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Processo do OP terminou no sábado; Prefeitura realizou 20 plenárias deliberativas com a comunidade

Foto: Divulgação

Inaugurada no
sábado, Nova Lions
melhora trânsito na
cidade e região
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Programa
trata pacientes
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suas casas
TURISMO 6

São Bernardo
ganha Centro
de Informações
Turísticas

Mais de 16,7 mil moradores
comparecem ao OP de 2013
Foto: Raquel Toth

Prefeitura
realizou 20
encontros com
a população
em todo o
município
Por Cosmo Silva

A Prefeitura realizou no sábado (19),
na Escola Municipal
de Educação Básica (Emeb) José Ibiapino Franklin, no
Bairro Santa Cruz,
na região do pós-balsa, a última plenária deliberativa
do Orçamento Participativo (OP). Ao
longo do processo
de gestão participativa da cidade,
que teve início dia
1º de março, mais
de 16,7 mil pessoas
marcaram presença
nas 20 plenárias deliberativas e nos 27
encontros preparatórios promovidos
pela Administração
em todo o município. Em 2010, o
número de pessoas
que participaram

Moradores ajudaram a definir as prioridades de investimento da Prefeitura
do OP foi 10,1 mil.
Nesses encontros, os moradores
elegeram três prioridades de investimento - obras e
projetos - para suas
regiões e uma para
a cidade. Também
elegeram conselheiros para representar
a comunidade no
Conselho Municipal do Orçamento.
Serão os 20 conselheiros eleitos pe-

la população, junto
com representantes
da Prefeitura, que
vão decidir quais
demandas eleitas
pela comunidade
serão incorporadas
à peça orçamentária do próximo
ano e, a partir daí,
executadas pela Administração.
Reuniões
preparatórias
A novidade deste ano no processo

de gestão participativa foi a realização de 27 reuniões
preparatórias para
o OP, que a Prefeitura promoveu de
1ª de março a 14
de abril. Foram 20
encontros com a comunidade em todo
o município e sete
reuniões com segmentos específicos
da sociedade, como
empresarial, sindicalista e acadêmico.
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Conselheiros do OP tomam posse hoje no Teatro Cacilda Becker
Os conselheiros
eleitos durante
as plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo e
que irão compor

o Conselho
Municipal do
Orçamento de
São Bernardo do
Campo tomam
posse hoje (25),
às 19h, em

cerimônia que será
realizada no Teatro
Cacilda Becker. O
prefeito entregará
os certificados
aos 20 titulares e
20 suplentes da

sociedade civil e o
mesmo número de
representantes do
governo.
O Conselho irá
deliberar sobre
as demandas

aprovadas durante
as 20 plenárias
do Orçamento
Participativo
deste ano. Os
conselheiros
terão a função de

analisar e definir
quais demandas
escolhidas pela
população serão
incorporadas à
peça orçamentária
de 2013.
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Comunidade se organiza
para reivindicar melhorias
instrumento
de participação
cidadã e gestão
compartilhada
da cidade.
Também
contribui para a
transparência e
controle social
da administração
pública. Desde a
primeira edição
do OP, em 2010,
a população
vem assimilando
muito bem
esse processo”,
afirmou.
Para a secretária,
“é preciso
vontade política
para realizar
o orçamento
participativo. A
população está
de parabéns,
pois de forma
organizada
compareceu
em massa às
plenárias e deu
um verdadeiro
exemplo de
democracia”,
elogiou.

