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Grande show no Paço
Municipal no 1º de Maio

São Bernardo F. C. vai disputar
primeira divisão do Paulistão

LuanFuturo
Santana
Ricardinho, do Vôlei

MOBILIDADE 2 E 3

São Bernardo garante corredor de
ônibus e monotrilho no PAC Mobilidade

Foto:Nilson Sandre

Monotrilho vai ligar o Paço Municipal à Estação Tamanduateí; recursos do Programa de Aceleração
do Crescimento, que vão financiar as obras, foram anunciados pela presidente Dilma Rousseff

FORMAÇÃO 4

Educadores de São Bernardo
recebem diplomas de
pós-graduação da USP

Foto: Raquel Toth

De mudança
ESTORIL 10

Circuito Radical e
obras de arte ao ar
livre são as novas
atrações do Parque

pág. 6

SAÚDE 9

UPA Silvina/
Ferrazópolis, demanda
do OP, começa
a ser construída
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Corredor de ônibus e
monotrilho vão melhorar
o trânsito na cidade

Recursos
do PAC que
vão custear
obras foram
anunciados
na terça-feira
Por Ana Carolina
Martins

São Bernardo
do Campo garantiu
na terça-feira (24)
recursos dentro
do PAC (Programa
de Aceleração
do Crescimento)
Mobilidade para
a construção do
monotrilho ligando
a cidade a São Paulo
e para o corredor de
ônibus Leste/Oeste
(Praça dos Bombeiros
à Imigrantes).
A primeira fase do
monotrilho, que sairá
do Paço Municipal à
Estação Tamanduateí,
terá investimento
de cerca de R$

1,7 bilhão do PAC.
O corredor Leste/
Oeste terá dentro do
PAC recursos de R$ 247
milhões. Deste total, R$
82 milhões são repasse
do Orçamento Geral da
União e R$ 165 milhões
de financiamento.
O anúncio foi
feito em Brasília em
cerimônia que contou
com a presença
da presidente
Dilma Rousseff e
do prefeito de São
Bernardo do Campo.
Segundo Dilma, é
necessário oferecer
mais conforto aos
usuários do transporte
público. “Temos
que garantir que as
pessoas percam
menos tempo de vida
em um transporte de
menor custo”, afirmou.
Para o prefeito,
“para que os motoristas
abandonem os
carros é necessário

que o transporte
coletivo seja rápido
e confortável”.
Monotrilho
O trajeto do monotrilho, que vai se
chamar Linha 18–
Bronze, terá cerca de
20 quilômetros. Com
início próximo à Praça
Giovanni Breda, percorrerá as avenidas
Café Filho, Faria Lima,
chegará ao Paço Municipal e depois às avenidas Aldino Pinotti,
Lauro Gomes e Guido
Aliberti, em São Caetano. O ponto final
será na Linha 10-Turquesa da CPTM, na
Estação Tamanduateí.
A ideia de um monotrilho ligando São
Bernardo à capital
foi lançada pela prefeitura, que bancou
o projeto funcional.

Corredor
Leste/Oeste

O corredor de ônibus
terá 20 quilômetros de
extensão e vai ligar a
Praça dos Bombeiros,
região leste da cidade,
com a Rodovia dos
Imigrantes, no extremo
oeste, passando pelas
avenidas Francisco
Prestes Maia, José
Odorizzi e Samuel
Aizemberg. Com isso,
serão desafogadas
as avenidas Lucas
Nogueira Garcez e
Faria Lima. A faixa
exclusiva beneficiará
principalmente a
população dos bairros
Montanhão, Ferrazópolis,
Cooperativa e Alvarenga.
A previsão é de que as
obras iniciem em 2013.

Foto: Raquel Toth

Fotos: Reprodução

Marginais da
Av. Lions terão
estreitamento
parcial

Quatro viadutos serão
construídos para
implantar corredor
Quatro viadutos
serão construídos
para receber
o corredor de
ônibus Leste/
Oeste: um sobre
a Praça dos
Bombeiros; outro

sobre a Rodovia
Anchieta; o
terceiro sobre a
Av. Robert Kennedy;
e o último sobre a
Av. Humberto de
Alencar Castelo
Branco.

