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Plenárias do
OP começam
na segunda
Serão 20 reuniões até 19 de
maio, nas quais a população
vai escolher as prioridades
de investimento para sua
região e para a cidade
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Cerca de oito mil pessoas prestigiam a
inauguração do CEU Regina Rocco Casa
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Plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo
começam
na segunda
Serão 20
plenárias
em toda
a cidade
até 19
de maio
Por Cosmo Silva

As plenárias deliberativas do Orçamento Participativo
(OP) têm início na
segunda-feira, às
19h, na Escola Municipal de Educação
Básica (Emeb) Aldino
Pinotti, no Jardim Farina. Nos encontros
que serão realizados
com moradores de
20 regiões do município até 19 de maio,
a população poderá
eleger três prioridades de investimento
- obras e serviços para a sua região e
uma para a cidade.
As obras e serviços
escolhidos serão
analisados pelo Conselho Municipal do
Orçamento, que definirá quais demandas
serão incorporadas
à proposta orçamentária de 2013.

Nos encontros, o
prefeito vai apresentar aos moradores
um balanço das ações
da Administração nos
últimos três anos.
No final, os moradores credenciados
poderão eleger, além
das prioridades, o
conselheiro da região e representantes regionais. Além
de analisar e definir
quais demandas serão incorporadas à
proposta orçamentária, os conselheiros irão acompanhar o andamento
das obras do OP.
Segundo a secretária de Orçamento e
Planejamento Participativo, o processo
do OP democratiza a
gestão pública e confere transparência às
ações do governo.
“Afinal, nas plenárias deliberativas se
discute não só as
demandas apresentadas pela sociedade,
mas todas as ações
do governo”, ressaltou a secretária.

Como está agora

Era assim...
Reforma do Estádio
Primeiro de Maio
Como está agora

Era assim...

Revitalização do Centro Esportivo
do Taboão, incluiu campo, cancha
de bocha e área de gateball

Como
está agora

Era assim...
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Democratização da gestão pública
de São Bernardo começou em 2009
Em 2009, a
Prefeitura realizou 29 plenárias
em toda a cidade para elaborar
o Plano Plurianual
(PPA) Participativo
2010-2013. Cerca
de 14 mil pessoas
ajudaram a definir, junto com a
Administração, as
diretrizes gerais
de investimento

da Prefeitura em
Educação, Habitação, Saúde e outras
áreas para quatro
anos de governo.
O Orçamento Participativo teve início
na cidade em 2010.
Nas 20 plenárias,
a população escolheu 63 demandas
como prioridades,
58 da quais foram
incorporadas à pe-

ça orçamentária
do município. Isso
representou o investimento de R$
504 milhões em
obras escolhidas
pela população.
Em 2011, a Prefeitura voltou às
regiões para realizar a prestação de
conta das obras
e projetos em
curso na cidade.

Como funciona o
Orçamento Participativo
As plenárias acontecem a partir das 19h,
em dias de semana, e às 9h30.
A primeira coisa que o morador deve fazer ao chegar ao local
da plenária é seu credenciamento. Apenas dessa forma ele pode
votar nas demandas que considera prioritárias e ser votado para
conselheiro ou representante.
Para se credenciar o morador deve ser maior de 18 anos, portar documento com foto e ser
morador da região. Com o cartão do OP, o credenciamento será muito mais rápido.
A Prefeitura vai apresentar um vídeo sobre o PPA de 2009 e o OP de 2010.
Os vídeos explicam como funciona a gestão participativa da cidade.
O microfone será aberto aos moradores.

Os participantes serão divididos por microrregiões e
identificados com pulseiras de cores diferentes. Cada grupo
irá escolher as demandas para sua região e para a cidade.
Os moradores credenciados poderão eleger, por meio de voto
eletrônico (tablet), três demandas para sua região, uma
para a cidade, além de votar nos conselheiros do Orçamento
Municipal e representantes.

