento da
primeira prestação
do financiamento
em até seis meses
ou até 90% de financiamento, prestações decrescentes e
prazo de pagamento de até 360 meses. Os servidores
devem apresentar
CPF, RG, comprovante de residência
e holerite (originais).
A oferta de condições favoráveis

para a compra da
casa própria 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 encontro às necessidades
dos servidores. A
medida tem como
objetivo melhorar
a qualidade de vida dos agentes públicos municipais
e contribuir para
a sua valorização.

Vantagens

Análise de crédito no local
Menores taxas do mercado
Prazo de carência para
pagamento da primeira
prestação do financiamento
de até 6 meses ou até 90%
de financiamento
Milhares de ofertas de
imóveis num só lugar
Prestações decrescentes
Prazo de pagamento de
até 360 meses
Serviço

Para agilizar a entrada no evento, o servidor público deve fazer seu 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.

Sala do Empreendedor abre turma à noite para capacitação de empreendedores
A Sala do Empreendedor está com
inscrições abertas para primeira
turma com aulas
à noite do curso
Aprender a Empreender, que ocorre
de 7 a 11 de maio,
das 17h às 22h, no
Auditório da Sala.
O curso noturno

foi uma solicitação
dos comerciantes
e candidatos a empreendedores de
centros comerciais.
As inscrições são
limitadas ao número
de vagas disponíveis
(30) e o curso é gratuito. Os participantes que tiverem 75%
de frequência rece-

bem certificado.
O curso, realizado em parceria
com o Sebrae-SP,
disponibiliza ferramentas de planejamento e gestão
para a boa atuação das empresas
no mercado, com
foco no equilíbrio
financeiro, me-

lhora na administração e elevação
da lucratividade.
A inscrição deve
ser feita na própria
Sala do Empreendedor (Praça Samuel
Sabatini, 50, térreo,
no Centro) ou pelo
e-mail sala.empreendedor@saobernardo.sp.gov.br.

Objetivo é fomentar a cultura
empreendedora na cidade

Reuniões preparatórias para o Orçamento
Participativo terminam amanhã no Riacho Grande
Foto: Valmir Franzoi

Plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo
começam dia
23 de abril
Por Cosmo Silva

Amanhã, a Prefeitura faz a última
reunião preparatória
para o Orçamento
Participativo (OP),
dessa vez com as
comunidades do
Riacho Grande e do
Bairro Santa Cruz. A
série de reuniões foi
realizada para mobilizar a população
para as plenárias deliberativas do OP,
que começam dia 23
de abril e seguem
até 19 de maio em
20 regiões da cidade.
De acordo com a
secretária de Orçamento e Planejamento Participativo, uma
das constatações
que é possível fazer
depois dos encontros com lideranças

Marcos de Oliveira,
conselheiro da
Região da Vila São
Pedro.

“Essa oportunidade
que está sendo
nos dada é única.
Quantos municípios
no Brasil fazem um
processo como o
OP? Aos poucos, os
moradores de São
Bernardo estão se
apropriando dessa
ideia.”
José Fernandes
Pinheiro, morador do
Bairro Paulicéia

Nas reuniões, moradores ficam
sabendo como serão as plenárias do OP
dos bairros e a comunidade é que a
participação no OP
será grande. “Sentimos nos encontros
preparatórios que
as pessoas querem
participar da gestão da cidade. Elas
estão entendendo
que as plenárias deliberativas são um
canal para isso”, falou a titular da Pasta.

Durante as
plenárias deliberativas a comunidade elege três
demandas para a
localidade em que
mora e uma para
a cidade. Essas
demandas, que
podem ser obras
ou projetos, poderão ser incluídas no orçamento da Prefeitura.

Troca de terreno com empresa do Bairro
Paulicéia vai gerar 100 novos empregos
A permuta de
terrenos entre a
Prefeitura e a empresa de engenharia Lavrita - autorizada pelo prefeito
na última segunda-feira - vai permitir a criação de 60
empregos diretos
e outros 40 indiretos na cidade.
A empresa, localizada no Bairro

“Esse processo
do Orçamento
Participativo está
transformando o
pensamento de
todos os envolvidos.
A experiência foi
trabalhosa, mas
ao mesmo tempo
gratificante.”

Paulicéia, vai utilizar o terreno cedido
pela Prefeitura para
ampliar em mil metros quadrados a
área para a produção de caminhões.
A Administração
trocou uma área de
550 metros quadrados por uma de 1,2
mil metros quadrados. A ampliação da
empresa também

vai representar aumento na arrecadação da Prefeitura,
que poderá investir mais em educação e saúde. “Isso
traz benefícios para São Bernardo,
para os colaboradores da empresa
e, principalmente, para a população”, disse o chefe do Executivo.