Com o projeto funcional, Prefeitura deu
o primeiro passo para instalar monotrilho
O primeiro passo
para a implantação
do monotrilho foi
dado pela Prefeitura de São Bernardo, que elaborou,
ao custo de R$ 1,3
milhão, o projeto
funcional, a base
para uma obra de

engenharia desse
porte. O município
também participou
da captação de R$
28 milhões junto
ao Governo Federal para a produção
do projeto básico.
O monotrilho foi
escolhido por ser

mais econômico e
adequado à demanda região do que
o metrô convencional. O sistema
funciona por meio
de energia elétrica, o que contribui
para reduzir a poluição atmosférica.

As pistas
marginais da Av.
Lions, no Rudge
Ramos, terão
estreitamento
parcial a partir
deste sábado, às
7h, para a etapa
final das obras de
rebaixamento
da via.
No sentido
Santo André
da Av. Lions, o
estreitamento
vai ocorrer de
sábado a terçafeira (1/5). Já no
sentido inverso,
para Diadema,
vai acontecer de
segunda (30/4) a
quinta (3/5), até
as 18h.
As alternativas
para o motorista
serão a Rua
Afonsina ou a
Avenida Winston
Churchill. Agentes
de trânsito estarão
no local para
organizar o fluxo
de veículos.
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Festa da conquista aconteceu no
Pavilhão Vera Cruz, no sábado

Formação
dos
profissionais
de educação
foi paga pela
Prefeitura
Por Ana Carolina
Martins

Cerca de 800
educadores da rede
municipal de ensino participaram no
sábado, no Pavilhão
Vera Cruz, de cerimônia de formatura em cursos de
pós-graduação da
Universidade de São
Paulo (USP). Os profissionais da educação foram divididos
em 19 turmas e se

especializaram nas
áreas de educação
inclusiva, educação
infantil, gestão escolar, ensino fundamental e ciências da
natureza. Os cursos
começaram em março de 2010 e terminaram em dezembro do ano passado.
Especialização
Esta foi a primeira vez que um
grupo tão grande
de educadores, da
mesma rede de
ensino, fez especialização ao mesmo tempo na USP.
A capacitação
dos servidores foi
paga pela Prefeitura.

Durante a solenidade, o prefeito
destacou a importância de valorizar a categoria. “A
transformação da
cidade não se dá
apenas por obras,
mas especialmente por mudanças
nos pensamentos
e atitudes. A escola é o espaço para isso”, afirmou.
Para a professora Sueli Fátima
Campaneruti Mazoti, a formação
vai possibilitar
“passar os conhecimentos de forma aprimorada
aos alunos”, disse.

Duas novas quadras esportivas são
entregues aos alunos da rede pública
Os alunos da rede
pública de ensino
e a comunidade
ganharam mais
duas quadras
poliesportivas.
Na quarta-feira,
foi entregue a
unidade da Escola
Municipal de
Educação Básica
(Emeb) Mário
de Andrade,
no Jardim
Copacabana. Nas
segunda-feira,
foi inaugurada a
Emeb Professora
Sylvia Marilena
Fantacini Zanetti,
no Bairro
Jordanópolis.
Com isso, a
Administração
entregou 36
das 54 quadras
previstas até o
final do ano.
As duas quadras
foram cobertas,
tiveram as
laterais fechadas
e receberam
nova iluminação.
Os pisos foram
reformados. Para
qualificar o uso
do equipamento,
a Prefeitura
comprou material
para a prática
esportiva, como
bolas, redes
e tabelas de
basquete. Rampas

Fotos: Raquel Toth

Educadores de São
Bernardo recebem diploma
de pós-graduação da USP
Foto: Raquel Toth
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Nova quadra da Emeb Sylvia Marilena
Fantacini, no Bairro Jordanópolis

Quadra da Emeb Mário de Andrade,
no Jardim Copacabana

e outras adaptações
garantem acesso
para pessoas com
deficiência.
A comunidade
poderá utilizar
os espaços. É
necessário agendar
pessoalmente
com a direção das

escolas.
Para o chefe
do Executivo,
o novo espaço
será uma
alternativa de
lazer e esportes
para todos os
moradores do
entorno.