Arte: Thiago Stanzani

Reforma e ampliação da Unidade Básica
de Saúde (UBS) da Vila São Pedro

CEU Regina Rocco Casa é inagurado
com muita festa e a presença de Lula
Unidade tem 5.168 vagas para
alunos do ensino fundamental e infantil

Salas de repouso e
de recreação para
crianças de zero a
três anos

Sala multimídia e
lousa interativa
são alguns dos
recursos pedagógicos
disponíveis

CEU tem banheiros
adaptados para as
crianças e fraldário
para mães e
professores

Refeitórios oferecem
alimentos frescos
e nutritivos para
as crianças

Fotos: Raquel Toth eWilson Magão
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O Centro Educacional Unificado (CEU)
Regina Rocco Casa,
primeiro da cidade,
foi inaugurado no sábado pelo prefeito,
em uma festa que
reuniu cerca de oito
mil pessoas. Também
estiveram no evento
o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,
em sua primeira aparição pública depois do
período de tratamento contra o câncer; a
ministra da Cultura,
Ana de Hollanda, o
ex-ministro da Educação Fernando Haddad
e a senadora Marta
Suplicy, que criou o
modelo de CEU quando foi prefeita da ci-

Aulas tiveram
início na terça
Das 5.168 vagas
do CEU, 2.368
foram preenchidas
por crianças da
educação infantil,
que estavam na fila
de espera. As outras
2.800 são de ensino
fundamental.
Para os alunos de
zero a três anos, as
aulas começaram
na terça-feira. Para
o restante, as aulas
começarão na
segunda quinzena
de maio.

dade de São Paulo.
O nome do CEU é
uma homenagem à
mãe da ex-primeira
dama do País Marisa
Letícia, também presente à inauguração.
O CEU terá 5.168
vagas para alunos
do ensino infantil e
fundamental, 112 salas de aula, quatro
bibliotecas, centro
de ginástica artística,
quatro ateliês de ciências e artes, duas quadras poliesportivas e
teatro com capacidade para 456 lugares.
De acordo com
Lula, para quem as
ações da Prefeitura
vêm transformando
a cidade, inaugurar
um CEU em uma área

carente tem ainda
mais importância. “A
Vila São Pedro será
lembrada pela qualidade da Educação
e não mais pela violência”, elogiou Lula.
Em 2009, São
Bernardo tinha um
déficit de quase 12
mil vagas na rede de
ensino. Com a entrega de novas Escolas
Municipais de Educação Básica (Emebs)
e de mais três CEUs,
a cidade chegará ao
final de 2012 com
mais de 17 mil novas
vagas. “Assumimos o
compromisso de acabar com a fila de espera na nossa rede e
estamos realizando”,
enfatizou o prefeito.

“Quando a minha filha,
que tem um ano e seis
meses, iniciar as aulas
aqui no CEU, eu poderei
voltar a procurar
emprego. Isso irá me
dar uma grande força
em casa. Estou muito
feliz.”

“Gostei de tudo o
que vi. Mesmo
que os meus netos
não
estejam
matriculados
neste CEU, nós
vamos participar
das atividades
voltadas para os
moradores.”

“A Prefeitura está de
parabéns. Nenhuma
outra gestão fez tanto
para a população
de São Bernardo.
Nós estamos vendo
mudanças não só na
área da educação, mas
também da saúde,
do esporte e muitas
outras.”

Ivonete Ferreira
da Silva, dona
de casa

Pedro José Gabriel,
marceneiro, morador
do Jardim Regina

Alessandra Santana
Mota, moradora do
Jardim Esperança, que
tem uma das filhas já
matriculada no CEU

Foto: Nilson Sandre

Por Cosmo Silva

Apresentações de circo fizeram parte da festa de inauguração

“Viemos para a inauguração e achamos
tudo muito bonito.
Eu e minha irmã
anotamos atividades
que o CEU vai ter e
vamos participar de
todas que pudermos.”
Kethellyn Cristina
Almeida Santos,
nove anos,
moradora do
Jardim Irajá

Outros três
CEUs serão
inaugurados até
o final do ano
Até o final de
2012, além do
Regina Rocco
Casa, com quatro
blocos, serão
inauguradas mais
três unidades:
Celso Daniel, no
Bairro Cooperativa;
Silvina e Parque
Hawaí. Isso vai
representar mais
8.824 vagas na
rede pública.
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Pelo segundo ano consecutivo,
‘Operação Guarda-Chuva’ preserva a vida
em São Bernardo do Campo
Encerrada
no dia 15,
a operação
prevê ações
preventivas e
emergenciais
Por Thiago Krauss