Foto: Valmir Franzoi

De acordo com
a secretária de
Orçamento e
Planejamento
Participativo,
a realização
das reuniões
preparatórias
foi uma das
razões da maior
organização e
participação da
comunidade na
edição deste ano
do OP. Para ela, as
demandas eleitas
pela população
como prioridade
- como a criação
de espaços de
esporte e lazer,
urbanização de
bairros e obras
de drenagem
para diminuir
as enchentes refletem essa
situação já
que interferem
diretamente
na melhoria da
qualidade de vida
dos moradores.
“O OP é um
potente

Moradores votaram em
três prioridades para sua
região e uma para a cidade

Inaugurada com
muita festa,
Nova Lions
melhora o
trânsito em
SBC e região
Nos primeiros
dias, tráfego
de veículos
foi intenso
mas sem
trânsito
Ana Carolina Martins

A via expressa
da Nova Lions, no
Rudge Ramos, foi
inaugurada pelo prefeito no sábado e

aberta ao tráfego no
domingo. Atividades
educativas, culturais
e shows fizeram parte da festa. Carros
antigos foram os primeiros veículos a
trafegar pelo trecho
rebaixado, que melhorou o trânsito em
São Bernardo e facilitou o acesso a outras
cidades do Grande
ABC e a São Paulo.

Foto: Valmir Franzoi
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Via rebaixada diminui trânsito e melhora
qualidade de vida da população
A Nova Lions foi
aberta por volta da
1h de domingo, logo
após a desmontagem da estrutura da
solenidade. Durante
os primeiros dias de
uso, a circulação na
avenida foi intensa,
mas sem lentidão.
Com a intervenção, a Nova Lions
passou a ter três
faixas de circulação

nos dois sentidos
da pista expressa
e outras duas em
cada sentido nas
vias marginais.
Menos semáforos
Durante a inauguração, o chefe do
Executivo afirmou
que a obra viária
faz parte de um processo integrado de
desenvolvimento da
cidade e da região,

facilitando o acesso a importantes
vias, como as rodovias Anchieta e dos
Imigrantes. “É uma
intervenção que irá
facilitar a vida de
muita gente, já que
foram eliminados
todos os semáforos da via Anchieta até a Fundação
Santo André”, disse.
O secretário de

Transportes e Vias
Públicas destacou
que a Administração está trabalhando em outras obras
viárias para que a
Nova Lions não fique
sobrecarregada, como o viaduto do Km
22,5 da Anchieta,
já em execução, e
a implantação de
11 corredores de
ônibus na cidade.

“A obra ficou
espetacular. Está
nota 10 o fluxo das
avenidas
Senador Vergueiro e
Vivaldi, pois
diminui o tempo
de espera nos
semáforos.”

“Com as obras e por
conta das filas de
carros, eu tinha que
passar com o carrinho
em cima das calçadas.
Agora está muito
melhor para caminhar,
pois quase não tem
trânsito.”

“O rebaixamento
ajudou bastante.
No horário
de pico pegava
trânsito na
frente da minha
casa, que fica na
Rua 27 de Abril.”

Antônio Benedicto
Leite, 75 anos,
síndico

José Ernandes
de Lima, 54 anos,
carreteiro

Marcelo Teixeira,
40 anos, técnico
em segurança do
trabalho

Tempo dos semáforos é reduzido
Em função da
inauguração
da Nova Lions,
o tempo dos
semáforos na Av.
Senador Vergueiro,
Rua Brasil e Avenida
Vivaldi, que cruzam
a via, foi reduzido.
Nos horários de
pico, entre 6h e
9h e das 17h às
20h, o motorista,
que antes ficava
5 minutos e
20 segundos
esperando no

semáforo vermelho
na Vergueiro – o
tempo de verde era
de apenas 1 minutos
e 40 segundos
–, agora, com as
marginais, espera
no máximo 55
segundos.
Também foram
implantados
semáforos de
pedestre nos
cruzamentos da
Nova Lions com as
avenidas Vivaldi,
Senador

Vergueiro e
Rua Brasil.
Entre outras
medidas, a Rua
Engenheiro Luís
La Scala Júnior,
que tinha duas
mãos, passou a ter
sentido único, para
a Avenida Senador
Vergueiro. A Rua
Luiz Tamagnini,
que tinha mão
única, sentido Nova
Lions, agora está
com direção à Rua
24 de Maio.