População pede e novo prédio da Emeb Carlos
Magno, no Bairro Taboão, começa a ser construído
Escola tem
mais de 50
anos; número
de vagas da
unidade será
ampliado

Durante as obras, que vão durar 12 meses, as crianças continuam
a ter aulas porque as salas estão isoladas das áreas em reforma

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Paschoal
Carlos Magno, no
Bairro Taboão, com
mais de 50 anos,
funcionará em um
novo edifício, construído ao lado da
atual unidade. Com
isso, o número de
alunos da Emeb vai
aumentar de 400
para 558 crianças de
2 a 5 anos. A ampliação da escola foi escolhida como prioridade pela população
durante as plenárias

Fotos: Nilson Sandre

Por Vinícius
Dominichelli

do Orçamento Participativo de 2010.
Três pavimentos
O novo prédio terá três pavimentos,
nove salas de aula, biblioteca, ateliê
de artes, acessibilidade para pessoas com deficiência,
solarium e parque.

As salas receberão
novas carteiras, lousas e outros materiais didáticos.
O prédio antigo, depois de reformado, será o
anexo administrativo da instituição.
Durante as obras,
que serão concluí-

das em 12 meses,
as crianças continuam a ter aulas
porque as salas
estão isoladas das
áreas em reforma.
Antes das intervenções, a escola
apresentava goteiras, salas abafadas e sem janelas.

“Nós cuidamos das
crianças com muito
cuidado, desde a
estrutura das salas
de aula e do ensino
até o lanche que elas
comem.”

“É melhoria para o
bairro todo. Essa
reforma está para
ser feita há anos
e vai beneficiar
muito os alunos e a
comunidade.”

Tânia Tafarelo Antão
Fernandes,
diretora da Emeb.”

Maria Sueli Pinto, 44
anos, mãe da aluna
Évelin, de 3 anos

Feira do Assunção será transferida, a partir de domingo, para a Av. Robert Kennedy
A feira livre
realizada aos
domingos no
Bairro Assunção
será remanejada, a
partir de domingo,
da Avenida João

Firmino para a
Avenida Robert
Kennedy, no
trecho entre as
ruas Batuira e Rua
Cristiano Angeli,
na pista sentido

Praça Giovani
Breda.
A mudança será
feita devido
às obras na
João Firmino,
que incluem a

construção de
ciclovia, novo
ajardinamento e
estreitamento das
pistas, além de
intervenções na
rede da Sabesp.

A feira vai funcionar
das 7h às 14h e
terá as mesmas 85
barracas existentes
no antigo local.
O espaço, no
entanto, passará

a contar com
uma praça de
alimentação onde
os vendedores
de pastel e caldo
de cana ficarão
agrupados.
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Sonho da casa própria realizado e vida nova
para os moradores de três conjuntos habitacionais
Famílias
moravam
em situação
de risco ou
em moradias
precárias
Por Vinícius
Dominichelli

O sonho da casa
própria se tornou
realidade para 356
famílias que mudaram nos últimos
dias para os novos
apartamentos dos
conjuntos habitacionais Nova Silvina,
Jardim Esmeralda
e Três Marias. As
chaves das moradias foram entregues dia 31 de março pela Prefeitura.