A Operação
Guarda-Chuva garantiu, pelo segundo ano consecutivo, que ninguém
morresse em São
Bernardo do Campo em decorrência
das chuvas de verão. O programa da

Prefeitura foi colocado
em prática de 1º de dezembro a 15 de abril,
desenvolvendo ações preventivas e emergenciais,
principalmente em locais
com risco de desabamento e escorregamento.
Balanço feito pela Defesa Civil durante a Operação 2011/2012 registrou 25 desabamentos,
ante 106 no
período
2010/2011,
primeiro
ano da ação.

O número de deslizamentos e escorregamentos também diminuiu.
Foram 233 em
2010/2011 e apenas 80
na última operação.
O trabalho de prevenção resultou ainda
na queda do número de
imóveis interditados. Foram 214 interdições no
período 2010/2011 e
126 na operação deste
ano, uma queda de 41%.
Entre as ações que integram a Operação estão
o aumento da frequên-

cia do monitoramento
das áreas de risco; a
operação Informar pra
Prevenir, que prepara
os moradores para o
período de chuvas; a
operação Alerta Sai de
Casa, que avisa quando
as chuvas estão muito
fortes; monitoramento
das chuvas por meio
de 25 pluviômetros e
formação e capacitação de voluntários da
comunidade para atuarem em 11 Núcleos de
Defesa Civil (Nudec’s).

Operação foi premiada em março pelo Ministério do Meio Ambiente
A Operação
Guarda-Chuva faz
parte de uma série
de iniciativas da Prefeitura premiadas

no mês passado pelo
Ministério do Meio
Ambiente como uma
das melhores práticas
do País no combate

a desastres causados
pelas chuvas. O trabalho apresentando pela
Prefeitura - Ampliação
e Efetivação da Atu-

ação da Defesa Civil
de São Bernardo do
Campo na Prevenção
Municipal de Desastres na Área Urbana

- será publicado pelo
Ministério, e exposto
durante a Semana
Nacional do Meio Ambiente e na Rio+20.

Ferrazópolis
recebe inspeção
veicular na
semana que vem
A próxima etapa
do Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
gratuita em
automóveis
movidos a diesel,
estará no Bairro
Ferrazópolis
de 23 a 27 de
abril. As vistorias
são voluntárias
e serão feitas
na altura do nº
1.264 da Av. Dr.
José Fornari, no
sentido centrobairro, das 8h45
às 12h e das 13h
às 15h30.
As inspeções têm
caráter educativo.
Os motoristas dos
carros reprovados
serão orientados
a realizar a
manutenção
necessária e,
depois, retornar
para nova
inspeção.
Na primeira
semana de maio,
o Orientar estará
no Bairro
Baeta Neves.

Medida foi
possível
depois de
acordo
com a
Ceagesp

Os alimentos doados são inspecionados
de modo a garantir a qualidade
Foto: Valmir Franzoi

O Banco de Alimentos de São Bernardo está recebendo, desde o final do
mês de março, doações mensais da
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp).
Com essa parceria,
a Prefeitura praticamente triplicou
a quantidade de legumes, verduras
e frutas entregues
gratuitamente a 71
entidades assistenciais do município.
Hoje, são beneficiadas cerca de 20 mil
pessoas. A intenção
da Administração é
aumentar esse número para 40 mil.
Depois do acordo, o estoque do
Banco de Alimentos mais do que
dobrou, passando de 10.085 Kg
em março para
23.661 Kg em abril.
O Banco também recebe produtos de empresas, bem como de

Foto: Raquel Toth

Por Ana Carolina
Martins

Banco de Alimentos atende hoje 71
entidades, beneficiando 20 mil pessoas

moradores. Os
alimentos doados
são inspecionados
de modo a garantir a qualidade.
O Lar Escola Jesuê Frantz, que
tem unidades nos
bairros Paulicéia e
Taboão, depende
das doações para atender cerca
de 460 crianças

e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
“Graças ao Banco
de Alimentos fornecemos aos jovens
uma alimentação
saudável, que muitas vezes eles não
têm acesso”, disse a supervisora
da instituição, Rita
de Cássia Oliveira.

