OPORTUNIDADE 36

Publicação oficial do Município de São Bernardo do Campo

www.saobernardo.sp.gov.br

FESTEJO 8

3ª Festa de Ogum vai celebrar, no
domingo, tradição afro-brasileira
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Vacinação
EDUCAÇÃO 7 contra a gripe
nova quadra começa
no sábado

Eleitos pela população,
conselheiros do
OP ajudam a definir
o orçamento
da cidade
Eleitos
também têm
a função de
acompanhar
projetos
escolhidos
Por Cosmo Silva

As várias regiões
de São Bernardo do
Campo estão passando por um momento importante:
a eleição dos representantes das comunidades e dos
membros para o
Conselho Municipal
do Orçamento Participativo (CMO). São
homens e mulheres
que durante dois
anos irão acompanhar como a Prefeitura vai colocar
em prática o que

foi escolhido pelos
mo r a d o r e s c o mo
prioridade para as
várias regiões e para
a cidade durante as
plenárias do Orçamento Participativo.
Até o momento, foram realizadas oito
plenárias deliberativas. A última será
no dia 19 de maio.
Primeira tarefa
A primeira tarefa dos conselheiros
será analisar o conjunto das demandas
eleitas pela população para definir as
obras e os serviços
que serão incorporados à proposta
orçamentária de
2013. A partir daí,
eles acompanham
todo o processo até

a reivindicação virar realidade. É responsabilidade deles
fiscalizar a execução das obras e dos
projetos escolhidos
pelos moradores
como prioridade.
Para manter um
contato permanente com a população
e compartilhar as
informações sobre
o atendimento das
demandas, os conselheiros contam
com o auxílio dos
representantes das
comunidades. Eles
transmitem o que
aprendem sobre
o funcionamento
da Administração
e mostram a importância da participação cidadã.

A força do voto da comunidade
Jamilton Lopes
de Almeida,
morador do Jardim
Esmeralda, foi
eleito membro do
Conselho Municipal
do Orçamento
Participativo
durante a plenária
deliberativa
do Orçamento
Participativo (OP)
da região da Vila

Ferreira. Para ele,
participar do conselho
é uma grande
responsabilidade. “De
início, não sabíamos
exatamente o que
seria esse processo
de gestão da
cidade. Hoje temos
a certeza que o OP
é a melhor forma
de reivindicarmos
melhorias”, ressaltou.

Essa é também a
opinião de Vamberto
Guimarães Messias,
eleito conselheiro
pela região do Santa
Teresinha. “Além
de entender mais o
funcionamento da
Administração, serei
peça importante nas
decisões sobre os
rumos da cidade”,
disse.

Fotos: Wilson Magão
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Conselheiros são eleitos pela
comunidade durante as plenárias do OP
Conselheiros ajudam a fiscalizar andamento das obras do OP

O Conselho Municipal do Orçamento Participativo é composto por 20 membros da sociedade civil
e 20 representantes da Prefeitura, que trabalham de forma voluntária e têm mandato de dois
anos. Os conselheiros decidem quais obras e projetos eleitos como prioridade pela comunidade
serão incluídos no orçamento da cidade. Eles participam de reuniões periódicas para acompanhar o
andamento da execução orçamentária. Os conselheiros também têm a função de fiscalizar as obras
e os projetos eleitos do OP, realizando inclusive vistorias em toda a cidade.

Movimento ‘Limpa Brasil
Let’s do it!’ vai
incentivar a reciclagem

São Bernardo recebe no domingo,
das 8h às 14h, o Limpa Brasil Let´s do
it! (Vamos fazer!),
movimento internacional que tem o
objetivo de alertar a
população sobre a
necessidade de descartar corretamente o lixo, reciclando
sempre que possível.
São Bernardo será a
oitava cidade do País
a participar da ação.
Durante esse dia,
os moradores serão
convidados a entregar o lixo reciclável
em um dos 21 Pontos
de Entrega Voluntária
(PEV) ou nos quatro
Ecopontos de construção civil da cida-

Conheça o movimento
‘Limpa Brasil Let’s do it!’