As famílias beneficiadas viviam
em moradias precárias ou em áreas de
risco nos núcleos
Colina, Naval e nos
jardins Ipê e Esmeralda, além do Alojamento José Fornari.
Sentimento
O prefeito recepcionou ontem os
moradores que mudaram para o Conjunto Habitacional
Nova Silvina. “É um
sentimento inexplicável. Você conversa com as pessoas e vê a felicidade
delas em morarem
em um lugar como
esse. Antigamente muitos moravam
em locais com inun-

Conheça os
conjuntos
habitacionais

Conjunto Habitacional
Três Marias
Total de moradias: 1.236
Entregues: 964
Também foi construído
Centro Comercial, Centro de
Reciclagem - para apoiar as
famílias reassentadas que
têm atividades comerciais
nos seus imóveis ou que
vivem de reciclagem - e
uma praça.
Conjunto Jardim
Esmeralda
Total de moradias: 564
Entregues: 248
Conjunto Nova Silvina
Total de moradias: 540
Entregues: 360

Fotos: Raquel Toth
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No Conjunto Três Marias, mudança começou logo cedo

dações e sem condições”, afirmou.
Já são mais de
duas mil moradias entregues.

“Gostei muito do apartamento. Antigamente
eu morava em um
barraco no Jardim Ipê
e convivia com muitos
ratos e sujeira. Agora
minha filhinha vai ter
um quarto só dela.”

“Nós não tínhamos
nem saneamento
básico na
antiga casa.
Com certeza
agora melhorou
muito.”

“Os cômodos nos
apartamentos são
bem divididos.
Nossa casa antiga
era de um cômodo
só. Para criar meu
filho é muito
melhor agora.”

Andréia de Souza
Silva, 24 anos,
manicure

Natali Lima Silva,
22 anos,
atendente de
telemarketing

Shallimar Gonçalves
Feitosa Pires, 30
anos, dona de casa

Planejamento da Prefeitura prevê a
construção, até 2013, de 5,2 mil unidades

Servidores de SBC foram responsáveis por 56% dos financiamentos do 1º Salão de Negócios
Os funcionários
públicos de São
Bernardo foram
responsáveis por
56% de um total
de R$ 50 milhões
dos financiamentos
imobiliários
acertados no 1º

Salão de Negócios
para o Servidor
Público do ABC.
Os dados foram
fornecidos pela
Caixa. O evento,
resultado da
parceria entre a
Prefeitura e a Caixa

Econômica Federal,
foi realizado de 13
a 15 de abril no
Pavilhão Vera Cruz
e reuniu cerca de 12
mil pessoas. Perto
de 13 mil imóveis
estavam disponíveis.
Cerca de 37% dos

atendimentos
realizados pela
Caixa no Salão
foram para
servidores públicos
de São Bernardo,
que também
abriram 200 contas
na instituição

financeira durante o
evento. De acordo
com a Secretaria
de Administração,
a ação teve o
objetivo de oferecer
ao servidor
público uma boa
oportunidade

de adquirir a casa
própria. Ela se soma
a outras ações
de valorização
da categoria,
como capacitação
profissional e
melhorias do
ambiente de trabalho.

Mais de três mil pessoas comparecem
às primeiras três plenárias do OP

Por Cosmo Silva

A grande participação da comunidade nas quatro
primeiras plenárias
deliberativas do Orçamento Participativo (OP), mostrou
a capacidade de
engajamento dos
moradores. As plenárias começaram
na segunda-feira e
seguem até 19 de
maio. As três pri-

meiras reuniões
aconteceram nas
regiões do Jardim
Farina, Ferrazópolis e Silvina e reuniram mais de três
mil pessoas. Ontem
à noite, a plenária
aconteceu no Bairro Santa Terezinha.
Gestão
Participativa
Nos encontros,
o chefe do Executivo faz um balanço
das obras e projetos
da Administração.
Depois, a comunidade escolhe três
demandas para a
região e uma para
a cidade. Posteriormente, depois de
analisadas pelo Conselho Municipal do
Orçamento (CMO),
as propostas poderão ser incluídas no
orçamento municipal. As pessoas credenciadas também
elegem os representantes para o CMO.
De acordo com
a secretária de Orçamento e Planejamento Participativo,
é possível perceber
que a comunidade

Foto: Wilson Magão

Reuniões
começaram
na segunda
e seguem
até 19 de
maio
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Jardim
Silvina ganha
correspondente
bancário

está mais organizada
para reivindicar melhorias para a cidade do que em 2009,
quando a Prefeitura
realizou 29 plenárias para a elaboração com a população
do Plano Plurianual.