Tráfego local e regional são beneficiados com o rebaixamento da avenida
O trecho
rebaixado,
com cerca de
7,5 metros de
profundidade
e 730 metros
de extensão,
possibilita

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.
A via expressa,
rebaixada, tem
velocidade máxima
de 70 km/h. No
sentido Diadema,
é utilizada pelos
motoristas

para acesso à
Via Anchieta,
Bairro Paulicéia e
Corredor ABD. Em
direção a Santo
André, faz a ligação
com a Avenida
Prestes Maia

para seguir pelas
avenidas do Estado
e Aricanduva,
sentido Rodovia
Presidente Dutra.
As vias marginais,
com velocidade
máxima de

50 km/h, são
destinadas ao
trânsito local,
facilitando o acesso
à região central
de São Bernardo,
Rudge Ramos e
adjacências.
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Primeiro Centro de Informações Turísticas
começa a funcionar na Cidade da Criança
Espaço tem
o objetivo
de ajudar
a divulgar
atrações do
município

Prefeitura atua para
promover o turismo

Foto: Valmir Franzoi
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Por Kallyny Portugal
de Jesus

A Prefeitura inaugurou na semana
passada o primeiro
Centro de Informações Turísticas (CIT)
da cidade, localizado em uma das salas
da Vila Redenção,
cidade cenográfica
dentro da Cidade da
Criança, no Jardim
do Mar. O espaço
tem o objetivo de
oferecer informações, esclarecimentos e orientações
aos visitantes e
turistas em passagem pelo Parque.
Interatividade

Equipamentos de áudio e vídeo vão
ajudar visitante a conhecer São Bernardo
O Centro conta
com equipamentos
de áudio e vídeo e
totens interativos conectados à internet
para que o visitante
navegue pelas principais atrações turísticas do município,
acesse fotos, textos sobre a história
do município e tire
fotos emolduradas

por cenários locais.
No endereço, o
turista também recebe materiais de
divulgação da cidade,
como guia turístico,
cartões postais, livretos, guia e mapa
lúdico do município.
O secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Trabalho
e Turismo, afirmou

que um serviço de informação como esse
é fundamental para
que os moradores e
visitantes conheçam
melhor as atrações
turísticas da cidade.
“Temos como meta
implantar mais equipamentos similares a
esse e tornar São Bernardo uma estância
turística”, afirmou.

A constituição
do CIT faz parte
da proposta
da Prefeitura
de fomentar
e divulgar a
atividade turística
no município.
Outras ações
nesse sentido
são a criação
de um grupo
de trabalho
de turismo –
que elaborou,
inclusive, um site
do turismo
de São Bernardo

(www.turismosao
bernardo.com.
br) -,
a revitalização de
pontos como a
Cidade da
Criança, Parque
Estoril e Prainha
- os dois últimos
na região do
Riacho Grande - e
a implementação
de uma nova
sinalização
turística, que
auxilia na
orientação aos
visitantes.

Serviço

O Centro funciona de terça a domingo, das 11h às 17h. No
local, estudantes de turismo atendem e orientam o público.
Mais informações pelo site www.turismosaobernardo.com.br ou
telefone 4122-1116.
O CIT fica na Rua Tasman, 301, Jardim do Mar. A entrada é
gratuita.

Por Vanêssa Oliveira

O Programa de Internação Domiciliar
(PID), implantado em
2009 no município,
atende hoje cerca de
170 pessoas em toda
a cidade. As quatro
equipes hoje existentes - formadas por
médico, enfermeiro
e técnico de enfermagem - tratam os
pacientes gratuitamente em suas moradias. Dessa forma,
eles ficam próximos
a familiares e amigos.
O programa também
disponibiliza nutricionista, fisioterapeuta
e assistente social.
O número de visitas da equipe pode
ser diária, semanal ou
mensal e depende da
situação do paciente.
São disponibilizados
aspirador portátil para as vias aéreas, ba-