O Let´s do It! é um movimento internacional que nasceu na
Estônia e já foi realizado em outros 20 países. No Brasil, a
iniciativa foi trazida pela empresa de comunicação Atitude
Brasil, em parceria com a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Papel, papelão, revistas, panfletos,
embalagens, metais leves como
latinhas e panelas velhas de
alumínio, garrafas e potes de
vidro, além de embalagens
plásticas e garrafas
de refrigerante
(PET).

Lixo poderá ser entregue em
um dos 25 pontos de coleta

O que não é permitido

Como participar

Os moradores que quiserem
participar oficialmente do
movimento Limpa Brasil devem
se inscrever no site www.
limpabrasil.com. Depois disso,
os voluntários terão direito a
um kit com luva e saco de 100
litros. Eles serão utilizados para
garantir maior segurança na
hora de manusear os
materiais coletados.
O kit deve ser retirado hoje nas
agências do Banco do Brasil,
em uma das 32 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) da
cidade, ou, ainda, no domingo,
nos PEVs ou Ecopontos.
O material arrecadado
será encaminhado para
os Centros de Ecologia e
Cidadania Refazendo e Raio
de Luz, centrais de reciclagem
instaladas na cidade.
Serviço

A lista completa das
agências do Banco do
Brasil, das UBSs e dos PEVs
está disponível no blog
www.limpabrasil.com/
saobernardo.

Arte: Thiago Stanzani

Por Thiago Krauss

de. Também poderão
participar da ação
recolhendo o lixo
descartado irregularmente nos espaços
públicos. A abertura
do evento será às
8h30, no Ecoponto
dos Casa, na Avenida
Capitão Casa, 687.
Para ajudar a mobilizar os moradores
para o movimento,
mais de mil agentes
comunitários de saúde e professores da
rede municipal de
ensino convidaram
pais, alunos e a comunidade desde o
começo da semana.
Encerramento
O encerramento
do Limpa Brasil será
às 14h, no Parque
Chácara Silvestre (Av.
Wallace Simonsen,
1.800, Nova Petrópolis), com apresentações de trovadores e poetas do
programa Culturas
Populares Tradicionais na Chácara.

O que é permitido

Foto: Raquel Toth

Objetivo é
enfatizar a
importância
de separar
o lixo
reciclável

Antes de colher e levar o material, confira
abaixo o que pode e o que não pode
ser entregue nos postos

Lixo orgânico, restos de comida, lixo
de banheiro, tecidos, fraldas, pneus e
borrachas em geral, papel plastificado,
guardanapos utilizados, vidros de carros,
espelhos, restos de
móveis, resíduos da
construção civil
e madeira.

Novo sistema vai gerar energia e
reciclar 10% do lixo da cidade até 2017
São Bernardo será
uma das primeiras
cidades do País
a gerar energia
limpa por meio
da incineração do
lixo. Para isso, vai
adotar o Sistema
de Processamento
e Aproveitamento
de Resíduos
e Unidade de
Recuperação
Energética (SPARURE), que vai

gerar cerca de 22
MW/H de energia.
Isso é suficiente
para fazer a
iluminação pública
e domiciliar de uma
cidade com cerca de
300 mil habitantes.
O novo modelo
também prevê a
implantação de seis
centrais de triagem;
novos 26 Ecopontos
(atualmente
são 4); ampliação

dos atuais 205
Postos de Entrega
Voluntária (PEV)
para 600 e a coleta
seletiva porta a
porta. O objetivo é
que a cidade passe
a reciclar 10% dos
seus resíduos em
2017, ao contrário
do 1% de hoje.
A licitação para a
instalação do novo
sistema está em
andamento.

Inspeção veicular gratuita estará no Bairro Baeta Neves na próxima semana
O Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
veicular gratuita
em veículos
movidos a diesel,
estará no Bairro

Baeta Neves de
7 a 11 de maio.
As vistorias serão
feitas na altura
do número 620
da Avenida Pery
Ronchetti, no

sentido bairrocentro, das 8h45 às
12h e das 13h às
15h30. A inspeção
é voluntária e tem
caráter educativo.
Os motoristas com

carros reprovados
serão orientados
a realizar a
manutenção
necessária e,
depois, retornar
para nova inspeção.

