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Centro POP vai ampliar e qualificar
atendimento à população de rua

Inaugurada ontem, a unidade especializada vai acolher e encaminhar moradores de
rua para serviços de saúde, albergues, Casa de Integração e Centro de Convivência
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Estrada Galvão Bueno recebe nova iluminação

Centro POP vai ampliar e qualificar
serviços para população de rua
Novo
espaço vai
encaminhar
moradores
para serviços
da Prefeitura
Por Ana Carolina
Martins

O Centro POP, unidade de referência
especializada para
população em situação de rua de São
Bernardo do Campo,
inaugurado ontem
pelo prefeito, permitirá a ampliação
e a qualificação do
atendimento para as
pessoas adultas que
vivem nas ruas. No
local, na região cen-

tral, os moradores de
rua serão acolhidos
e encaminhados para diversos serviços
da Prefeitura. Eles
também poderão
utilizar um espaço
de convivência para
sala de leitura e vestiário com chuveiros.
Equipe ampliada
Educadores sociais, que abordam as
pessoas nas ruas das
8h às 23h, orientam
para que elas se dirijam de forma espontânea ao novo Centro.
O número desses profissionais foi ampliado de três para 16.
A população de
rua é atendida por

equipe multidisciplinar, que incluem assistentes sociais. Eles
avaliam as necessidades do morador de
rua, que poderá ser
encaminhado para a
Casa de Integração,
albergue, Centro de
Convivência, para
serviços de saúde,
entre outros. Em
abril, foram atendidas mais de 300 pessoas nesses serviços.
Resgate dos
vínculos familiares
De acordo com o
prefeito, o trabalho
do POP e de toda a
rede social da Administração busca
fortalecer os vínculos

Fotos: Raquel Toth
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Número de profissionais que fazem a
abordagem aumentou de três para 16
familiares e comunitários e contribuir
para a construção de
um novo projeto de
vida para as pessoas
que vivem nas ruas.

Serviço

O Centro POP fica na Avenida Redenção, 271, no Centro.
O horário de funcionamento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações
pelo telefone: 4126-3887.
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População de rua tem à disposição diversos serviços

Casa de Integração
Localizada no Riacho Grande, oferece moradia provisória para homens.
Albergue
Serviço funciona na Rua dos Vianas, 194, no Centro.
Oferece pernoite e, ao longo do dia, alimentação (café da manhã, almoço e jantar), espaço
para higiene pessoal e atendimento social. O horário de acolhida é das 17h às 19h.
Centro de Convivência
Serviço funciona na Rua dos Vianas.
Oferece durante o dia refeições (café da manhã, almoço e jantar), espaço para higiene
pessoal, atividades voltadas para integração social e socioeducativas, além de sala de TV.
Horário de funcionamento: das 7h às 17h.

Equipe de abordagem social
atende aos moradores de rua

Espaço de convivência e vestiários são alguns dos serviços do Centro POP

Mais 140 famílias se mudam e começam vida
nova no Conjunto Habitacional Sítio Bom Jesus
Até o final do
ano, serão
entregues
outras 132
moradias
no local

Foto: Nilson Sandre
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Por Vinícius
Dominichelli

Mais 140 famílias
se mudaram nessa
semana para os novos apartamentos
no Conjunto Habitacional Sítio Bom
Jesus, na região do
Grande Alvarenga.
Os moradores foram
recepcionados pelo
prefeito na quarta-feira (9), último dia
da mudança. Na ocasião, ele visitou algumas das moradias e
elogiou a dedicação
das pessoas no acabamento e decoração dos seus imóveis.

“Moro há 23 anos
aqui e nunca uma
prefeitura fez tanto pelo
Sítio Bom Jesus como
agora. Antes, isso era
um verdadeiro lixão.
Estamos saindo
do inferno e indo
para o céu.”