lão de oxigênio e material para administrar medicamentos.
Atendidos
O PID é destinado
a idosos, adultos com
necessidade de cuidados prolongados e reabilitação; portadores
de doenças crônico-degenerativas em
estado agudo; e portadores de incapacidade funcional, provisória ou permanente.
São encaminhados
para o programa os
pacientes internados
no Hospital Municipal
Universitário, Hospital Anchieta e Pronto - Socorro Central.
De acordo com a
Secretaria de Saúde,
a iniciativa faz com
que os pacientes tenham menos risco de
infecção hospitalar e
melhor qualidade de
vida. Além disso, o
atendimento em casa
libera leitos hospitalares da rede municipal.
Cuidado em casa
faz a diferença
Para a aposentada Ornela Cataldi, o
PID teve papel fun-

Hip Hop no parque
Local: Parque da Juventude Città di
Maróstica
Endereço: Avenida Armando Ítalo Setti,
65 – Centro
Dia 26, às 14h
Feira de adoção de animais
Local: Ginásio Poliesportivo e Parque
Salvador Arena
Dias 26 e 27 no Parque Salvador
Arena, das 9h às 15h, e dia 30, das
18h às 22h, no Ginásio Poliesportivo

Serviço melhora qualidade
de vida dos atendidos
Programa está sendo ampliado

Desde que foi criado, o PID vem sendo gradualmente ampliado.
A meta é aumentar o número de equipes das atuais quatro - o
que corresponde a 35 profissionais - para sete até 2013. Isso
permitirá atender até 300 pacientes.
Quem pode utilizar o PID?

Para ser beneficiado pelo PID, o paciente deve ser
encaminhado pelo seu médico e atender a alguns critérios,
sendo que o principal é a presença na moradia de um
responsável que exerça a função de cuidador. O telefone do
PID para informações é o 4128-5500.
damental na vida
da família da amiga
Nilza Silva, de 91
anos, já falecida.
“Procuramos a UBS e
ela foi encaminhada
ao programa. Ajudei

a família durante
os seis meses de
internação domiciliar e achei o trabalho e a dedicação da equipe maravilhosos”, cita.

SBC capacita profissionais da Saúde para
humanizar ainda mais o atendimento
A Prefeitura, em
parceria com a
Faculdade de
Medicina do ABC,
está oferecendo
qualificação para
250 profissionais
que atuam nas 32
UBSs da cidade.
Desde 11 de
maio, médicos,
enfermeiros,

dentistas, psicólogos,
assistentes sociais,
fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionais, entre
outros, participam
de curso de pósgraduação.
Os profissionais
participarão de aulas
e atividades sobre
diversos temas como

PROGRAME-SE

PID, criado
em 2009,
oferece
atendimento
gratuito e
humanizado

Foto: Divulgação

Programa de Internação Domiciliar
atende em casa cerca de 170 pessoas

Eventos
Cerimônia de Posse dos Conselheiros,
Conselheiras e Representantes
Regionais eleitos no Orçamento
Participativo 2013
Local: Teatro Cacilda Becker
Endereço: Praça Samuel Sabatini, 50
Centro
Dia 25, às 19h

Saúde da Mulher,
da Criança e do
Adolescente, do
Adulto, do Idoso,
Mental e Atenção
às Urgências e
Emergências.
O curso terá duração
de 18 meses,
com encontros
presenciais,
atividades de

educação à
distância e nas
UBSs.
De acordo com
a Secretaria de
Saúde, a iniciativa
tem o objetivo
de qualificar os
trabalhadores e
garantir a eficiência
e a humanização no
atendimento.

