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o trânsito na cidade e no Grande ABC
Fotos: Valmir Franzoi
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Rebaixamento
vai garantir
acesso
ágil às
cidades
vizinhas
Por Ana Carolina
Martins

A nova Lions será
inaugurada amanhã
(19), a partir das
15h, e aberta ao trânsito no dia seguinte
(domingo), a partir
das 6h. O rebaixamento da avenida,
no Rudge Ramos,
irá melhorar o fluxo
de veículos e facilitar
o acesso às outras
cidades do Grande
ABC e a São Paulo.
A Nova Lions passa
a ter três faixas de
circulação nos dois
sentidos da pista expressa e outras duas em cada sentido
nas vias marginais.
O trecho rebaixado, com cerca de

Vias marginais vão beneficiar motoristas
que circulam entre o Centro e o Bairro Rudge Ramos

7,5 metros de profundidade e 730 metros de extensão, vai
possibilitar a separação do tráfego de
passagem do fluxo
local, pois elimina os
cruzamentos em nível com as avenidas
Senador Vergueiro e
Vivaldi, e com a Rua
Brasil. Com isso, deve diminuir o tempo
de espera nos semáforos dessas vias.
Via expressa
A via expressa,
rebaixada, será utilizada no sentido
Diadema prioritariamente pelos motoristas para o acesso à Via Anchieta,
Paulicéia e Corredor
ABD. No sentido contrário, a Santo André, Av. do Estado e
Rodovia Presidente
Dutra. A Lions tem
um volume diário
médio de cerca de
40 mil veículos.

Rebaixamento também vai
beneficiar tráfego local
A obra também
aumenta a fluidez
pela Avenida
Senador Vergueiro,
Rua Brasil e
Avenida Vivaldi,
que cruzam a
Avenida Lions,
beneficiando,
principalmente,
quem se dirige ao
Centro, a Rudge
Ramos e a São
Caetano.
As interdições na
Avenida Vivaldi,
que hoje funciona
apenas sentido
bairro, Rua Brasil
e adjacências

serão reabertas
junto com a
inauguração da
obra. A Avenida
Vivaldi voltará a
ter mão dupla e
a Rua Brasil terá
pistas apenas no
sentido bairro.
Para agilizar
ainda mais o
trânsito, depois
de entregue a
obra a Prefeitura
irá reprogramar
os semáforos,
levando em conta
a quantidade
de veículos que
passam pelas vias.

Investimento

A intervenção teve início em abril de 2010 e investimento de
R$ 39 milhões, parte financiada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Ao todo, 78 imóveis situados nas áreas
adjacentes à Nova Lions foram desapropriados.
Inauguração terá desfile de carros

Carros antigos serão os primeiros veículos a trafegar pela
Nova Lions durante desfile que acontece após a solenidade de
inauguração, próxima a saída da Rua 25 de Março (sentido
Diadema). A partir das 15h, a população poderá participar de
atividades de educação no trânsito. Uma tenda do Cartão Legal
- Bilhete Único do município estará no local. A dupla sertaneja
Lincon e Luan fará parte desse grande evento com shows às 16h
e 18h30. Um dos funcionários responsáveis pela obra também
vai se apresentar. Ainda serão distribuídas bexigas.

Drenagem

A Prefeitura construiu uma rede de drenagem nas pistas
centrais para evitar inundações no local. A nova rede de
drenagem tem uma declividade suficiente para que as
águas provenientes das chuvas no trecho rebaixado possam
seguir o curso por ação da gravidade, desaguando no
reservatório existente sob o Viaduto Rotary.
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Ação
lembra Dia
da Doação
de Leite
Humano,
19 de maio
Por Vanêssa
Oliveira

Amanhã é comemorado o Dia Internacional da Doação
de Leite Humano.
Para marcar a data, a
Prefeitura preparou
uma programação
especial, que teve
início na segunda-feira (14). Nesse
dia, dez mulheres
que doam de forma voluntária o leite materno para o