Thaine Aparecida
de Jacinto, 20 anos,
moradora do bloco 2

Júlia Gonçalves dos
Santos, moradora
do bloco 5

O projeto do conjunto habitacional
prevê a construção de 344 moradias
O projeto do conjunto habitacional
prevê a construção
de 344 apartamentos. Com a mudança
das famílias, e de outras 72 que haviam
sido beneficiadas
em outubro do ano
passado, a Prefeitura entregou até o
momento 212 apartamentos no local. O

restante será entregue até o final de ano.
Centro Comercial
Além das moradias, a Administração
construiu na região
o Centro Comercial
Sítio Bom Jesus - que
conta com dez lojas
- e a primeira etapa de um Parque Linear na encosta do
Córrego Alvarenga.

Ação de urbanização em SBC será tema
de trabalhos de estudantes da Espanha
Estudantes da
Universidade
Internacional da
Catalunha, na
Espanha, passaram
três meses
conhecendo de
perto os projetos
da Secretaria de
Habitação. As alunas
de mestrado em
Arquitetura, duas
italianas, uma
belga e uma grega,
selecionaram os
temas dos trabalhos
acadêmicos
estudando projetos
de urbanização de
favelas da cidade.
Foram pesquisados
o Projeto de
Urbanização
Integrada do

“Eu vivia em um
barraco com meu
marido e dois filhos.
Tinha problemas
respiratórios
devido às péssimas
condições do lugar.
Agora, tudo vai
melhorar.”

Alvarenga e do Areião,
Sabesp, Vl. dos
Estudantes e Monte
Sião.
A estudante belga
Aude Choppinet
elogiou a atuação
de São Bernardo.
“A abordagem
multidisciplinar com
que a Prefeitura atua
nos projetos me
ajudou a definir a base
sólida da minha tese.”
As estudantes
encerram na próxima
semana o trabalho
em São Bernardo e
voltam para Barcelona
para concluir o
mestrado. Os temas
desenvolvidos serão:
A Política UrbanoHabitacional no Brasil

e experiência de São
Bernardo do Campo;
O Diagnóstico
Habitacional para
intervenção em
urbanização de
favelas: O caso do
PAC Alvarenga;
Sensibilização e
Capacitação da
Comunidade como
uma ferramenta
para enfrentar os
desafios da gestão
ambiental e da
água em projetos
de urbanização
de favelas; e A
estratégia de
Metodologia
Participativa
nos Projetos de
Urbanização de
Favelas.

“Hoje é um dia
de muita emoção
porque esta região
era uma das mais
precárias do município. Aqui já foram
executadas várias
intervenções que
mudaram o perfil
do local e a qualidade de vida da
comunidade”, comentou o prefeito.

Prefeitura inaugura iluminação

Após a cerimônia de entrega dos 140 apartamentos, o prefeito
inaugurou a iluminação do Parque Linear, que também
beneficia a área externa do Centro Comercial Sítio Bom Jesus.
Em outubro do ano passado a Prefeitura havia entregue
aos moradores do bairro a primeira etapa do Parque Linear
construído no trecho da encosta do Córrego Alvarenga, que
passou por obras de canalização. O espaço tem playground,
ciclovia e praça. Faz parte da decoração um mural de arte
urbana de 191 metros, em grafite, produzido por
artistas da região.

Foram
instaladas
218
luminárias
em 3 km
do corredor
Por Soraya Paladini

A Prefeitura entregou na quarta-feira
(9) a nova iluminação
da Estrada Galvão
Bueno. A via, que
passa pelos bairros
Demarchi e Batistini, é um importante
eixo de ligação entre
as rodovias Anchieta e Imigrantes. No
total, foram instalados no corredor
central postes e 218

luminárias em três
quilômetros da via,
um trecho que vai do
final da Avenida Maria Servidei Demarchi até o Rodoanel.
Antiga
reivindicação
Agora, a estrada conta com luminárias instaladas
nos dois lados da
via, proporcionando uma iluminação
regular em todo o
trecho e trazendo
mais segurança para
pedestres e motoristas. A medida é
uma antiga reivindicação da população,
que há anos esperava pela melhoria.

Outro benefício
será a economia
proporcionada, uma
vez que as luminárias instaladas são
de vapor de sódio,
50% mais econômicas e duráveis do
que as de mercúrio.