III Conferência Municipal dos Direitos
das Pessoas com Deficiências
Local: Universidade Metodista de São
Paulo - Auditório Sigma
Endereço: Rua Alfeu Tavares, 149
Rudge Ramos
Dia 28, das 8h às 15h
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 à
sexta, das 8h às 17h, e aos sábados,
das 8h às 18h
Inauguração
68 unidades habitacionais na Vila
Esperança
Local: Rua Tiradentes, 2.951 – Vila
Esperança
Dia 25, às 15h
Praça dos Trabalhadores
Local: Rua General Barreto de Menezes
Jardim Silvina
Dia 26, às 10h
Reforma e ampliação da UBS
Orquídeas
Endereço: Estrada Poney Club, 1.400
Jardim das Orquídeas
Dia 30, às 17h
UPA Rudge Ramos
Endereço: Rua Ângela Tomé, 256
Bairro Rudge Ramos
Dia 31, às 17h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta / Centro 1 / Centro 2
De 1 a 31 de maio
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga B
Informações: 4366 - 3660/ 4366 - 3662
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Homens com transtornos psiquiátricos ganham
mais uma Residência Terapêutica na cidade
É a quinta
unidade de
moradia
na área
de saúde
mental
Por Vinícius
Dominichelli

No Dia Nacional
de Luta Antimanicomial, 18 de maio, a
cidade de São Bernardo ganhou sua
quinta Residência Terapêutica, a terceira
destinada exclusivamente ao público
masculino. A unidade, aberta no Bairro Nova Petrópolis,
tem capacidade para
atender oito homens
c o m t r a nst o r no s
psiquiátricos, que

passaram dezenas
de anos internados
no Hospital Lacan.
Tratamento
Na casa localizada na Rua Imperador Pedro II, como
parte do tratamento,
os pacientes serão
apoiados por cuidadores para ganhar
autonomia para fazer a manutenção
da casa. Eles também serão assistidos por psicólogos
e assistentes sociais.
Os moradores terão
ainda a oportunidade de participar de
oficinas de geração
de renda e de cursos de capacitação
profissional oferecidos pela Prefeitura
ou em parceria com

outras instituições.
As residências terapêuticas de São Bernardo fazem parte de
um novo modelo de
atenção psiquiátrica
que tem como meta
ampliar a assistência
à saúde mental e eliminar a segregação
dos pacientes com
distúrbios mentais.
Com a inauguração da quinta residência terapêutica,
mais oito leitos serão
desativados no hospital Lacan. A retirada
dos pacientes psiquiátricos da internação tem a retaguarda do Ministério da
Saúde, que concede
um benefício mensal aos residentes.

Foto: Valmir Franzoi
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Cuidadores vão ajudar os
pacientes a conquistar autonomia
Percursor italiano da luta antimanicomial elogia tratamento

O psiquiatra italiano Pasquale Evaristo, um dos precursores do movimento antimanicomial, elogiou
os serviços de saúde mental de São Bernardo. Ele está na cidade desde segunda-feira e realizou
reuniões com profissionais da rede pública e diversas visitas para conhecer o atendimento oferecido
pela Prefeitura. “Os serviços são muito ativos e têm profissionais dedicados. Mesmo aqueles que
não são especialistas em saúde mental, mas que estão atuando na área, demonstram grande
entusiasmo”, afirmou.
Algumas unidades visitadas pelo psicólogo foram a Unidade Básica de Saúde Alves Dias, Caps da
região Central e a Residência Terapêutica Masculina do Nova Petrópolis.

Projeto Tigrinho nasceu da parceria entre
a Prefeitura e o time de São Bernardo

Equipe
júnior do
Tigre já
venceu duas
partidas
na Europa
Por Vinícius
Dominichelli

O sonho de jogar
na Europa está se
tornando realidade
para quatro atletas
formados pelo Projeto Tigrinho, escolinha de futebol
que beneficia gratuitamente cerca de
seis mil crianças e
adolescentes da cidade. A iniciativa é
resultado da parceria entre a Prefeitura e o São Bernardo Futebol Clube.