Tablets estão sendo usados nas votações

A população do
Jardim Silvina
ganhou ontem um
Correspondente
Bancário do Banco
do Brasil.
Localizada no
número 481 da
Avenida General
Barreto de Menezes,
área de intensa
atividade comercial,
a unidade é uma
opção regional
para quem precisa
fazer transações
bancárias. Com
dois guichês de
atendimento em um
pequeno prédio, o
serviço funcionará
de segunda a
sexta-feira, das
8h às 18h. A
população poderá
pagar contas de
água, luz e telefone,
quitar títulos
bancários, taxas
e tributos, como
IPTU, IPVA, GARE,
DARF, efetuar
depósitos e saques,
além de outras
operações mais
simples,
como recarga
de celular.
A iniciativa é
resultado de
parceria entre a
Prefeitura e o
Banco do Brasil.

Luan
Santana
e Paula
Fernandes
são duas
das atrações
Por Thiago Krauss

O Dia do Trabalho, 1º de maio, será comemorado em
São Bernardo com
um grande show
no Paço Municipal
a partir das 11 horas. Luan Santana,
Paula Fernandes e
Zezé di Carmargo
& Luciano são algumas das 30 atrações musicais programadas. O evento,
que tem o apoio da
Prefeitura, terá como tema Em Defesa
do Emprego e da
Produção Nacional.

Também farão
parte da festa, Eduardo Costa, KLB,
Gian & Giovani,
João Bosco & Vinicius, entre outros.
Artistas da região
vão se apresentar
ao longo do dia.
O show será encerrado pela dupla
Bruno & Marrone.
O evento é uma
realização da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo
(FEM), Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNM), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e mais
17 sindicatos, entre
eles o dos Metalúrgicos de Santo André
e Siemaco (UGT).

Missa dos Trabalhadores vai
abrir os festejos do 1º de Maio
Como acontece
desde 1980, a tradicional Missa dos
Trabalhadores no
dia 1º de maio será
realizada na Igreja
Matriz de São Ber-

nardo do Campo, a
partir das 9 horas. O
Cardeal Dom Claudio Hummes, que foi
Bispo da Diocese de
1975 a 1996, presidirá o ato religioso.

também não abrirá
na terça-feira.
As Farmácias
Populares vão
funcionar no período
da manhã no sábado
(28) e na segundafeira (30), mas estarão
fechadas no feriado.
Prontos-Socorros e
UPAs ficarão abertos
24h.

Eventos
Circuito Amador de Skate – 60
vagas
Local: Parque da Juventude
Endereço: entre as avenidas Faria
Lima e Armando Ítalo Setti – Centro
Dia 28, das 9h às 19h
RPG
Local: Gibiteca Municipal Eugenio
Colonnese
Endereço: Rua Tasman, 301 Jardim do Mar
Dia 28, das 13h às 17h

O sertanejo dará o tom da festa
Projeto Toca Viola – Tributo a
Sorocabinha
Local: Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho do
Mar, n° 2.980, Rudge Ramos
Dia 28, às 17h
Ação Cultural nos Bairros – Bairro
Taboão
Local: Centro Esportivo e Cultural
do Taboão.
Endereço: Rua Alfredo Bernardo
Leite, 1.287, Taboão. Tel.: 4178
4856
Dia 28 (sábado) 17h

Segurança e comodidade
serão garantidas

O público que comparecer ao show terá disponíveis 18
barracas de alimentação. A segurança será garantida pela
Policia Militar, 80 Guardas Civis Municipais e 30 seguranças
particulares contratados pela organização do evento. O
SAMU terá duas tendas e três ambulâncias no local. Cem
banheiros químicos serão instalados no local.