Foto:Wilson Magão

Nova iluminação na Estrada Galvão Bueno
melhora segurança para motoristas e moradores

Duplicação

A duplicação da Estrada
Galvão Bueno, concluída
pela Prefeitura em
2011, contribuiu para a
diminuição do tempo de
percurso entre as rodovias
Anchieta e Imigrantes
e facilitou o acesso ao
trecho sul do Rodoanel
e o escoamento de
mercadorias para o Porto
de Santos.

A via é um importante eixo de ligação
é uma Anchieta
das ligações
entre as
entre A
asvia
rodovias
e Imigrantes
rodovias Anchieta e Imigrantes
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Prefeitura inaugura ponto de leitura
em mais uma empresa da cidade

Por Kallyny Portugal
de Jesus

Os trabalhadores
da empresa Karmann
Ghia, na Vila Euro,
ganharam um espaço de leitura ao lado
da linha de produção. Nos horários do
café, das refeições
ou fora da jornada de
trabalho, eles poderão ter contato com
diferentes tipos de
produtos culturais.
Inagurada ontem,
com a presença do
prefeito, a minibiblioteca faz parte do
projeto Leitura nas
Fábricas, uma parceria da Prefeitura,
Ministério da Cultura

Alunos podem se inscrever
para a Olimpíada de
Língua Portuguesa
Foto: Divulgação

Cerca de 650
trabalhadores
serão
beneficiados
pela
iniciativa

Arte: Thiago Stanzani
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e diversos sindicatos.
O espaço reúne
650 títulos de literatura brasileira, estrangeira e infanto-juvenil, livros didáticos, gibis, CDs e
DVDs. Os itens do
acervo poderão ser
utilizados pelos funcionários no ponto
de leitura ou retirados por empréstimo.
A Prefeitura capacitou um funcionário, indicado

Espaço tem o objetivo de incentivar
a leitura entre os trabalhadores
Agentes de Leitura

Outro projeto que promove a democratização do acesso à
cultura é o Agentes de Leitura, resultado da parceria entre a
Prefeitura e o Governo Federal. Nessa iniciativa, 170 jovens,
entre 18 e 29 anos, foram qualificados e passaram a atuar
realizando leituras em grupo, rodas de leitura, contação de
histórias e organizando saraus nos bairros mais distantes
das bibliotecas.
pela empresa, para
atuar como mediador entre o acervo
e os trabalhadores.
Objetivo
O objetivo do projeto é incentivar a
leitura e contribuir

para a inclusão social. Entre o final do
ano passado e abril
deste ano, foram
inaugurados pontos de leitura nas
empresas Mercedez
Benz e Rassini NHK.

Para o Supremo, na educação só professores
têm direito a aposentadoria especial
No entendimento
do STF (Supremo
Tribunal Federal),
servidores da
educação, titulares
dos cargos de
diretor escolar,
assistente de
diretor escolar,
coordenador
pedagógico
e orientador
pedagógico que
não são professores
não têm direito
a aposentadoria
especial. As
decisões do
Supremo são de
2010 e 2011.
A Lei Federal
11.301/2006
trouxe a diretores,
coordenadores
pedagógicos,
assessores
pedagógicos
e supervisores

de ensino a
expectativa de
passar a ter direito
a aposentadoria
especial.
Como havia dúvidas,
coube ao STF decider
se o direito existia
ou não.
Por meio do
julgamento da ADI
3772, o Supremo
reconheceu o direito
à aposentadoria
especial aos
professores no
exercício das
funções de direção,
coordenação e
assessoramento
pedagógico, desde
que exercidos
em unidade de
educação básica.
Os especialistas em
educação foram
excluídos.
Julgamentos recentes

do STF, estabeleceu
distinção entre
as carreiras de
professores e o
de especialista em
educação.
Sobre isso,
Magadar Briguet,
especialista em
Direito Previdenciário
e consultora da
Associação das
Entidades de
Previdência Municipal
do Estado de São
Paulo (Apeprem),
e Lucia Helena
Vieira, procuradora
do Instituto de
Previdência de
Diadema, afirmam:
“os titulares de
cargos efetivos de
diretor, coordenador
(oreientador) e
supervisor de
ensino não fazem
jus à aposentadoria