O zagueiro James, o meia Alex e
os atacantes André e
Jhonatan fazem parte do grupo de 20
jogadores da equipe
júnior do Tigre que
embarcou no último
sábado (19) para a
região de Pescara,
na Itália, para participar de uma série
de seis amistosos.
Na Europa, o time
já venceu o Feralpa
Saló por 4 a 0 e o
tradicional Brescia
por 1 a 0. Até o dia
31, a equipe ainda
vai enfrentar Lumezzane, Cremonese e Inter de Milão.
Equipe
O time que disputará os jogos
em solo italiano é

Projeto beneficia mais de 6 mil
crianças e adolescentes

As escolinhas de futebol da cidade receberam o nome de
Projeto Tigrinho em 2009, em uma parceria inédita entre o
São Bernardo Futebol Clube e a Prefeitura. Atualmente, mais
de seis mil crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos integram
as equipes e treinam em 35 campos espalhados pela cidade.
Além dos treinamentos, o projeto oferece palestras sobre
saúde, meio ambiente, orientação sexual e outras áreas. Para
participar, o jovem deve obrigatoriamente estar matriculado na
escola e obter boas notas.

formado em sua
maioria por jovens
talentos que estiveram nas duas
últimas Copas São
Paulo de Juniores
pelo Tigre e, atualmente, integram
também a equipe
do Grêmio Esportivo Mauaense.
Além dos atletas
das categorias de
base, três jogadores que integram o
elenco profissional
do São Bernardo,
que conseguiu o
acesso para a Série
A1 do Campeonato
Paulista 2013, estarão na excursão:
o volante Daniel
Pereira, o meia Felipe Matheus e o
atacante Jhonatan.

A Seleção
Brasileira de
maratona aquática
vai treinar sábado
e domingo em
São Bernardo
do Campo
como parte da
preparação para
as Olimpíadas
de Londres, que
serão disputadas
em julho e
agosto.
Os atletas e
técnicos da

Seleção vão
assistir palestras
ministradas
por médicos,
fisioterapeutas
e nutricionista.
Também vão
realizar treinos
em piscinas e na
Represa Billings.
No sábado as
palestras serão
ministradas no
auditório do
Pampas Palace
Hotel, na Chácara

Inglesa, e
os treinos
realizados
nas piscinas
do Ginásio do
Baetão, no Bairro
Baeta Neves.
No domingo os
atletas farão
uma simulação
da prova de
maratona
aquática que
será disputada
em Londres na
Represa Billings.

Competição ‘Akaloko Skate Fun’ agita
o Parque da Juventude no domingo
O Parque da
Juventude Città
Di Maróstica, na
região central,
recebe neste
domingo (27), a
partir das 10h,
o Akaloko Skate
Fun, evento que
tem o apoio da
Prefeitura. A
competição de
skate utilizará
como palco das
manobras radicais
a saboneteira
banks, um

dos obstáculos
mais divertidos
disponíveis. A
entrada é franca
e os visitantes
ainda poderão
participar do
sorteio de prêmios
e da entrega de
brindes.
O campeonato
será disputado
nas categorias
iniciante e amador
e contará com
a participação
de 75 atletas.

Também estão
programadas
performances de
atletas renomados
como Ricardo
Tossi, Vanderlei
Arame, Rogério
Febem, Rafael
Sevilha, Fabio
Gheraldini e Jodir
Damasio.
Serviço

O Parque da Juventude
Città Di Maróstica fica na
Avenida Armando Ítalo
Setti, 65, Centro.

Foto: Nilson Sandre

Foto: Raquel Toth

Quatro atletas do Projeto
Tigrinho disputam amistosos
com equipes italianas

SBC recebe treinos da Seleção
Brasileira de Maratona Aquática

Serviço

Os interessados em
participar das aulas
podem obter mais
informações pelos
telefones 4126-2800 e
4330-8155 ou no site
www.saobernardofc.com.
br, no link categorias
de base.