Banco de Leite do
Hospital Municipal
Universitário (HMU),
receberam em casa
a visita das mães
beneficiadas pela
iniciativa. Elas agradeceram o gesto solidário das voluntárias, que receberam
flores artesanais e
bombons. As visitas
foram acompanhadas por técnicos da
Prefeitura responsáveis pelo recolhimento do leite.
Conscientização
Além disso, ao
longo da semana,
foi intensificado o
trabalho de conscientização para que

as mães que têm
filhos no HMU - unidade responsável
pela realização de
em média 380 partos por mês - sejam
incentivadas a doar
leite à instituição.
Para manter um
estoque de segurança, o Banco de Leite
precisa de pelo menos 300 litros/mês.
Hoje, há um volume
de 150 litros, doados por 110 voluntárias, que beneficiam
97 bebês por mês.
Fonte de proteínas e calorias, o leite
materno também
protege a criança
contra infecções.

Saiba como doar

Para doar leite, as mães devem produzir
o alimento em excesso, não serem
portadoras do vírus HIV ou terem
tido sífilis, rubéola ou hepatites.
A coleta é feita pela doadora
em seu domicílio.
Semanalmente, a equipe do HMU vai à
residência da voluntária recolher o leite.
O material necessário para a coleta
é fornecido pelo hospital.
Novas doadoras não precisam ir até o hospital. Basta entrar em contato com o
Banco de Leite do HMU de segunda sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone 4365-1480,
e efetuar o pré-cadastro.
O Hospital fica Avenida Bispo César D’Acorso Filho, 161, Rudge Ramos.

Foto: Nilson Sandre

Mães beneficiadas pelo Banco de Leite da
cidade agradecem às doadoras voluntárias

Foto: Raquel Toth
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Mães das crianças beneficiadas pelo
leite se encontraram com doadoras
“Estou aqui na casa
de uma mãe doadora
para agradecer
pessoalmente. Se não
fosse essa iniciativa,
não sei se minha filha
estaria tendo essa
melhora. Daqui a um
mês ela deve retornar
para casa, graças a
Deus.”
Ana Paula Gonzaga
Vieira, mãe da
pequena Ana
Carolina, internada
no HMU após nascer
prematura

“Já ajudei a amamentar
minha sobrinha.
Contribuo com o
Banco de Leite há três
meses, após ganhar
meu segundo filho.
Aconselho as mães que
tiverem condições que
participem, porque às
vezes desperdiçam um
alimento que irá salvar
a vida de centenas de
bebês.”
Janaina Vieira Hayashi,
doadora de leite e
moradora do bairro
Rudge Ramos

“Principalmente no
inverno e nas férias,
quando as pessoas
viajam, aumenta a
necessidade do Banco de
Leite, que cai até 30% em
relação a outras épocas,
já que a produção de
leite materno diminui
no frio. Por isso, esse
tipo de campanha é
tão importante, já que
reforça a conscientização
das novas mamães.”
Marli Martins da Silva
Santos, auxiliar de
enfermagem

Programa Saúde Bucal nas Escolas ajuda
alunos de São Bernardo a sorrir melhor

O Programa Saúde Bucal nas Escolas
teve continuidade
nessa semana. Resultado da parceria
entre a Prefeitura e
a Associação de Jovens Dentistas, a iniciativa prevê a visita
dos profissionais
a 188 escolas e o
atendimento dentário de 80 mil alunos
da rede municipal
de ensino, incluindo
educação infantil e
ensino fundamental.

Alunos são tratados nas próprias escolas

por meio de cureta e
um gel ‘papa-cárie’.
As crianças com dor
e focos de infecção
são encaminhadas
às Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
para tratamento.
Também estão

sendo realizadas
ações de conscientização para a Saúde, como palestras,
exibição de vídeos
educativos, distribuição de kits de
escovação e cartilhas educativas.