especial, assim como
aqueles professores
que estejam
afastados prestando
serviços nas
unidades centrais
de educação, ou
seja afastados dos
estabelecimentos de
ensino”.
Município
No que diz respeito
aos servidores
municipais de
educação, as
decisões do STF
apontam que
titulares dos cargos
de diretor escolar,
assistente de
diretor, coordenador
pedagógico
e orientador
pedagógico não
têm direito à
aposentadoria
especial, pois não
são professores.

As inscrições
para a Olimpíada
de Língua
Portuguesa
estão abertas
até o dia 25
de maio. Serão
inscritos poemas
de alunos do
2º ano do ciclo
II do ensino
fundamental
da rede pública
municipal de
São Bernardo
do Campo.
As crianças
deverão escrever
trabalhos que
tenham como
tema O lugar
onde vivo. As
inscrições devem
ser feitas pelas
instituições
de ensino

no site www.
escrevendoofuturo.
org.br.
A Olimpíada é
resultado da
parceria entre
a Prefeitura, o
Ministério da
Educação e a
Fundação Itaú
Social. O objetivo
da iniciativa é
incentivar a leitura
e a produção
literária entre os
alunos da rede
pública.
Os melhores
trabalhos entrarão
na disputa
para as etapas
regional, estadual
e nacional da
Olimpíada, que
acontecem até o
final do ano.

Fotos: Nilson Sandre

Encontros
acontecem
até 19 de
maio em
várias regiões
da cidade
Por Cosmo Silva

Revitalização de
praças, construção
de ciclovias, reforma e ampliação de
bibliotecas, canalização de córregos,
projetos de urbanização e obras de
drenagem de águas
pluviais. Essas são
algumas das demandas escolhidas
como prioridade pela população nas últimas seis plenárias
deliberativas do Orçamento Participativo (OP) realizadas
de 4 a 10 de maio.
De acordo com
a secretária de Orçamento e Planejamento Participativo, “as escolhas
demonstram a preocupação da comunidade em eleger
demandas que melhorem diretamente
a qualidade de vida
na cidade. A população está confiando que o OP é uma
ótima ferramenta
para realizar mudanças positivas.”
Nas plenárias,
que começaram dia

População tem a oportunidade de ajudar a
definir onde e como o dinheiro público será gasto
23 de abril e seguem até 19 de
maio, a população
tem a oportunidade de escolher
pelo voto três demandas prioritárias para a região e
uma para a cidade.
Também elegem
representantes
das microrregiões
e membros do
Conselho do Orçamento Municipal.

Gestão
Participativa
Serão os conselheiros, juntamente
com os representantes da Prefeitura,
que vão determinar quais demandas
- obras e projetos
- que serão incluídas no orçamento
de 2013 e executadas pela Prefeitura.
Simão Nunes Pereira, de 78 anos,

que participou na
segunda-feira da
plenária na região
do Calux, está gostando de ajudar a
definir onde e como o dinheiro público será gasto.
“Além disso, realizar o OP também é
uma forma da Prefeitura de estimular
o cidadão a exercer seus direitos
e deveres”, disse.

PRÓXIMAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Música e Atitude 9 anos - Shows
de 22 bandas de rock no Parque
da Juventude
Local: Parque da Juventude Città di
Maróstica
Endereço: Avenida Armando Ítalo
Setti, 65 - Centro
Dia 13, das 12h às 21h
Simulado do SAMU
Local: Esplanada do Paço Municipal
Endereço: Praça Samuel Sabatini, 50
– Centro
Dia 15, às 14h30
Feira de Adoção de Animais
Endereço: Rua São Paulo – Parque
São Diogo, ao lado do Ginásio
Poliesportivo
Dia 16, das 18h às 22h
Campanha de Vacinação
Contra a Gripe
Local: nas 32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
Até dia 25, das 8h às 17h
Campanha para o diagnóstico
precoce de câncer bucal em
idosos
Local: nas 32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
Até dia 25, das 8h às 17h