Próxima reunião preparatória

No sábado (14/4) acontece a última reunião preparatória, na Escola Municipal de Educação
Básica (Emeb) Graciliano Ramos (Rua João D’Angelo, 71, no Riacho Grande), às 9h30. Duas
comunidades participarão do encontro: do Riacho Grande e do Bairro Santa Cruz.
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Prefeitura vistoria obras em todo o
município, que seguem aceleradas

Acesso ao
Golden Park
também foi
vistoriado
Fotos: Valmir Franzoi
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Passagem da Biquinha, à esquerda, e pavimentação da Jesus de Nazareth, à direita

Intervenção
no Bairro
Ferrazópolis
atende
reivindicação
de 20 anos
Por Kallyny Portugal
de Jesus

A Travessa Jesus
de Nazareth, o muro
de contenção na Vila
São José e o acesso

ao Golden Park são
algumas das obras
em andamento na cidade que foram vistoriadas na quarta-feira pelo prefeito.
As intervenções
na Travessa Jesus
de Nazareth, reivindicação de mais
de 20 anos da comunidade do Bairro
Ferrazópolis, serão

entregues em maio.
“A obra vai melhorar o tráfego,
trazer mais segurança e conforto
para os pedestres”,
afirmou o prefeito.
Será feita a pavimentação da via
com blocos de concreto e concluída
a reforma de uma
escadaria próxima,

onde será instalado
corrimão metálico e
aperfeiçoado o sistema de drenagem.
O projeto ainda prevê a construção de
estacionamento e
sinalização viária.
O muro de contenção na Passagem da Biquinha,
também vistoriado,
beneficiará aproxi-

madamente 417 famílias da Vila São
José. As obras estão aceleradas. A
previsão de entrega
é setembro deste
ano. Está prevista
a limpeza da área,
implantação de drenagem e de sistema de esgoto, e a
construção de um
muro de contenção.

A obra do novo
acesso ao Bairro
Golden Park,
demanda do
Orçamento
Participativo e que
será entregue em
junho, encurtará a
entrada no bairro
em 1,2 km. A via
fará a interligação
entre a Rua Sete
e a Avenida
General Barreto de
Menezes.
Atualmente, o
Golden Park só
tem uma entrada,
pela Rua José
Fiuza, que atende
também às
regiões do Bairro
Ferrazópolis, Vila
São José e Silvina.
Em horários de
pico, a rua fica
congestionada.

Foto: Wilson Magão

Pasta
realizou a
fiscalização
das principais
obras da
cidade

RPG com mestre Adriano Sintate
Local: Gibiteca Municipal Eugenio
Colonnese
Endereço: Rua Tasman, 301
Jardim do Mar
Dias 14 e 28, das 13h às 17h

Por Soraya Paladini

Núcleo Nova Baeta foi uma das comunidades
iluminadas pela ação da Secretaria de Obras
Foto: Raquel Toth

A iluminação de
ruas e a fiscalização
das principais intervenções em curso na
cidade, como a construção de 54 quadras
poliesportivas nas
escolas municipais
e a revitalização da
Chácara Silvestre,
foram alguns dos
destaques do balanço dos últimos três
anos da Secretaria
de Obras, realizado
na quinta-feira (5).
O projeto Reluz
fez a troca de luminárias, braçadeiras e reatores em mais de 12
mil pontos da cidade.
Isso permitiu a economia pela Prefeitura
de R$ 1,2 milhão ao
ano no pagamento
de tarifas de energia.
A Secretaria também intensificou o
projeto Pura Água.

Pasta também atuou em obras como
a revitalização da Chácara Silvestre
Com o uso racional
de água e a troca de
torneiras em locais
públicos, a Prefeitura economizou R$
1,5 milhão ao ano.

A Pasta, que dá
suporte técnico às
demais secretarias,
também atuou em outras obras, como a
construção de sete

Centros Educacionais
Unificados (CEUs), do
Estádio de Atletismo,
de 10 creches e a reforma e ampliação do
Estádio 1º de Maio.