Arte: Thiago Stanzani

Por Vanêssa Oliveira

O programa foi
lançado em 2011 e
a etapa deste ano
segue até dezembro. Os dentistas
irão visitar os alunos
duas vezes no ano
em cada unidade,
fazendo a classificação de risco de
cárie e a escovação
supervisionada.
Atendimento
Os casos mais
simples, como a remoção de cáries, estão sendo resolvidos
nas próprias unidades, que são temporariamente montadas com os equipamentos de saúde
necessários. Essa
remoção é feita de
forma não invasiva
- sem ‘motorzinho’ -

Fotos:Nilson Sandre

Serão
atendidos
80 mil
alunos
da rede
municipal

Parque da Juventude terá música de cultura urbana no sábado
O Parque da
Juventude Città Di
Maróstica recebe
amanhã, a partir
das 14h, a 14ª
edição do projeto
Ensaiando com

o Movimento.
Algumas das
atrações musicais
do evento, que
terá entrada
franca, serão Flow
MC, os grupos
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Odicéia das Flores
e Ornamentais
e a Peleja da
Gangueragem, uma
‘batalha’ entre dois
MC´s onde ganha
quem fizer o som

mais radical.
Já os Dj´s Jamal
Vira-lata e Murphy
J vão embalar o
evento com suas
pick-ups ao ritmo
do hip hop.

A atividade, que
conta com o apoio
da Prefeitura, tem
como objetivo levar
a cultura urbana
para todos os
públicos da cidade.

Serviço
O Parque Città
Di Maróstica
fica na Avenida
Armando Ítalo
Setti, 65, no
Centro.

Próximo
passo é a
posse dos
conselheiros
eleitos pela
comunidade
Por Cosmo Silva

Com a realização da última plenária deliberativa
do Orçamento Participativo (OP), que
acontece neste sábado (19), no Bairro Santa Cruz, na
região do pós-balsa,
a cidade conclui o
processo de participação cidadã que
teve início dia 23 de
abril. Em cada um
dos 20 encontros,
a população elegeu três demandas
- obras e projetos
- prioritárias para
as regiões e uma

para o município.
Nas plenárias
também foram eleitos os líderes comunitários que irão
integrar o Conselho
Municipal do Orçamento de São Bernardo do Campo,
que tomarão posse
no dia 25 de maio,
no Teatro Cacilda
Becker. Serão esses
conselheiros que,
junto com representantes do governo,
vão incluir ou não
as demandas eleitas
na proposta orçamentária de 2013.
De acordo com
a secretária de Orçamento e Planejamento Participativo,
o OP permite que
a população, junto
com o governo, defina como e onde

serão investidos os
recursos do orçamento da Prefeitura. “Esse processo
dá transparência às
ações da Prefeitura, já que discute
não só as demandas apresentadas
pela sociedade, mas
todas as ações do
governo”, ressalta.
Reuniões
preparatórias
Para mobilizar a
população para as
plenárias, a novidade do OP deste ano
foram as 27 reuniões preparatórias
com diversos segmentos da sociedade - como sindical
e empresarial - e
com a comunidade,
que foram realizadas em toda a cidade de 1º de março até 14 de abril.

Foto: Raquel Toth

Plenárias do Orçamento Participativo 2013
terminam neste sábado no Bairro Santa Cruz

Nos encontros, a comunidade escolhe em
quais obras e projetos a Prefeitura deve investir

Última plenária

Data: 19/05 (Sábado), Hora: 9h30
Local: EMEB José Ibiapino Franklin (Rua Edmundo dos Santos, 14, Santa Cruz)

Foto: Valmir Franzoi
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Inspeção veicular gratuita estará no Bairro Paulicéia na próxima semana
A próxima etapa
do Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
gratuita em
automóveis

movidos a diesel,
estará no Bairro
Paulicéia de 21
a 25 de maio.
As vistorias,
voluntárias, serão

feitas no Corredor
ABD, na baia de
escape ao lado do
Extra Anchieta,
sentido Diadema São Bernardo, das

8h45 às 12h e das
13h às 15h30.
As inspeções
têm caráter
educativo e não
punitivo. Os carros

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

Na primeira
semana de
junho, o
Orientar estará
no Bairro Rudge
Ramos.