Parque vai receber cerca
de 75 competidores
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Parque Salvador Arena recebe
shows de rock no domingo

‘Programa Toca Viola’
no Salvador Arena
apresenta Luiz Salgado

O grupo
cearense
Cidadão
Instigado
vai se
apresentar
Por Kallyny
Portugal de Jesus

Cérebro Eletrônico realiza show em
comemoração aos 10 anos de carreira
ainda na sonoridade pós-tropicalista
e com acento pop.
Em seguida, às
17h, é a vez da banda de rock cearense
Cidadão Instigado,
que apresenta músicas do terceiro
disco, intitulado
Uhuuu! (2009). Entre as referências

que inspiraram o
rock psicodélico do
grupo estão Roberto
Carlos, Santana, Pink
Floyd e Bee Gees.
Música no Parque
As apresentações são resultado
do programa Música
no Parque Salvador
Arena, da Prefeitura
de São Bernardo,

que oferece todo
mês atrações musicais de qualidade e
de diferentes estilos aos moradores.

brasileira e regional.
O encontro terá
como foco a viola
caipira.
A programação faz
parte do programa
Toca Viola, que traz
o melhor da música
caipira de raiz para
São Bernardo.
Serviço

O Parque Municipal
Engenheiro Salvador
Arena fica na Avenida
Caminho do Mar, 2.980,
no Rudge Ramos. Mais
informações pelo telefone
4368-1246.

Foto: Divulgação

O Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena, no
Rudge Ramos, vai
apresentar no domingo, a partir das
16h, uma programação especial para
os amantes do rock.
A primeira banda a se apresentar
será o Cérebro Eletrônico, que realiza
show em comemoração aos 10 anos
de carreira. O grupo, que já lançou
três CDs, enfatiza,
agora, as guitarras
ao invés dos teclados, investindo mais

Amanhã, às 17h,
o Parque Salvador
Arena vai receber
o violeiro Luiz
Salgado, que
acompanhou o
cantor Pena Branca
por diversos anos
como membro
do grupo Viola de
Nóis. Junto com
o violeiro, vai se
apresentar também
o Ciranda Violeira,
criado pelo músico
Adilson Casimiro
e que enfoca a
tradição cancioneira

Foto: Divulgação
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Serviço

O Parque Municipal
Engenheiro Salvador Arena
fica na Avenida Caminho do
Mar, 2.980, Rudge Ramos.
Mais informações pelo
telefone 4368-1246.

Luiz Salgado em apresentação

Prefeitura contrata profissionais para o Centro de Formação Audiovisual
A Prefeitura está
com edital aberto
para contratar
profissionais
para o Centro
de Formação
e Produção
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Audiovisual. Estão
sendo oferecidos
41 cargos, entre
coordenação,
assistência de
coordenação,
arte-educadores
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

e técnicos
audiovisuais.
Edital de ocupação
dos teatros
Também está aberto
o edital para a
ocupação dos teatros

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

Lauro Gomes e Elis
Regina, entre os
meses de agosto
a dezembro. As
inscrições vão até
11 de junho 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 encaminhadas
para a Secretaria de
Cultura.
Informações sobre
os dois editais,
como documentos
necessários e a

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

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

relação completa
de vagas, podem
ser encontradas no
site da Prefeitura,
no link, www.
saobernardo.
sp.gov.br/cultura.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Secretário Adjunto
Fernando Leal Fernandes Jr
Diretora de Comunicação
Thelma Torrecilha
Editor Executivo
Alexandre de Arruda Postigo
Editores
Émerson Bezerra, José Maria
Silva Moreira,
Ana Lúcia Almeida
Editor de fotografia
Wilson Magão
Projeto Gráfico, arte
e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Thiago Stanzani
Editoração
Ismael Moura

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

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 vez- Encanador e
30 vez - Ajudante Civil.

Seleções dias 29 e 30 /05/2012 ás
10:00 hs 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 CURRICULO.
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