^

Exposição “Itália Unida
pela Sátira”
Local: Centro Cultural Antônia
Marçon Bonício
Endereço: Avenida João Firmino,
900, Bairro Assunção
Até o dia 30 de junho, de segunda
a sexta, das 8h às 17h, e aos
sábados das 8h às 18h

Cidade da Criança recebe exposição com mais de
seis mil miniaturas de veículos no fim de semana
A Cidade da
Criança recebe,
no sábado,
das 9h às 18h,
uma exposição
gratuita com seis
mil miniaturas

PROGRAME-SE

Demandas eleitas nas plenárias
do OP priorizam qualidade de vida

Eventos
6º Encontro de Colecionadores do
ABC de Miniaturas de Veículos
Local: Planetário, na Cidade da
Criança
Endereço: Rua Tasman, 301 - Jardim
do Mar
Dia 12, das 9h às 18h

de veículos
esportivos, antigos,
contemporâneos
e de competição,
de diversas marcas
e tamanhos. O
encontro, que

acontece no
térreo do prédio
do Planetário,
vai reunir 50
colecionadores
da região.
São esperados cerca

de 1,5 mil visitantes,
que poderão trocar
miniaturas entre si e
com os expositores
em um local
reservado
no evento.

Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro
De 1 a 31 de maio
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga A
Informações: 4366-3660 / 43663662
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Caps Farina é inaugurado e reforça
atendimento em saúde mental

Por Vanêssa Oliveira

A rede de saúde mental em São
Bernardo do Campo
ganhou um grande
reforço com a inauguração, na terça-feira (8), do Centro
de Atenção Psicossocial (Caps) III Farina. A nova unidade,
quinta do município, irá funcionar
24 horas por dia,
inclusive nos fins
de semana, como
local de referência
e tratamento para
quem sofre de transtornos mentais severos e persistentes.
A unidade tem capacidade para atender de 500 a 600
pessoas por mês.

Serão encaminhados para o Caps moradores atendidos
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
Farina, Parque São
Bernardo e São Pedro e na Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA) Vila São Pedro.
Tratamento
O Caps tem seis
leitos de acolhimento, sendo três
masculinos e três
femininos. O tratamento envolve psicoterapia, consultas
médicas, medicação, oficinas terapêuticas, atividades
físicas e atendimento dos familiares.
As primeiras oficinas realizadas serão as de culinária,
jornal, rádio, artes
plásticas e música.
Ampla equipe
Entre os profissionais que vão
trabalhar no local
estão dois psicólogos, dois terapeutas

Caps pode atender de 500
a 600 pessoas por mês
Unidade tem seis leitos de acolhimento,
três masculinos e três femininos

ocupacionais, dois
assistentes sociais,
três enfermeiros,
dois médicos psiquiatras, 14 técnicos
de enfermagem e
um educador físico.
Para o prefeito,
a rede de Saúde da
cidade tem recebido grandes investimentos. “A Pre-

feitura tem olhado
com carinho para a
área psicossocial,
oferecendo aos pacientes tratamento com dignidade e
respeito”, afirmou.
Serviço
O Caps Farina fica na Rua Vicente
Galafassi, 110, Bairro Nova Petrópolis.

Conheça os serviços de saúde mental da cidade

Caps III (adulto) 24h - atende pacientes com transtornos psíquicos. Funciona na Rua Pedro Jacobucci, 470, Centro, onde estão
outros três serviços de saúde mental: o Ambulatório de Pacientes Graves, o Pronto-Socorro Psiquiátrico e o Caps adulto Álcool e Drogas
(AD) 24h, que atende pacientes dependentes químicos.
Caps infantojuvenil AD 24h - atende jovens em tratamento de dependência química. Funciona na Rua do Sacramento, 191,
no Bairro Rudge Ramos.
CapsI - atende crianças e adolescentes com transtornos mentais. A unidade fica na Rua Warner, 300, Jardim Holywood,
e atende das 7h às 19h, com plantões diários de acolhimento.