Foto: Nilson Sandre

Conjunto de
ações tem o
objetivo de
evitar perdas
de vidas e
patrimônio
Por Vinícius
Dominichelli

O Plano Municipal
de Redução de Riscos (PMRR) da Prefeitura recebeu na
quarta-feira o Prêmio
Selo de Mérito 2012
durante solenidade de abertura do
59º Fórum Nacional
de Habitação de Interesse Social, em
Brasília. O reconhecimento foi oferecido pela Associação
Brasileira de Cohabs
e Agentes Públicos
de Habitação (ABC)
e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação
e Desenvolvimento
Urbano (FNSHDU).
A secretária de
Habitação recebeu o
prêmio oferecido à
São Bernardo. “Esse
é mais um reconhecimento do diferencial de um governo
que prioriza a vida
e da força que tem
o trabalho intersetorial e integrado,
desenvolvido não
apenas no perío-

Uma das inovações do plano é o envolvimento da
população na prevenção a acidentes em áreas de risco
do de chuvas, mas
também fora dele”,
afirmou. O ministro
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, esteve na cerimômina.
O plano, elaborado em 2009, identificou as moradias em
áreas de risco, como
na beira de córregos
e em barrancos. A
partir daí, propôs
ações de prevenção
para evitar perdas de
vidas e de patrimônio, por exemplo, pe-

la execução de obras
de correção e a remoção de moradores
que residiam em áreas de grande risco,
que passaram a ser
beneficiadas pelo
auxílio aluguel. Quase seis mil famílias
foram beneficiadas
com as intervenções.
Operação
Guarda-Chuva
Também faz parte do PMRR a Operação Guarda-Chuva,
realizada no verão e

que faz a prevenção
de desabamentos
por meio do monitoramento permanente das áreas de
risco e a conscientização da comunidade. A Prefeitura
também implementou na cidade 11
Núcleos de Defesa
Civil (Nudecs), onde
líderes comunitários
são treinados para
orientar os moradores para se prevenir de acidentes.

Operação Guarda-Chuva recebeu prêmio em março

A Operação Guarda-Chuva foi premiado em março pelo Ministério do Meio Ambiente. O trabalho
Ampliação e Efetivação da Atuação da Defesa Civil de São Bernardo do Campo na Prevenção
Municipal de Desastres na Área Urbana foi eleito como a melhor prática do País na prevenção de
desastres em áreas urbanas. Fazem parte da iniciativa várias medidas preventivas e emergenciais
de combate às enchentes, como a Operação Informar Pra Prevenir, que orienta os moradores das
áreas em situação de risco por meio de materiais informativos, e a Operação Alerta Sai de Casa,
que ocorre em momentos de chuvas intensas, quando famílias são orientadas a sair de casa e
buscar refúgio em abrigos da Prefeitura.

São Bernardo abre inscrições para curso de
multiplicadores em educação para o trânsito
O Centro de
Reflexão do
Trânsito (CRT), de
São Bernardo, abre,
na segunda-feira,
(21) inscrições
para o curso de
formação de
Multiplicadores
em Educação
para o Trânsito.

O curso, voltado
a educadores,
tem como
objetivo promover
discussões e
sugestões sobre
o tema trânsito
e integrá-lo ao
currículo escolar.
Com duração de
8 horas, o curso

será oferecido para
uma turma de 50
alunos, nos dias
13 e 14 de junho,
das 19h às 23h. Os
participantes terão
direito, no fim do
curso, a um kit de
material educativo,
composto por
narrativas infantis

e letras de 15
paródias.
As inscrições
são gratuitas e
podem ser feitas
pelo telefone
4126-2902 ou
pessoalmente no
CRT (Rua Humberto
Luiz Gastaldo, 40,
Parque São Diogo).

PROGRAME-SE

Plano Municipal de Redução de
Riscos recebe Prêmio Selo de Mérito

Eventos
Hot Style Expo Center - exposição
de objetos customizados
Local: Pavilhão Vera Cruz
Endereço: Avenida Lucas Nogueira
Garcez, 856 – Jardim do Mar
Dias 18 (14h às 22h), 19 (9h às
22h) e 20 (9h às 18h)
Apresentação da pianista
Eudóxia de Barros
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
n° 171 - Rudge Ramos
Dia 19, às 20h
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
Inauguração
Residência Terapêutica Masculina
Endereço: Rua Imperador Pedro II,
616 - Bairro Nova Petrópolis
Dia 18, às 9h
Inscrições
Palestra: Conhecendo e Cultivando
Orquídeas
Inscrições: 4367-6371 ou pelo e-mail
eco.escola@saobernardo.sp.gov.br
Até o dia 21
Trilha do Parque Estadual
da Serra do Mar
Inscrições gratuitas: 4367-6462
Até o dia 25
Trilha do Carvão
Inscrições gratuitas: 4367-6462
Até o dia 26
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro
De 1 a 31 de maio
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Avanços de SBC na educação
são apresentados durante fórum