Fundação promove oficina sobre serviços
para a localização de crianças desaparecidas
Capacitar os
agentes públicos
para utilizar com
mais eficiência a rede de serviços do
estado e de entidades responsáveis
pela identificação e
localização de crianças e adolescentes
desaparecidos. Esse

PROGRAME-SE

Iluminação pública é destaque
em balanço da Secretaria de Obras

Eventos
Assinatura da ordem de serviço
do Museu do Trabalho e do
Trabalhador
Local: Salão Nobre do Paço
Municipal
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – Centro
Dia 13, às 15h

é o objetivo das oficinas que a Fundação Criança realiza
dias 16 e 23 de abril.
No dia 16, a oficina será realizada
das 8h30 às 15h30,
na sede da Fundação Criança, na Rua
Francisco Visentainer, 804, Bairro As-

sunção, em São Bernardo. Já no dia 23,
a oficina acontecerá
das 8h30 às 15h30,
na sede do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, na Av.
Ramiro Colleoni, nº
5, em Santo André.
Podem participar agentes públi-

cos como promotores, advogados,
policiais e conselheiros tutelares.
Serviços
Os interessados devem se inscrever pelo e-mail
eventos@fundacaocrianca.org.br ou
pelo tel. 4344 2148.

Apresentações artísticas:
“Culturas Populares”
Local: Parque Chácara Silvestre
Endereço: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Bairro Nova Petrópolis
Programação: 4332-3028
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 18h (seg. a sex.)
e das 8h às 17h (sáb.)
Inauguração
CEU Regina Rocco Casa
Endereço: Rua Tiradentes, s/nº
Vila do Tanque
Dia 14, às 10h
Farmácia Popular – Centro
Endereço: Rua Marechal Deodoro,
1.058 - Centro
Dia 16, às 11h
Inscrição
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
De 1 a 30 de abril
Operação Bota Fora
Região: Independência e Alves Dias
Informações: 4366 3662
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Serviço é
prestado em
Clínica,
UBSs e por
agentes de
saúde
Por Vânessa Oliveira

O Programa Municipal de Controle
da Tuberculose, que
funciona na Clínica
de Especialidades
Médicas, no Bairro
Baeta Neves, oferece
uma série de serviços
para quem tem tuberculose ou apresenta
sintomas da doença.
O atendimento
para os casos de tuberculose é feito por
meio de medicação,
que é oferecida gratuitamente na Clínica. Os portadores da
doença, muitas vezes
vítimas de preconceito, podem ser atendidos por assistentes sociais no local.
O Programa de
Controle da Tuberculose também é
responsável pela capacitação dos profissionais da rede
pública de saúde da
cidade, de modo que
identifiquem casos
suspeitos e atuem
na orientação de pacientes e familiares.
Além da Clínica
de Especialidades, o
atendimento também
é feito nas 32 Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), onde os moradores podem passar
pelo tratamento ou
ser encaminhados
ao Programa, quan-

do necessário. Os
1.100 agentes comunitários de saúde
da cidade também
atuam no combate à
tuberculose. Os profissionais vão até
as casas dos moradores e supervisionam o uso regular
da medicação, essencial para a cura.

Foto: Nilson Sandre

Prefeitura oferece atendimento
especializado contra a tuberculose

Centro de Especialidades Médicas
oferece diversos serviços aos doentes

Arte: Thiago Stanzani
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Serviço

O Programa Municipal de
Controle da Tuberculose
funciona na Clínica de
Especialidades Médicas
(Rua Armando Ítalo Setti,
402, Bairro Baeta Neves),
de segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h. O telefone
da clínica é 4126-9800. Os
endereços das 32 UBSs do
município pode ser acessado
no site www.saobernardo.
sp.gov.br.

Recomendações

Tratamento

A vacina BCG, aplicada nos
primeiros meses de vida, é
capaz de prevenir as formas
mais graves da doença.
Também é muito importante
identificar rapidamente os
pacientes com a patologia e
tratá-los. A tuberculose tem
cura em 100% dos casos,
desde que a pessoa tome os
medicamentos corretamente
sem interrupção.

Pessoas com sintomas da
doença devem procurar a
UBS mais próxima de casa
ou a Clínica de Especialidades
Médicas. No local, passarão
por consulta e farão o teste de
escarro. Sendo diagnosticada
a doença, o tratamento
pode ser realizado tanto nas
UBSs quanto na Clínica.
A medicação é fornecida
gratuitamente.

Entidade de SBC conquista
II Jogos Paulistas para
Cegos e Deficientes Visuais
A Associação
de Pais, Amigos e
Deficientes Visuais (Apadv) de São
Bernardo do Campo, localizada no
Bairro Assunção,
foi a campeã da
segunda edição
dos Jogos Paulistas para Cegos e
Deficientes Visuais, que ocorreu
em Taubaté de 23
e 25 de março.
Mais de 380
atletas, de 21 entidades, competiram nas modalidades de Futebol
de 5 - para deficientes visuais
-, Goalball, Natação, Atletismo,

Judô e Xadrez.
Os atletas
da Apadv contam com apoio
financeiro da
Prefeitura, que
também disponibiliza transporte
para as competições. Algumas
das modalidades
em que São Bernardo se destacou na disputa
foram atletismo
e futebol de 5.
Apadv
A entidade
não governamental de São
Bernardo atende 133 pessoas
com deficiência.