Confira o que abre e fecha no feriado de 1º Maio
Em função do final de
semana prolongado
do Dia do Trabalho,
na terça-feira (1/5),
a Rede Fácil do Paço
Municipal funcionará
normalmente no
sábado (28) e na
segunda-feira (30),
mas estará fechada
no feriado. A unidade
do Bairro Assunção

PROGRAME-SE

Dia do Trabalho é comemorado
com grande show no Paço Municipal
Fotos: Divulgação
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Serviços como
funerária municipal,
cemitérios, feiraslivres, coleta de lixo,
bota-fora funcionarão
normalmente. O
Mercado Municipal do
Rudge Ramos abrirá
no sábado (28) e na
segunda (30), mas
estará fechado na
terça-feira.

Os parques da
cidade estarão
abertos das 6h às
22h. As exceções
serão o Parque
Municipal Estoril,
aberto das 9h às
17h, a Cidade da
Criança, das 9h às
18h; e o Parque
Chácara Silvestre,
das 6h às 18h.

Contação de Histórias - “Como
nasceram as estrelas”
Local: Associação Cultural
Casa da Teça
Endereço: Rua Antônio da Silva
Costa, 46, Vila do Campinho,
Riacho Grande. Tel: 6392-9369.
Dia 29 (domingo) 11h
Inauguração
Quadra poliesportiva na Emeb
Lopes Trovão
Endereço: Avenida Austrália, 120 Jardim Santo Inácio
Dia 3, às 15h30
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro 1 /
Centro 2
De 1 a 30 de abril
Operação Bota Fora
Região: Riacho Grande A e Riacho
Grande B
Informações: 4366-3660 / 43663662

Foto: Raquel Toth

Prefeitura dá início às obras
da UPA Silvina/Ferrazópolis

Previsão é inaugurar unidade de saúde em julho

Por Vânessa Oliveira

A construção da
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
24 horas Silvina/
Ferrazópolis começou. Na terça-feira,
o prefeito assinou
a ordem de serviço que autorizou
o início das obras.
A UPA terá capacidade para prestar
300 atendimentos
de urgência e emergência por dia, beneficiando cerca de 150

mil habitantes dos
bairros Ferrazópolis,
Silvina/Montanhão
e Parque Selecta. A
construção da unidade foi escolhida como prioridade durante o Orçamento Participativo de 2010.
O complexo terá
laboratório de análises, salas de medicação e nebulização e poderá fazer
eletrocardiograma
e exames radiológicos. Uma farmácia
24 horas vai fornecer gratuitamente
medicamentos. Uma
base do Serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU)
192 funcionará no

local dia e noite.
A equipe será integrada por dois médicos clínicos, dois
pediatras, enfermeiros, assistente social,
farmacêutico, auxiliares de farmácia e trabalhadores de apoio.
Rede de Saúde
O prefeito ressaltou que no final
deste ano a rede de
saúde pública estará
transformada. “Poderemos ter cidade
no Brasil com uma
rede igual a nossa,
melhor não”, garantiu
o chefe do Executivo.
A UPA Silvina/Ferrazópolis funcionará
na Rua José Fornari,
509, no Jardim Silvina.

Unidade terá
equipamentos
de UTI

A UPA terá a chamada
sala vermelha, com dois
leitos, equipamentos de
UTI para estabilização de
pacientes graves até a
remoção para um hospital
de referência. Além disso,
irá dispor de oito leitos
de observação adulto,
quatro pediátricos e quatro
consultórios: dois de
clínica e dois de pediatria.

A campanha de
vacinação contra a
gripe será realizada
de 5 a 25 de
maio na cidade e
protegerá contra
os vírus gripais
mais comuns
e a Influenza
A H1N1 (gripe
suína). A vacina
será oferecida
gratuitamente nas
32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
para a população
acima de 60 anos,
crianças de seis
meses até um
ano e 11 meses e
gestantes, grupos
de maior risco para
a doença.
No sábado (5), as
UBSs irão abrir,
das 8h às 17h,

para realizar
a vacinação.
Moradores
acamados
podem solicitar
a vacinação
em casa à UBS
mais próxima.
No site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br, é
possível encontrar
os telefones e
endereços das
unidades.
Saúde bucal
Paralelamente
à campanha, as
UBSs irão realizar,
de 5 a 25 de maio,
o diagnóstico
precoce de câncer
bucal em pessoas
a partir de 60
anos.