Por Ana Carolina
Martins

Para uma plateia
de mil secretários
municipais de educação do País, o prefeito falou durante
a abertura do 5º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime)
sobre os avanços da
cidade nesta área.
Ele destacou a criação de vagas nas escolas municipais e a
qualificação continuada dos educadores.
“Até o fim do
ano, iremos entregar 17.628 vagas,
de creche até os
10 anos de idade.
Com isso, a partir
de 2013, nenhuma

A melhoria do ensino básico é um dos
desafios do Brasil, de acordo com o Ministro
sala terá sistema de
rodízio”, afirmou.
Foram qualificados
799 educadores
na Universidade de
São Paulo (USP) e
realizada a 1ª Feira Literária (Felit),
destinada à literatura infantil e juvenil.
O evento, que
acontece até hoje no
Centro de Formação
dos Profissionais da
Educação (Cenforpe),
teve início na terçafeira com a presença
também do ministro

da Educação, Aloizio
Mercadante, e da secretária de Educação
de São Bernardo, presidente da Undime.
Alguns dos assuntos discutidos no Fórum, que tem como
tema 25 anos construindo redes, são
o Plano Nacional de
Educação (PNE), que
tramita no Congresso Nacional e as políticas educacionais
do governo federal.
Reestruturação

No encontro,
Mercadante salientou que o maior
desafio está no
ensino básico.
“A pobreza está
sobretudo na infância. Para continuar o esforço
feito nos últimos
anos em relação
ao Bolsa Família, a
presidente Dilma
lançou o programa
Brasil Carinhoso,
com a contratação de mais 1.512
creches”, disse.

As inscrições para
as trilhas ecológicas
do Parque Estadual
da Serra do Mar e
do Carvão já estão
abertas. A iniciativa,
da Secretaria de
Gestão Ambiental,
comemora o Dia
Internacional da
Biodiversidade, 22
de maio, e o Dia
Nacional da Mata
Atlântica, em 27 de
maio.
No dia 25 (sexta),
será realizada a
Trilha do Parque
Estadual da Serra
do Mar, com
nível baixo de
dificuldade. No dia
26 (sábado), será

a vez da Trilha
do Carvão, com
nível médio de
dificuldade. Nessa,
os menores de 18
anos só poderão
participar com a
presença dos pais
ou responsáveis.
O público será
acompanhado por
monitores durante
todo o trajeto.
As inscrições são
gratuitas e podem
ser feitas até o dia
de cada atividade
pelo telefone
4367-6462. Os
inscritos serão
transportados até o
local da trilha pela
Prefeitura.
Foto: Nilson Sandre

Ministro da
Educação,
Aloizio
Mercadante,
participou
do encontro

Prefeitura abre
inscrições para duas
trilhas ecológicas
Foto: Wilson Magão
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Trilha do Carvão é uma das opções

3ª Feira de Móveis na Rua Jurubatuba
começa amanhã com descontos de até 70%

Por Kallyny
Portugal de Jesus

A 3ª edição da
Feira de Móveis na
Rua Jurubatuba começa amanhã, às
10h, e vai até o dia
27. O público que
comparecer terá à
disposição móveis e
artigos de decoração
de 75 lojas com descontos que variam
de 30 a 70%. Os prazos de entrega dos
produtos também
serão diferenciados.
Cerca de 40 mil
pessoas devem passar pela feira ao
longo da semana.
Para o lojista Yous-