Usina faz
parte de
sistema
integrado
para a gestão
dos resíduos
Por Ana Carolina
Martins

São Bernardo do
Campo será uma das
primeiras cidades do
País a gerar energia
limpa por meio da
incineração do lixo.
Para isso, o município vai adotar o
Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos
e Unidade de Recuperação Energética
(SPAR-URE), que será
instalado no local do
antigo Lixão do Alvarenga. A área, hoje

contaminada, será
recuperada e parte
dela transformada
em um novo parque.
A usina de incineração vai gerar
cerca de 22 MWh
de energia. Isso é
suficiente para o
abastecimento da
iluminação pública
e domiciliar de uma
cidade com cerca de
300 mil habitantes.
O Sistema Integrado de Manejo e
Gestão de Resíduos também prevê a
coleta seletiva, instalação de centrais
de triagem do lixo e
locais para entrega
voluntária de materiais recicláveis.
A instalação do
novo sistema será

Foto: Reprodução

SBC será uma das primeiras cidades do
País a gerar energia com a incineração do lixo

Usina vai gerar cerca de 22 MWh de energia, suficiente
para abastecer uma cidade com 300 mil habitantes
feita por empresa
privada que está
sendo escolhida por
licitação. A proposta apresentada pelo
Consórcio SBC Valorização de Resíduos
Revita e Lara, que foi
habilitada, está sendo analisada técnica

e comercialmente.
Se todos os critérios
do edital forem cumpridos, o contrato
poderá ser assinado
ainda no primeiro
semestre deste ano.
O SPAR-URE terá
monitoramento on-line de controle de

Conheça o novo Sistema Integrado de Manejo e Gestão de Resíduos

A Unidade de Recuperação Energética será instalada em uma área do antigo lixão do Alvarenga, com cerca de
90 mil metros quadrados.
São geradas 700 toneladas de lixo por dia. Quase a metade (45,8%) é de matéria orgânica, 20% de papel/
papelão, 16% de plástico e 5% de metais e vidros
A meta da coleta seletiva da cidade é passar dos atuais 1% do total de lixo recolhido para 3% em 2012 e
10% em 2017.
A usina vai gerar cerca de 22 MWh com a queima de lixo. Isso é suficiente para garantir iluminação pública e
domiciliar para uma cidade com cerca de 300 mil habitantes.

emissão de gases
24 horas por dia.
Dessa forma, poderá ser desligado
automaticamente
pelo Poder Público caso as emissões excedam os
limites estipulados
pela legislação.

Lixão do Alvarenga

O antigo Lixão do Alvarenga,
onde será instalado o SPARURE, será recuperado. O plano
apresentado à Cetesb prevê a
revitalização da área, captação do
chorume, tratamento das águas
contaminadas e a construção
de um parque de até 300 mil
metros quadrados.

Coleta
seletiva vai
passar de 1%
para 10%
Com a instalação
do SPAR-URE,
também será
implementado
na cidade um
novo modelo
de gestão de
limpeza urbana.
Será criada uma
rede de pontos
de entrega
voluntária e 30
ecopontos em
todo o município,
além de seis
centrais de
triagem operadas
por cooperativas.
Com isso, a coleta
seletiva, que hoje
é de 1% do total
de lixo recolhido
do município,
passará a 3% em
2012 e 10% em
2017.
Para estabelecer
parâmetros
de qualidade
e permitir o
controle dos
serviços, serão
estabelecidas
metas de
melhorias
progressivas
e instituído o
controle social.
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Objetivo é que
a população
conheça
melhor a
fauna da
região
Por Kallyny Portugal
de Jesus

Até o fim do ano,
o Zoológico do Parque Estoril será o
primeiro do País dedicado apenas a animais nativos da Mata
Atlântica, um dos
biomas brasileiros
mais ameaçados. O
objetivo da medida
é que a população
conheça melhor a
fauna da região e
fique atenta para os
perigos da destruição das áreas verdes.
Com a transformação do zoo em
habitat para animais da mata nativa de São Bernardo
e região, também

Atividades de pesquisa e reprodução
das espécies serão facilitadas
haverá maior facilidade para a realização de atividades
de pesquisa e reprodução em cativeiro.
O Zoo de São Bernardo possui 140
animais. Entre os nativos da Mata Atlântica estão o furão,
quati, ouriço cacheiro, sagui de tufos
brancos, sagui de
tufos pretos, bugio,
macaco prego, anta,
veado catingueiro,

cateto, jacaré de papo amarelo e tamanduá mirim. A intenção da Prefeitura é
adquirir até o fim do
ano mais 10 animais,
inclusive um casal
de jaguatiricas e duas fêmeas do jacaré
de papo amarelo.
Os animais que
não fazem parte da
Mata presentes hoje
no zoo serão realocados para outros
zoológicos do Brasil.