O cruzamento da
Avenida Lions com
a Avenida Senador
Vergueiro, no
Rudge Ramos,
será liberado para
tráfego de veículos
nesta sexta-feira
(11/5), após às
20h. A passagem
estava fechada
desde janeiro
para a construção
da passagem
em nível sobre
o rebaixamento
do Anel Viário
Metropolitano.
A obra será
inaugurada no dia
19 de maio.
As demais
interdições feitas
para a conclusão
do rebaixamento,
na Avenida
Vivaldi, Rua Brasil
e adjacências,
devem ser

reabertas no dia
da inauguração
da obra.
O rebaixamento,
que começou
em abril de
2010, prevê a
construção de
três faixas de
circulação na pista
expressa e outras
duas nas vias
marginais.
A intervenção
vai melhorar o
trânsito na região
e o acesso à Via
Anchieta e às
cidades vizinhas
de Santo André
e Diadema.
Outro benefício
será a circulação
de veículos com
maior fluidez pela
Avenida Senador
Vergueiro, Rua
Brasil e Avenida
Vivaldi.
Foto: Valmir Franzoi

Unidade
24 horas
poderá
atender até
600 pessoas
por mês

Prefeitura libera hoje
cruzamento da Avenida
Lions com a Vergueiro
Fotos: Nilson Sandre
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Rebaixamento será
entregue dia 19 de maio

Cidade Lego, no Centro
de Reflexão de Trânsito, é
sucesso de público
Foto: Nilson Sandre

Curso capacita profissionais que
atendem crianças vítimas de violência

Espaço realiza atividades de
educação para o trânsito

46 escolas e
1.436 alunos
vivenciam
situações
de trânsito
brincando
Por Ana Carolina
Martins

A Cidade Lego do
Centro de Reflexão
de Trânsito (CRT)
está sendo um sucesso de público.
Desde março, quando tiveram início as
atividades Minha
Cidade Legal e Cidade para Todos, 46
escolas das redes
pública e particular
estiveram no espaço. Ao todo, 1.426
alunos, de 3 a 14
anos, aprenderam
sobre educação no
trânsito, respeito e
cidadania de maneira divertida e lúdica.
Nas atividades, o
aluno identifica as situações e problemas
no sistema viário

da cidade e aponta
as soluções necessárias para transitar com tranquilidade e segurança.
Atividades
As crianças de 3 a
6 anos participam do
Minha Cidade Legal.
Em uma sala, com
um tapete de 2,4
m por 4,5 m, com
o desenho de ruas,
calçadas, ciclovias
e faixas de pedestres, os visitantes
têm à disposição
mais de 3 mil peças
de Lego para ajudar
a montar a cidade.
A atividade Cidade para Todos é voltada para estudantes
de 7 a 14 anos. O espaço conta com oito
cenários, 33 construções em Lego, 250
tipos de sinalização
(vertical e horizontal)
e 40 peças entre carrinhos, helicópteros,
bicicletários, navios,
bicicletas, motocicletas, entre outros.

Incentivo
à imaginação
Para a professora da Escola Municipal de Educação
Básica (Emeb) Mário
de Andrade, Sueli
Pedreira Rodrigues
Silva, 49 anos, as
atividades são muito instrutivas e permitem que os alunos usem a imaginação para montar
a cidade. “O Lego
é um material que
eles gostam e é fácil
de montar”, disse.
Inscrição

Para participar, a instituição
de ensino deve fazer o
agendamento com o Serviço
de Educação para o Trânsito.
O CRT fica na Rua Humberto
Luiz Gastaldo, 40, no Parque
São Diogo. Mais informações
pelo e-mail educação.
transito@saobernardo.
sp.gov.br ou o telefone
4126-2902. O horário das
atividades é de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 11h
e das 14h às 16h30.

O curso de
capacitação sobre
Enfrentamento
à Violência
contra Crianças
e Adolescentes,
promovido pela
Fundação Criança,
está com as
inscrições abertas.
Os interessados
devem se inscrever
pelo site www.
prioridade1sbc.

org.br ou pelo
telefone 43442130.
A capacitação
é voltada aos
profissionais
que atuam no
atendimento
a crianças e
adolescentes
vítimas de violência
sexual e doméstica
e outras formas de
maus-tratos.