Faça sua doação
O Banco de Alimentos recebe
doações do comércio e de
moradores e distribui para
pessoas atendidas por entidades
assistenciais da cidade.
Alimentos não perecíveis - como
arroz, feijão, leite em pó, óleo
ou macarrão - podem ser
doados no próprio Banco, que
fica no Galpão B da Secretaria
de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc), na Avenida
Redenção, 271, no Centro.
Informações pelo telefone
4126-3704.

PROGRAME-SE

Banco de Alimentos triplica volume de
produtos para entidades assistenciais

Eventos
Ordem de Serviço de
restauro da Chácara
Silvestre
Local: Parque Chácara Silvestre
Endereço: Avenida Wallace
Simonsen, 1.800 – Bairro Nova
Petrópolis
Dia 20, às 10h30
Inauguração
Obras de Arte e Circuito
Radical de Bike do Parque
Estoril
Local: Parque Estoril
Endereço: Rua Portugal,
1.100 – Bairro Estoril
Dia 21, às 10h
Quadra poliesportiva da
Emeb Sylvia Marilena
Fantacini Zanetti
Endereço: Rua Silas de
Oliveira, 92 – Jordanópolis
Dia 23, às 15h30
Quadra poliesportiva da
Emeb Mario de Andrade
Endereço: Rua Tijuca, 263
Jardim Copacabana
Dia 25, às 15h30
Quadra poliesportiva da
Emeb Senador Teotonio
Vilela
Endereço: Rua Matilde Ferrari
Marçon, 30 - Jardim Ipê
Dia 27, às 16h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro
De 1 a 30 de abril

Confira o que abre e fecha no feriado de Tiradentes
Devido ao feriado de Tiradentes,
neste sábado (21),
não haverá atendimentos na Rede
Fácil do Paço Muni-

cipal e do Assunção.
Na sexta (20), o posto de atendimento
do Paço encerrará as
atividades às 19h,
e o do Assunção,

às 17h. Farmácias
Populares estarão
fechadas. Prontos-Socorros e UPAs ficarão abertos 24h.
Funerária munici-

pal, feiras-livres, coleta de lixo, bota-fora,
varrição, e o Mercado
Municipal do Rudge
Ramos funcionarão
normalmente. Nos

cemitérios, o funcionamento será em sistema de plantão. Os
parques da cidade estarão abertos das 6h
às 22h; exceto o Par-

que Estoril e a Cidade da Criança, que
funcionam das 9h às
17h; e o Parque Chácara Silvestre, que
abre das 6h às 18h.
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Rua Marechal Deodoro é o novo endereço
da Farmácia Popular da região central
No espaço,
112 remédios
podem ser
encontrados
até 90%
mais baratos
A Farmácia Popular do centro está em
novo endereço, na
Rua Marechal Deodoro, 1.058. Antes,
ela funcionava nas
dependências da Cooperativa da Volkswagen, que foi fecha-

da. Na Farmácia, o
consumidor pode
encontrar 112 medicamentos para as
doenças com maior
incidência no País.
Alguns remédios são
até 90% mais baratos.
Na nova unidade,
assim como nas outras três Farmácias
Populares da cidade,
remédios para diabetes e hipertensão são
distribuídos gratuitamente - desde que o
paciente tenha receita médica - por meio

do programa Saúde Não Tem Preço,
do Governo Federal.
As farmácias das
32 UBSs e das seis
UPAs também oferecem alguns remédios sem custos para
os usuários, como
antidepressivos e
anti-inflamatórios.
A próxima Farmácia Popular a ser
inaugurada, ainda
sem data definida, será na região
do Bairro Planalto.

“Essa será a
primeira vez que
compro um remédio
aqui e já vou aproveitar
a inauguração para
pegar minha
medicação para
diabetes. Será muito
bom porque ganho
salário mínimo.”

“Eu procuro sempre
comprar remédios mais
baratos. No meu caso,
que tenho deficiência
de cálcio, preciso tomar
remédio todo mês.
A população precisa
de iniciativas assim
para continuar seus
tratamentos de saúde.”