sef Hindi, a Feira
de Móveis é importante para incrementar os negócios
dos comerciantes.
“Na época da Feira,
temos expectativa
de dobrar o nosso
faturamento. Para
este ano, esperamos R$ 9 milhões”.
Ampla
infraestrutura
A Feira de Móveis é uma parceria
entre a tradicional
indústria moveleira
da cidade e a Prefeitura, que alargará as calçadas de
dois quarteirões da
Rua Jurubatuba e
colocorá um tapete
vermelho. Ao longo
da via serão montados 12 jardins compostos de bancos e
fontes. Uma Praça
de Alimentação será
instalada entre as

ruas José Pelosini e Jurubatuba.
Nos finais de semana, os estacionamentos do Paço
Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc)
– Rua Redenção,
271, Centro - estarão disponíveis
para a população.
Cultura
Também está
programada uma
ampla programação cultural, que
inclui atividades
de pintura em
crianças e atrações musicais.

Foto: Raquel Toth

75 lojas
vão participar
do evento,
que tem o
apoio da
Prefeitura
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Prefeitura vai garantir toda a infraestrutura para o evento
Feira fortalece indústria moveleira

Serviço

A Feira de Móveis, resultado da parceria entre Prefeitura e setor privado, tem o objetivo de
fortalecer a indústria moveleira, uma das mais tradicionais da cidade.
A 1ª edição foi realizada em junho do ano passado. Cerca de 40 mil visitantes marcaram
presença, vindos de todas as cidades do ABC. O faturamento ficou em torno dos R$ 6,5 milhões.
Diante do sucesso, foi realizado em outubro do mesmo ano a 2ª edição, que envolveu cerca de
75 comerciantes e teve faturamento de R$ 8 milhões.

A Feira de Móveis vai
funcionar de 19 a
27 de maio, todos os
dias, inclusive nos fins
de semana, das 10h
às 22h.

Cerca de 1,4 mil pessoas participaram da Semana do Empreendedor
Cerca de 1,4 mil
pessoas passaram
pelas tendas
montadas na
Esplanada do Paço
Municipal entre os
dias 7 e 11 de maio
durante a Semana
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

do Empreendedor.
Alguns dos serviços
gratuitos oferecidos
a empreendedores e
futuros empresários
foram o licenciamento
e a regularização
de empresas, além
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
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necessárias. “Não
sabia por onde
começar para sair
da informalidade.
Depois das palestras
que assisti, ficou
muito mais fácil”,
disse.
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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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Vagas na Área da Construção Civil
A Central de Trabalho e Renda firmou uma parceria com uma grande empresa
de Construção Civil a TENACE para trabalhar na região de SBC (Riacho Grande)
está com 182 vagas urgentes em aberto;
1*INSPETOR DE ELÉTRICA com SEQUI atualizado e experiência mínima de
um ano trabalhado em obra PETROBRAS; *Profissionais com experiência
comprovada em carteira de um ano, para cargo de:
2 vagas-Operador de Retroescavadeira, 2 vagas-Operador de Escavadeira,
30 vagas-Pedreiro- possuir conhecimento, 40 vagas-Carpinteiro, 20 vagas-Armador,
3 vagas-Mestre de Obra Civil, 3 vagas-Encarregado de Obra Civil, 20 vagas-Soldador TIG,
1 -Eletricista Montador, 30 vagas- Encanador e 30 vagas - Ajudante Civil.
Seleção dias 22,23,29 e 30 /05/2012 ás 9h na Central de Trabalho e Renda na
Rua Marechal Deodoro n° 2316 Centro – SBC ponto de referência parada de trólebus
parada Praça Brasil. Procurar por Thays TRAZER DOCUMENTOS PESSOAIS, CPTS E CURRÍCULO.
Atenção: A Central de Trabalho e Renda está selecionando para uma Grande Empresa de Bebidas.
15 vagas de Motorista Entregador para Região do ABC e São Paulo, com escolaridade acima
do fundamental completo, com experiência em CPTS, Masculino, possuir
Carteira de Habilitação Categoria C,D ou E, Salário R$1.149,08+Benefícios.
Obs: Aceita candidatos PCD (pessoa com deficiência) Seleção na CTR
Rua Marechal Deodoro n° 2316 - Centro de SBC na terça- feira dia 22/05/2012 ás 10h30
Procurar por Eliane ou Thays TRAZER DOCUMENTOS PESSOAIS, CPTS E CURRÍCULO.