UPAS já entregues

São Bernardo já conta
com as UPAs São Pedro,
Demarchi/Batistini, União/
Alvarenga, Riacho Grande,
Baeta Neves e Paulicéia/
Taboão. A UPA Rudge
Ramos está prevista para ser
entregue em 17 de maio e
a Alves Dias/Assunção em
19 de junho.

Foto: Nilson Sandre

Unidade
vai
atender
até 300
pessoas
por dia
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Vacinação contra a gripe
e prevenção ao câncer
bucal começam dia 5

Circuito radical e galeria de arte são
as novas atrações do Parque Estoril

Casarão do Parque Chácara
Silvestre começa a ser
restaurado pela Prefeitura

Obras de arte
se integram
com a
ampla área
verde do
parque
Por Kallyny Portugal
de Jesus

O Parque Estoril
oferece desde sábado (21) duas novas
atrações turísticas:
o circuito radical de
bike para a prática
do freeride - modalidade em que o
praticante tem que
transpor obstáculos e realizar saltos - e uma galeria
de arte permanente ao ar livre, com
obras de artistas
renomados no cenário internacional.
O evento de

inaguração contou
com a presença do
prefeito, que visitou as obras de arte a bordo de um
trenzinho turístico.
Circuito radical
A pista de bike,
única do tipo na região, tem 250 metros de extensão. O
circuito, composto
por oito obstáculos,
tem dois níveis diferentes de dificuldade: para ciclistas
iniciantes e experientes. Crianças a
partir de três anos
podem usar uma
outra pista, de 20
metros e com obstáculos adaptados para essa faixa etária.
As duas pistas poderão ser utilizadas
pelo público durante

Serviço

O Parque Estoril fica na Rua Portugal, 1.100, no Bairro Estoril.
O acesso é pelo km 29,5 da Via Anchieta. O Parque abre de
quarta-feira a domingo e feriados das 9h às 17h. O ingresso
para pedestre custa R$ 5 e é gratuito para munícipe, com
carteirinha feita na hora (necessário comprovante de endereço).
Crianças até sete anos não pagam. O estacionamento custa R$
16 e munícipe com carteirinha paga R$8. Nesse caso, não é
cobrada entrada, apenas o estacionamento.Mais informações
pelo tel. 4354-9087.
o dia todo mediante
o pagamento de R$
20. Os moradores
terão que trazer capacete, luva e joelheira. Um monitor
estará no local para
orientar os usuários.
Arte ao ar livre
A exposição Obra
Viva – Esculturas
no Parque Estoril é
composto por nove obras de artistas
consagrados, que
se integram à ampla
área verde do local.

Conheça os
artistas e obras

Cadu Costa - “Projeto Eco”
Guto Lacaz - “Orlando,
Claudio e Leonardo”
João Loureiro - “Carro Sedan”
Laura Vinci - “No Ar”
Marcius Galan - “Área Comum”
Regina Silveira - “Paraver”
Ricardo Ribenboim - obra
sem título
Saint Clair Cemin - “Pássaro
que muda de direção”
Sandra Cinto - “Quando a noite
entra no meu quarto”

O casarão do
Parque Chácara
Silvestre, erguido
entre 1932
e 1935, será
restaurado pela
Prefeitura. O chefe
do Executivo
assinou no dia 20
a ordem para o
início das obras,
que prevêem
reforma no teto,
melhorias nos
sistemas elétrico
e hidráulico e
nova pintura, na
cor original do
edifício. O casarão
também será
adaptado para
receber pessoas
com deficiência.