A medição é realizada
com opacímetro,
equipamento que
verifica a quantidade
de fumaça preta.
Próxima Etapa
De 21 a 25/5, a

inspeção será
feita na Avenida
Corredor ABD,
no sentido
Diadema, ao
lado do Extra
Anchieta.
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Vacinação contra a gripe em idosos, gestantes e
crianças menores de 2 anos começa no sábado
Vacinados
ficam
protegidos
também
contra a
gripe H1N1
Por Vanêssa Oliveira

A campanha nacional de vacinação
contra a gripe tem
início no sábado,
dia de mobilização
contra a doença. Devem ser vacinadas
pessoas acima de
60 anos, gestantes
e crianças de seis
meses a um ano e
11 meses, grupos
com maior risco para
contrair a doença.
Em São Bernardo do
Campo, a vacinação
vai acontecer nas

32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) da
cidade, das 8h às
17h. Pessoas acamadas podem receber a
vacina em casa, desde que solicitem na
UBS mais próxima.
A vacinação é gratuita e segue até o dia
25. A vacina protege
contra os vírus mais
comuns da gripe e
ainda contra a Influenza A H1N1 (gripe suína). De acordo
com a Secretaria de
Saúde, a vacinação
diminui a incidência
de outras enfermidades que podem
surgir com a gripe,
como a pneumonia.
Imunização
A imunização será em dose única,

com exceção das
crianças, que devem
receber duas doses.
A primeira será aplicada durante a campanha e a segunda 30 dias depois.
A meta da Prefeitura é imunizar 80%
do público-alvo. Em
2011, foram vacinados 58.055 idosos, 15.223 crianças
e 6.328 grávidas.
Serviço

O endereço das UBSs
está no site da Prefeitura:
www.saobernardo.
sp.gov.br. O horário
de funcionamento é
de segunda a sextafeira, das 8h às 17h.
Informações na Vigilância
Epidemiológica pelos
telefones 4128-7745
e 4128-7758.

Foto: Raquel Toth
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Vacinação, gratuita, será feita nas 32 UBSs da cidade
Saiba mais sobre a vacina contra a gripe

A vacina nunca provoca gripe e quando isso ocorre é porque a pessoa já estava
contaminada pelo vírus.
A medicação raramente provoca reações, mas algumas pessoas podem apresentar sintomas
leves como febre, dor no corpo, além de dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação.
Não pode tomar a vacina quem já apresentou reações alérgicas graves à dose anterior da
medicação contra a gripe.
A pessoa fica protegida contra a doença após 15 dias da aplicação.
Mesmo quem tomou a vacina em anos anteriores deve se imunizar.

Campanha para diagnóstico de câncer de boca em idosos tem início sábado
A campanha para
o diagnóstico
precoce de câncer
bucal em homens e
mulheres acima de
60 começa sábado,
nas 32 Unidades
Básicas de Saúde
(UBSs) da cidade,

e segue até 25 de
maio. Os exames,
gratuitos, devem ser
feitos de segunda a
sexta-feira, das 8h
às 17h.
No caso do paciente
apresentar algum
tipo de lesão bucal,

será encaminhado
pelo dentista
para atendimento
no Centro de
Especialidades
Odontológicas,
no Bairro Nova
Petrópolis.
O câncer de boca

acomete mais
homens acima
dos 40 anos que
fumam ou bebem.
De acordo com a
Secretaria de Saúde,
o diagnóstico
precoce da doença
é muito importante

para que o
tratamento seja bem
sucedido.
Serviço
O Centro de
Especialidades
Odontológicas
fica na Avenida
Imperatriz

Leopoldina, 649,
no Bairro Nova
Petrópolis.
Os endereços e
telefones das UBSs
estão disponíveis no
site da Prefeitura:
www.saobernardo.
sp.gov.br.
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Até o final
do ano,
Prefeitura vai
entregar mais
17 quadras na
rede pública
Por Vinícius
Dominichelli

Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
Senador Teotônio
Vilela, no Jardim Ipê,
já estão utilizando a
nova quadra poliesportiva inaugurada,
na quinta-feira, pelo prefeito de São
Bernardo do Campo.
O novo equipamento é o 37º entregue na rede pública
de ensino. Até o final
do ano, serão 54 quadras reformadas em
escolas de todas as
regiões da cidade.
Com cobertura, o
fechamento lateral e
a nova iluminação, a
quadra da Emeb pode
ser utilizada em dias
de chuva e no período noturno. O piso
interno foi reformado
e adaptado para garantir acessibilidade

Feira de adoção de animais
Local: Parque Engenheiro
Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho
do Mar, 2.980, Rudge Ramos
Dias 5 e 6, das 9h às 15h
Ação Cultural nos Bairros
Local: Praça João Olimpio
Bassani, s/nº, Riacho Grande
Dia 6, às 13h

Quadra recebeu cobertura e poderá
ser usada nos períodos de chuva
para pessoas com
deficiência, por meio
de rampas e outras
adequações. A escola também recebeu
materiais esportivos,
como bolas, redes e
tabela de basquete.
Durante a inauguração, o chefe do
Executivo ressaltou
a importância da atividade física para as
crianças. “É um espaço em que os alunos
poderão exercitar
o corpo e também
interagir”, afirmou.
“Espero que a comunidade consiga cuidar

conheceu as obras
de urbanização em
curso no Jardim Ipê,
Divinéia/Pantanal e
Alvarenga Peixoto, na
região do Alvarenga.
Os recursos para
essas intervenções
são do Programa
de Aceleração do
Crescimento (PAC).

Culturas Populares na Chácara
Silvestre - Cordel, poesia
popular e trova
Local: Chácara Silvestre
Endereço: Avenida Wallace
Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis
Dia 6, às 14h
Inauguração
Entrega de 140 apartamentos
no Sítio Bom Jesus
Local: Rua Leda Luíza de Souza,
s/n - Sítio Bom Jesus
Dia 4, às 15h30

da quadra e que ela
continue sempre
em boas condições
e disponível para
o uso”, completou.
Comunidade
Os moradores
do bairro podem
utilizar a quadra.
Para isso, precisam

agendar diretamente com a direção da
escola de acordo
com os dias e os
horários disponíveis. A Emeb Senador Teotônio Vilela
fica na Rua Matilde Ferrari Marçon,
30, no Jardim Ipê.

Comitiva do Banco Mundial elogia programa
habitacional de São Bernardo do Campo
Uma comitiva do
Banco Mundial
visitou, na segundafeira, o Conjunto
Habitacional Sítio Bom
Jesus e alguns dos
140 apartamentos
que serão entregues
hoje, às 15h30,
pela Prefeitura. A
equipe também

PROGRAME-SE

Alunos de Emeb no Jardim Ipê
recebem nova quadra poliesportiva

Eventos
Mostra Filmes de Guerra
Local: Cineclube Photogramas
Auditório João Domingues Tavares
Endereço: Rua Bauru, 21,
Baeta Neves
Dia 4, às 20h, e dia 5, às 20h

O objetivo da visita
da instituição foi
avaliar a capacidade
de execução da
Prefeitura dos
projetos na área de
habitação, tendo
em vista, inclusive,
futuros empréstimos
para a cidade.
Ede Jorge Ijjasz-

Vasquez, diretor
do Banco Mundial,
elogiou a capacidade
do programa
habitacional da
Prefeitura, que prevê
a construção de
5.280 moradias e
obras de urbanização
em mais 2,5 mil
unidades.