Serviço

O zoológico fica no Pq. Estoril:
Rua Portugal, nº 1.100, no
Bairro Estoril. Funcionamento:
de quarta a domingo,
das 9h às 17h. Ingressos
para pedestre: R$ 5 (nãomunícipe) e gratuito para
munícipe, com carteirinha
feita na hora (necessário
comprovante de endereço).
Crianças até sete anos não
pagam. Estacionamento:
R$ 16 para não-munícipe e
R$8 para moradores.
Informações: 4354-9087.

Carlos Zimbher e Maria
Alcina agitam o Salvador
Arena no domingo
O Parque Salvador Arena, espaço
tradicional da música na cidade, recebe no domingo
os shows de Carlos
Zimbher, às 16h, e
Maria Alcina, às
17h. O evento é
livre e gratuito.
Carlos, que já
trabalhou com
Ná Ozetti e Itamar Assumpção,
vai apresentar no
show seus maiores
sucessos e canções do CD Zimbher e o zunido,
obra com roupagem pop rock.
Maria Alcina
vai interpretar sucessos como Kid
Cavaquinho e Fio
Maravilha, música vencedora da
fase nacional do
Festival Internacional da Canção de

1972, no Maracanãzinho. Além da
qualidade musical,
a cantora ficou conhecida internacionalmente pela maneira exótica de se
vestir, comparada
a Carmem Miranda.
Serviço
O Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena fica na Av.
Caminho do Mar,
2.980, no Rudge
Ramos. Informações: 4368-1246.
Foto: Divulgação

Zoo da cidade será o primeiro dedicado
aos animais da Mata Atlântica
Foto: Wilson Magão
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Maria Alcina

Projeto ‘Mundo Livro’ promove debate com escritor Nelson Oliveira
A Biblioteca
Pública Municipal
Monteiro Lobato recebe no sábado, às
15h, bate-papo dos
moradores com o
escritor Nelson de
Oliveira sobre o livro
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Geração Zero Zero:
Fricções em rede. A
obra é uma antologia
de contos de autores
revelados na primeira década do século
21. O escritor atuou
como organizador.
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

A conversa faz
parte do projeto Mundo Livro, que realiza
encontros entre autores consagrados
e os moradores da
cidade. Alguns dos
temas discutidos nas

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Patrícia Lorenz Vicente (interina)
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

reuniões são as experiências de leitura que
influenciaram o autor
e sua relação com as
bibliotecas públicas.
Sobre o autor
Nelson de Oliveira
é doutor em Letras

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
Eduardo Tadeu Costa
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
Alfredo Luiz Buso

pela Universidade de
São Paulo (USP). Entre
suas obras estão Poeira: demônios e maldições (2009), A oficina do escritor (2008)
e Algum lugar em
parte alguma (2006).

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

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira Campos

Fundação Criança
Ariel de Castro Alves

ETC/SBC - Empresa de Transporte
Coletivo
Odilon Soares de Oliveira

Serviço
A Biblioteca Pública
Municipal Monteiro Lobato
fica na rua Jurubatuba,
1.415, no Centro. O telefone
para mais informações é
4330-2888.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766

Faculdade de Direito/SBC
Prof. Dr. Marcelo José Ladeira
Mauad

Secretário Adjunto
Fernando Leal Fernandes Jr

Autarquia Rotativo São Bernardo
Julio Cesar Couto - Diretor

Diretora de Comunicação
Thelma Torrecilha
Editor Executivo
Alexandre de Arruda Postigo

www.saobernardo.sp.gov.br

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
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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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Vaga Urgente !!!!!! A Central de Trabalho e Renda está selecionando
52 Vagas de Cuidador de Pessoas com Deficiência MOBILIDADE EM ESCOLAS
ESTADUAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, não exige experiência,
Fundamental Completo, ambos o sexos, horário de trabalho das 7h ás 13h e das
13h ás 19h, salário+Benefícios A/C a empresa fornece treinamento.