As aulas serão
realizadas dias
23 e 24 de maio,
das 8h30 às
12h30, na sede
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc), que fica
na Av. Redenção,
271, Jardim do
Mar. O curso terá
seis módulos de
quatro horas.
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Tigre joga amanhã pelo título de
campeão da série A2 do Paulistão

Foto: Raquel Toth

Centro Livre de Artes
Cênicas oferece 60 vagas
para teatro e dança
O Centro Livre
de Artes Cênicas
(Clac) está com
60 vagas abertas:
30 para cada
um dos cursos
introdutórios
gratuitos, de
dança e teatro. As
inscrições devem
ser feitas de terça
a sexta-feira, das
11h às 18h, no
próprio Clac, no
Centro Cultural
Bairro Baeta
Neves, na Praça
Cônego Lázaro
Equini, 240.
Os interessados
devem ter idade

Torcida é trunfo da equipe de São Bernardo

Equipe
enfrenta
o União
Barbarense
no Estádio
1° de Maio
Por Vinícius
Dominichelli

A torcida é a
grande aliada do
São Bernardo Futebol Clube amanhã
(12), às 19h, quando o time enfrenta
o União Barbarense
no Estádio Primeiro
de Maio pelo título do Campeonato
Paulista da Série A2.
Caso conquiste o

caneco, este será o
primeiro título da
equipe, fundada em
dezembro de 2004.
Essa será a segunda partida da
decisão. No primeiro jogo, no último
sábado (5), as duas
equipes empataram
por 1 a 1 em jogo
disputado em Santa
Bárbara D´Oeste.
Como tem melhor
campanha que o rival, o Tigre pode até
mesmo empatar a
partida de amanhã
por qualquer quantidade de gols para
levantar o troféu.
Para o meia Léo

Costa, que também
jogava no São Bernardo na campanha
de acesso da equipe
da Série A3 para A2,
em 2008, o apoio
da torcida é fundamental. “Em todos
os jogos a torcida
sempre apoiou e
acredito que na final
não será diferente”,
afirmou. “Entrar em
campo e ver aquela
festa nos incentiva
ainda mais”, completou o jogador.
Escalação
O técnico Luciano
Dias ainda não sabe
se poderá contar
com o meia Luciano

Mandi, lesionado.
Caso o atleta não retorne à equipe titular, o time deve ser
o mesmo que empatou no último sábado: Wilson Júnior;
Régis, Márcio Garcia, Thiago Gasparetto e Renato Peixe;
Dudu, Escobar (Luciano Mandi), Bady
e Léo Costa; Danielzinho e Ricardinho.

mínima de 13
anos completos,
apresentar cópia
do RG, foto 3X4 e
preencher a ficha
de inscrição. Os
inscritos passarão
por um processo
seletivo.
O resultado da
seleção será
divulgado dia
25 de maio, no
próprio Clac, e
também por meio
de edital publicado
no Notícias
do Município.
Os cursos têm
duração de
nove meses.

Foto: Raquel Toth
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Serviço
O Estádio
Primeiro de Maio
fica na Rua Olavo
Bilac, 240,
no Jardim
Olavo Bilac.

Clac fica no Baeta Neves

Centro de Formação e Produção Audiovisual abre inscrições
Está aberto o edital
para a contratação
de profissionais
interessados
em fazer parte
do Centro
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

de Formação
e Produção
Audiovisual. São
41 cargos, entre
coordenação,
assistência de
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

coordenação, arteeducação e técnica
audiovisual. A
relação completa de
vagas e documentos
necessários está
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

disponível no site
www.saobernardo.
sp.gov.br/cultura.
As inscrições são
gratuitas e as
propostas devem

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

ser enviadas até
18 de junho para
o Departamento
de Ação Artística e
Cultural/Programa
CFA, da Secretaria

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
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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Rua Bauru, 21,
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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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