“Gasto em torno
de R$ 200 por
mês com remédios
para a família.
Eu já comprava na
antiga sede, quando
era na Cooperativa da
Volks, e agora
vou continuar
vindo aqui.”

Delfina Pereira
Vieira, dona de casa
e moradora do Bairro
Montanhão.

Marli Almeida,
enfermeira aposentada
e moradora do Jardim
Atlântico.

Dionísio Aranda
Rodrigues, aposentado
e morador da Vila São
José.

Por Vânessa Oliveira

Fotos: Valmir Franzoi
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Remédios para diabetes e hipertensão
são distribuídos gratuitamente no local
Remédios para diabetes e
hipertensão são mais procurados

Entre os medicamentos gratuitos mais procurados na rede
pública estão a Metiformina (antidiabético) e o Enalapril
(para hipertensão). Entre os remédios pagos, o mais
procurado é o Omeprazol, para tratamento de gastrite, cujo
valor chega a R$ 6,90 para um tratamento de 30 dias. O
medicamento mais barato da Farmácia Popular é o AAS,
que custa apenas 3 centavos o comprimido. O mais caro é a
Cefalexina, cujo frasco tem o preço de R$ 10.

Conheça as
outras unidades

Rudge Ramos, na Rua
Piagentini, 138
Riacho Grande, na Rua Rio
Acima, 622
Assunção/Alves Dias, na Av.
Robert Kennedy, 3.438
Horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Foto: Reprodução

Prefeitura e ministra da Cultura autorizam início
das obras do Museu do Trabalho e dos Trabalhadores

Museu vai ficar no local do antigo Mercado Municipal, ao lado do Paço, revitalizando o espaço

Tecnologia
e amplo
acervo vão
contar a
história dos
trabalhadores
Por Kallyny Portugal
de Jesus

A autorização para o início das obras
do Museu do Trabalho e dos Trabalhadores foi assinada
na sexta-feira (13)

pelo prefeito e pela
Ministra da Cultura,
Ana de Hollanda.
O complexo será
construído no local
do antigo Mercado
Municipal, no Centro de São Bernardo.
De acordo com
o prefeito, o museu
vai resgatar a rica
história dos trabalhadores brasileiros.
“Não existe nenhum

equipamento, no
Brasil e no mundo,
com essas características de acervo e
interatividade sobre
o tema”, afirmou.
O museu ocupará
uma área de cerca
de dez mil metros
quadrados, terá dois
blocos e diversos
espaços para exposições. No subsolo, um auditório

vai receber palestras e seminários.
Alta tecnologia
No Museu, fotos,
mapas, trechos de
filmes, maquinários,
ferramentas e muitos outros recursos
serão usados para
contar a luta dos
trabalhadores do
País e do mundo.
Também farão

parte do acervo painéis interativos multimídia, réplicas de
objetos históricos
e ambientes temáticos recriados com
uso de tecnologia,
como telões e monitores. Na área externa, serão colocados
artefatos da indústria, que estarão
integrados ao projeto paisagístico.

Berço do
sindicalismo

São Bernardo do Campo, berço
da indústria automobilística,
é onde surgiu também, em
plena Ditadura Militar (1964 1985), o moderno sindicalismo
brasileiro. Foi contra esse regime,
assim como por melhores salários
e condições de trabalho, que o
movimento sindical, liderado
pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, se insurgiu no
final da década de 1970 e
início de 80. As greves desse
período foram fundamentais para
redemocratização do País.

Cidade também terá Centro de Formação e Produção Audiovisual
Também foi assinada na sexta-feira (13), pelo
prefeito e pela Ministra da Cultura,
Ana de Hollanda,
a ordem de serviço para implan-

tação do Centro de
Formação e Produção Audiovisual de
São Bernardo. Seu
objetivo será formar
profissionais para
cinema, TV e animação. Voltados pa-

ra jovens e adultos
os cursos terão 18
meses de duração.
As aulas terão
início no segundo
semestre, com 80
alunos na primeira
turma. Quando em

pleno funcionamento, esse número
passará para 225.
Serão duas linhas
de formação, a Live
action, que engloba
cinema e TV, e a
Animação, dividi-

da em tradicional
e 3D. De início, a
escola será instalada no Centro de
Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe),
e, futuramente,

será incorporada ao Pavilhão
Vera Cruz. A
ideia é transformar o local em
um centro de
formação e difusão audiovisual.
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Semáforos da Rua Marechal
Deodoro são adaptados para
motoristas daltônicos
Ação da
Prefeitura
aconteceu
depois do
pedido de
morador