Reforma e ampliação
da UBS Orquídeas
Endereço: Estrada Poney Club,
1.400, Bairro Orquídeas
Dia 7, às 16h30
Inauguração CAPS para
transtornos psíquicos
Endereço: Rua Vicente Galafassi,
110, Bairro Nova Petrópolis
Dia 8, às 17h
Centro de Referência
Especializado para População
em Situação de Rua - Centro POP
Local: Sedesc
Endereço: Av. Redenção,
271 - Centro
Dia 10, às 16h
Serviço
Programa Cidade Viva
Regiões: Anchieta e Centro
De 1 a 31 de maio
Operação Bota Fora
Região: Demarchi e Dos Casa
Informações: 4366-3660 /
4366-3662
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‘3ª Festa de Ogum’, no domingo, terá carreata
e programação cultural afro-brasileira
Participarão
do encontro,
no Baetão,
representantes
de umbanda e
candomblé
Por Ana Carolina
Martins

A valorização e
a preservação das
tradições e da cultura
afro-brasileira serão
o foco da 3ª Festa
de Ogum, que será
realizada neste domingo, no Ginásio do
Baetão, a partir das
11 horas. O encontro
vai homenagear São
Jorge, conhecido como Ogum pelos praticantes de religiões
de origem africana,
e terá a participação
de representantes da
umbanda e candomblé da Associação
Federativa da Cultura

e Cultos Afro-Brasileiros (Afecab). A expectativa é receber mais
de 3 mil pessoas.
Algumas das
apresentações culturais do evento serão
maculelê, percussão,
capoeira, congada,
grupos musicais e
balé afro. Na área
externa do Ginásio
será realizada a Feira
Afro-Brasileira, com
artesanato, roupas,
artigos religiosos
e comidas típicas.
São Jorge
Também fará parte da festa a recepção pelo prefeito a
uma imagem de São
Jorge. Ela sairá, às
13 horas, da Afecab
- Rua Maringá, 66,
no Jardim Represa
- e seguirá em carreata pelas avenidas
Galvão Bueno, Maria

Fotos: Raquel Toth
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Handebol de
São Bernardo é
campeão do
Pan Americano
A equipe do
São Bernardo/
Metodista/Besni
é campeã do V
Pan Americano
de Clubes.
Os jogadores
garantiram o
terceiro título do
torneio depois de
vencer, na noite
de terça-feira, a
equipe do Pinheiros
por 27 a 22. Com
essa conquista, o
time do técnico
José Ronaldo
irá representar
o continente no
Super Globe, o
Mundial de Clubes,
em Doha, no Catar,
em agosto.
A defesa foi o
grande diferencial
da equipe de São
Bernardo que, no
segundo tempo,
conseguiu empatar
o jogo e ampliar
o placar.

Imagem de São Jorge seguirá em
carreata até o Ginásio do Baetão

Servidei Demarchi,
Rua Marechal Deodoro até o Ginásio
do Baetão. A partir
das 15h, haverá o rito
religioso da umbanda
e do candomblé em
homenagem a Ogum.
Serviço
O Ginásio do Baetão fica na Av. Armando Ítalo Setti, 901, no
Bairro Baeta Neves.

Tradicionais Caixeiras do Maranhão se apresentam na Chácara Silvestre no domingo
Um dos grupos
musicais mais
tradicionais do
Maranhão, as
Caixeiras da
Família Menezes,
vai se apresentar
no domingo,
às 11 horas, no
Parque Chácara
Silvestre. O grupo
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

é formado apenas
por mulheres e junta
tambores, ladainhas,
música e dança. Em
suas apresentações,
as Caixeiras fazem
menção à Festa
do Divino Espírito
Santo, misturando o
catolicismo popular
e as religiões afroPrefeito
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

brasileiras.
No show, o grupo
vai apresentar
canções do seu
segundo CD, O
Divino Som, lançado
em 2010.
Além do show, as
Caixeiras oferecem
oficinas gratuitas,
com atividades

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

de formação nas
tradições folclóricas
maranhenses. As
oficinas começaram
ontem, quinta, e
terminam dia 9.
Os interessados
devem se inscrever
pelo e-mail
palestrasedebates@
gmail.com, indicando

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

nome, idade e
telefone.
As próximas
aulas acontecem
hoje e dias 7 a 9,
sempre às 19h30,
na Câmara de
Cultura Antonino
Assumpção, que
fica na Rua Marechal
Deodoro, 1.325, no

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

Centro. Informações
pelo telefonte
4125-0054.

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

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
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Serviço
O Parque Chácara Silvestre
fica na Avenida Wallace
Simonsen, 1800, Bairro
Nova Petrópolis. Mais
informações pelo
telefone 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
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