Esse será o
primeiro bem
público tombado
a ser restaurado
em São Bernardo.
A Chácara
Silvestre foi
construída pela
família de Wallace
Simonsen,
banqueiro e
primeiro prefeito
da cidade.
No local, será
instalado o
Centro de
Referência da
Cultura Popular,
que vai oferecer
atividades de
formação, difusão
e preservação da
cultura.

Fotos: Wilson Magão

Espaço oferece mais cultura e esporte aos visitantes
Fotos: Reprodução
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Casarão foi construído
nos anos 1930

Prefeitura lança Atlas da Represa Billings,
para alunos da rede pública de ensino

A Prefeitura lançou no dia 20, no
Centro de Formação dos Profissionais da Educação
(Cenforpe), o Atlas
Enciclopédico da
Represa Billings. O
material será usado
em sala de aula por
professores e alunos
da rede municipal
em trabalhos sobre
questões relacionadas à preservação
do meio ambiente.
O livro foi produzido por alunos e
professores do ensino fundamental
em 2011, como re-

sultado do projeto
Teatro-Aventura na
Billings: Aguáh, o
Espírito das Águas.
Com 78 páginas, o Atlas tem
mapas, ilustrações,
fotos, poesias, descrição da história
dos bairros que
compõem a região
e até receitas típicas ensinadas pelos
pescadores locais.
Distribuição
Foram confeccionados em torno
de 5 mil atlas, que
serão distribuídos
nas escolas da rede
e nas bibliotecas
municipais. Também serão entregues para os alunos
50 mil cadernos
de divertimentos,
contendo diversos
tipos de jogos.

Aguáh, o
Espírito das
Águas

Fotos: Raquel Toth

Livro é
resultado
do Projeto
Aguáh, de
educação
ambiental

11

O projeto Teatro-Aventura na
Billings: Aguáh, o Espírito
das Águas foi realizado de
agosto de 2010 a outubro
de 2011 no Parque Estoril e
envolveu 24 mil estudantes
do ensino fundamental.
Nesse teatro interativo,
as crianças, divididas em
grupos pequenos, eram
convidadas a percorrer,
acompanhados por atores,
uma trilha às margens da
Represa Billings. Conforme a
narrativa ia se desenrolando,
os alunos foram aprendendo
a importância da
preservação ambiental.

Livro tem mapas, ilustrações, poesias e
receitas dos pescadores da Represa Billings

No Aguáh, crianças interagiram com atores

A Guarda
Ambiental
apreendeu, na
última segundafeira (23), 39
animais criados
sem autorização
do Instituto
Brasileiro do Meio
Ambiente e dos
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Recursos Naturais
Renováveis
(Ibama). Os
animais estavam
em um motel
abandonado, no
Bairro Balneária.
O responsável
pelos animais
vai responder
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

inquérito em
liberdade.
No local, descoberto
depois de uma
denúncia anônima,
foram encontrados
macaco-prego,
papagaios, pixoxó,
bico-de-ferro,
sabiá-bico-de-urso,

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

galos-de-campina,
mico-leão-dourado,
azulão, pássaros
pretos, curió
e até mesmo
duas lhamas.
Todos eles foram
encaminhados ao
Parque Ecológico
do Tietê.

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

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

Foto: Nilson Sandre

Guarda Ambiental descobre 39 animais em cativeiro sem autorização do Ibama

Animais foram encaminhados
ao Parque Ecológico do Tietê

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

www.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

Vocês Profissionais de Psicologia, Sociologia, Pedagogia e
Motorista está a procura de emprego?
A Central de Trabalho e Renda está selecionando Profissionais de Psicologia,Sociologia e Pedagogia 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 3° ou 4° de Psicologia, Sociologia
e Pedagogia e Também estamos com 50 vagas de Motorista de Ônibus com 6 meses de experiência,Fundamental Completo,ambos os sexo,salário e
benefícios A/C e possuir o curso de coletivo com Habilitação categoria D. todas estas vagas para trabalhar na região de São Bernardo do Campo.