Foto: Raquel Toth
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Por Ana Carolina
Martins

Os semáforos de
nove cruzamentos
da Rua Marechal Deodoro, região central da cidade, foram
adaptados para motoristas com daltonismo por meio da
instalação de faixas
refletivas ao lado da
luz amarela. Os daltônicos - cerca de 8%
da população - têm
dificuldades para
diferenciar todas
ou algumas cores.
Essa melhoria
aconteceu depois
da solicitação feita
na Rede Fácil pelo advogado e contabilista Francisco
Pinotti, 78 anos,
morador do Bairro
Nova Petrópolis. De
acordo com ele, que
passa todos os dias
pela Rua Marechal
Deodoro, a medida
foi muito importante. “Com o refletivo,

Medida inclusiva vai garantir mais
segurança para pedestres e motoristas
Morador pode solicitar serviços e
melhorias para a cidade na Rede Fácil
Na Rede Fácil o morador pode encontrar cerca de mil serviços da
Prefeitura, como parcelamento de dívidas e transferência dos pontos
da carteira de motorista. Os usários também podem solicitar melhorias
para a cidade ou fazer reclamações, bastando, para isso, levar RG
ou CPF. As demandas são analisadas e encaminhadas para o setor
responsável dentro da Administração.
A Rede Fácil atende em dois endereços: na Praça Samuel Sabatini, 50,
no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7hs as 19h, e sábado, das 7h
às 13h; e no Bairro Assunção, na Avenida Robert Kennedy, 3.438, de
segunda a sexta-feira, das 08h as 17h.
eu enxergo melhor.
O recurso ajuda a
evitar acidentes,
pois como enxergo os sinais todos
amarelos, consigo
identificar com a
faixa branca quando está vermelho
ou verde”, disse.
Francisco também
ficou satisfeito com
a resposta rápida
da Administração

ao seu pedido.
A intenção da
Prefeitura é estender a ação, que é
experimental, aos
principais cruzamentos da cidade.
De acordo com a
Secretaria de Transportes e Vias Públicas, isso vai representar mais segurança para motoristas e pedestres.

Reestruturação do transporte
coletivo é discutida em plenária pública
A priorização do
transporte coletivo
em 11 corredores
de São Bernardo,
construção de
quatro terminais
e duas estações
de conexão estão
entre as principais

ações do Programa de Transporte Urbano (PTU),
que foi discutido
em plenária pública, no Paço Municipal, na quinta-feira.
Para reestruturar o transporte co-

letivo da cidade,
a Prefeitura está
pleiteando junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
financiamento de
US$ 125 milhões
para o projeto.

Alameda Dom Pedro de Alcântara
começa a receber novo asfalto na segunda
A Alameda Dom
Pedro de Alcântara,
na Vila São Pedro,
que tem início na
Avenida Luís Pequini, começa a receber novo asfalto
na segunda-feira.
A intervenção será
feita em um trecho
de um quilômetro.

A ação faz parte
do Programa Rua
Nova, que está recuperando 42 das
principais ruas e
avenidas da cidade. Também será
feito o reparo de
sarjetas, reforço de
microdrenagem e
nova sinalização.

Em função das
obras, que devem
ser concluídas
em 120 dias, haverá necessidade
de estreitamento
da pista e proibição de estacionamento em alguns
trechos durante
a intervenção.

Programa da Prefeitura revela duas
atletas para o time de vôlei de São Bernardo
Foto: Nilson Sandre

Jogadoras
foram
descobertas
no ‘Programa
Esporte
e Cidadania’

Amanhã tem
final da
Superliga
Masculina

Por Vinícius
Dominichelli

Dois talentos do
vôlei feminino foram descobertos
recentemente por
meio do Programa
Esporte e Cidadania,
da Prefeitura Maysa
Gomes da Silva e
Graziele Rodrigues
de Lima começaram
a treinar no Centro
Recreativo Esportivo
e Cultural da Vila
São Pedro em 2010
e, hoje, integram
a equipe infantil
do São Bernardo/
BMG. Graziele também foi convocada
para treinar com a
Seleção Brasileira
Feminina de Vôlei

Programa oferece gratuitamente
formação esportiva para 2,5 mil
crianças e adolescentes
em Saquarema,
no Rio de Janeiro.
Esporte Grátis
O programa Esporte e Cidadania
oferece gratuitamente, para 2,5 mil
crianças e adolescentes, formação
em sete modalidades esportivas. As
turmas são divididas em três faixas
etárias: de 7 a 9
anos, quando as
crianças são ini-

ciadas no esporte;
jovens de 10 a 12
anos; e para adolescentes de 13 a 17
anos, que podem
escolher uma modalidade esportiva
para se aperfeiçoar.
São oferecidas aulas
de vôlei, basquete,
handebol, futsal, judô, capoeira e tênis.
Os treinos são
oferecidos duas vezes por semana em

23 espaços espalhados pela cidade.
O programa organiza ainda jogos
amistosos, festivais
e campeonatos.
Otacílio Marques
da Silva, professor
das atletas na época, relembra que as
meninas sempre se
destacaram nos treinos. “É muito gratificantes ver as duas
jogando”, afirma.

Inscrições
estão abertas

As inscrições para o
Programa Esporte e
Cidadania ficam abertas
durante o ano todo. Para
participar, basta comparecer
a um dos 23 espaços e
preencher ficha de inscrição
com dados pessoais
e médicos. É preciso
apresentar autorização dos
pais. Não é necessário prérequisito ou prática anterior
na modalidade desejada.
Informações pelo
tel. 4126-5629.

Vôlei Futuro (SP) e
Sada/Cruzeiro (MG)
decidem na manhã
do sábado (21), às
10h, no Ginásio
Poliesportivo, a
Superliga Masculina
de Vôlei. Todas
as entradas para
a partida já foram
vendidas. A
competição será
decidida em única
partida. Haverá
transmissão
ao vivo pela TV
Globo. O Ginásio
Poliesportivo fica na
Avenida Kennedy,
1.155, no Bairro
Anchieta.
O Sada/Cruzeiro
tenta esquecer a
temporada anterior,
quando foi vicecampeão, e quer
conquistar seu
primeiro título
na Superliga. Já
o Vôlei Futuro
debuta na decisão
e tenta também sua
primeira conquista
no torneio.

Ferrazópolis e Riacho Grande têm teatro, circo e música no fim de semana
Os moradores
dos bairros Ferrazópolis e Riacho
Grande podem participar, gratuitamente, sábado e domingo, de atividades
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do programa Ação
Cultural nos Bairros.
No sábado, às
17h, espetáculos de
circo chegam ao Centro Cultural Jacomo
Guazzelli, no Ferrazó-

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
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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

polis, com a Cia. Oficina de Bonecos, que
apresenta o espetáculo A mala. Já a Cia.
Estrela D’Alva traz
Esperando Gordô.
No domingo, às

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Patrícia Lorenz Vicente (interina)
Secretaria de Cultura
Osvaldo de Oliveira Neto
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Secretaria de Desenvolvimento
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14h, o Grupo de
Canto Coral Essência apresenta, na
Praça João Olimpio
Bassani, no Riacho
Grande, clássicos da
MPB. Já Aurindo Vio-
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leiro e Fado Brasil
fazem uma mistura
inusitada de música
caipira e portuguesa.
O rock nacional fica
por conta do cantor e
compositor Raulzito.
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Serviço
Centro Cultural Jacomo
Guazzelli: Rua Rosa Pacheco,
201, no Ferrazópolis.
Informações: 4127-2324.
Praça João Olimpio Bassani,
s/nº, fica no Riacho Grande.
Informações: 4336-8232.
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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

Você Profissional de Psicologia está a procura de emprego?
A Central de Trabalho e Renda está selecionando Profissionais de Psicologia para vaga de Orientador Profissional e Orientador Sócio Educativo com 6 meses de
experiência,ambos os sexos e salário e benefícios A/C, Superior Completo e Cursando 6° período de Psicologia para trabalhar na região de São Bernardo do Campo.

