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Unidade amplia e qualifica atendimento aos moradores da região

Essa é a
sétima UPA
entregue pela
Prefeitura
em toda
a cidade
Por Vanêssa Oliveira

A Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA) Rudge Ramos,
sétima do município, foi entregue na
quinta-feira (31) pela Prefeitura. A unidade funciona em
horário integral, inclusive nos finais de
semana, e está equipada para oferecer
serviços pré-hospitalares para pequenas e médias urgências e emergências.
Para o prefeito,
com a inauguração

da nova unidade, o
Rudge Ramos passa
a contar com atendimento em Saúde
de qualidade igual
ou superior à oferecida pela rede privada. “O setor público
de Saúde da cidade passa por uma
revolução. Com a
instalação das UPAs,
a reforma e ampliação de 28 UBSs e a
construção de nosso
Hospital de Clínicas,
quem tem a ganhar
é a população mais
pobre, que não pode
pagar por planos privados”, completou.
Estrutura
A UPA, com
1.517 m² de área
construída, possui
quatro consultórios,

sala vermelha - para
casos graves, onde
os pacientes são estabilizados para que
possam ser removidos para um hospital -, equipamentos
de UTI, laboratório
de análises, serviço
de raio X, 12 leitos de observação,
farmácia, que oferece medicamentos gratuitamente
e base do Serviço
de Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU) funcionado
em período integral.
Erguida na área
ocupada antigamente pela EMEB Rolando Ramacciotti, a
UPA divide espaço
com a recém-reformada UBS do Rudge

Ramos. Ao contrário
das outras seis UPAs
da cidade, construídas com módulos
isotérmicos, a do
Rudge Ramos é a
única em alvenaria.
Humanização do
atendimento
Como nas outras
unidades, um dos
diferenciais da UPA é
o atendimento, que é
feito de acordo com
a classificação de risco dos pacientes, ou
seja, priorizando os
casos mais graves.
Climatizada e informatizada, a unidade
possui sala de espera com televisor e
painel eletrônico de
chamada, bebedouros em vários pontos e brinquedoteca.

Serviço

Para o atendimento, é importante o morador portar o Cartão
SUS, mas o usuário será atendido com ou sem o documento.
O endereço da UPA é Rua Ângela Tomé, 260, Rudge Ramos. O
telefone é 4368-1222.
UPAs entregues

São Pedro – Alameda Dom Pedro de Alcântara, 273, Vila
São Pedro
União/Alvarenga – Estrada dos Alvarenga, 5.579, Bairro
Alvarenga
Demarchi/Batistini – Rua Valdomiro Luiz, 279, Bairro
Demarchi
Baeta Neves – Rua dos Vianas, 933, Bairro Baeta Neves
Paulicéia/Taboão – Rua Pedro de Toledo, 326, Bairro
Paulicéia
Riacho Grande – Rua Marcílio Conrado, 333, Riacho Grande
Próximas inaugurações:
Alves Dias/Assunção – Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 4.220, Bairro Alves Dias
Silvina/Ferrazópolis – Rua José Fornari, 509, Bairro
Ferrazópolis

UPA passa a atender
pacientes do Pronto-Socorro
A UPA Rudge
Ramos vai passar
a atender os
pacientes do
Pronto-Socorro
(PS) do bairro, que
foi desativado.
O antigo PS
atendia cerca de
400 pacientes
por dia, mas
em instalações

acanhadas.
As urgências
oftalmológicas e
odontológicas,
que eram
tratadas na
unidade fechada,
passam a ser
encaminhadas
ao PS Central,
na Rua Joaquim
Nabuco, 380.

Serviços médicos de qualidade

Acolhimento humanizado

Ampla equipe vai atender
população na nova UPA
A UPA Rudge
Ramos contará
com uma ampla
equipe formada
por 12 médicos
pediatras, 14 médicos clínicos, 46 auxiliares e técnicos
de enfermagem ,
nove enfermeiros,

oito recepcionistas. Entre outros
funcionários, a
unidade contará
ainda com um farmacêutico, três
auxiliares de farmácia, um auxiliar
de almoxarifado
e dois maqueiros.
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UBS Orquídeas ganha espaço amplo e
confortável para melhorar o atendimento
Equipe da
unidade
também foi
reforçada,
inclusive com
psicólogo
Por Vanêssa Oliveira

A Prefeitura entregou, na quarta-feira, a reforma e
ampliação da Unidade Básica de Saúde
(UBS) Orquídeas que,
com as intervenções, mais do que
dobrou de tamanho,
passando de 417 m²
para 1.033 m². O
conjunto de melhorias foi escolhido como prioridade pela
população durante
as plenárias do Orçamento Participa-

tivo (OP) de 2010.
Estrutura
A nova unidade
tem dez consultórios
médicos, oito consultórios odontológicos, sala para agentes comunitários
e apoiadores, banheiros adaptados,
brinquedoteca, escovódromo, fraldário,
sala para reuniões
comunitárias e sala
de saúde mental.
Além do Jardim
das Orquídeas,
a UBS beneficia
moradores
do Parque
Bandeirantes,
Parque Florestal e
Jardim Las Palmas.
Equipe reforçada
A equipe da unidade também foi

reforçada, inclusive
com um psicólogo,
além de mais nove
trabalhadores, entre
enfermeiro, equipe
de saúde bucal, técnicos de saúde bucal e recepcionista.
Também trabalham
na UBS quatro médicos generalistas, nove auxiliares de enfermagem, psiquiatra, farmacêutico e
auxiliar de farmácia,
bem como 31 agentes comunitários.
Serviço

Consultas na UBS
devem ser marcadas
pessoalmente. O endereço
é Estrada Poney Club,
1.400, Jardim das
Orquídeas. O telefone é
4358-1617.

Foto: Valmir Franzoe
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Unidade também atende moradores dos parques
Florestal e Bandeirantes e Jd. Las Palmas

Prefeitura está reformando 28 UBSs
A Prefeitura está
reformando e
ampliando 28
das 32 UBSs
da cidade. As
dez que foram
concluídas são:

Jardim das Oliveiras
(nova UBS), Santa
Cruz, São Pedro,
Ferrazópolis, Finco,
Paulicéia, Taboão,
Batistini, Rudge
Ramos e Orquídeas.

Em obras e com
inaugurações
previstas até junho
são as unidades
Planalto, Alves
Dias e Parque São
Bernardo.

Reforma
foi escolhida
como
prioridade
durante
o OP
Por Vinícius
Dominichelli

A revitalização da
Praça do Trabalhador Armando Ruivo,
na Rua General Barreto de Menezes,
foi entregue pela
Prefeitura no sábado. Essa reforma
foi escolhida como
prioridade pela população durante o
Orçamento Participativo (OP) de 2010.
Com a obra, o espaço, de 6.650 m²,

“Ficou muito legal.
Antigamente só
tinha a quadra
e equipamentos
quebrados. Gostei
tanto que pretendo
trazer sempre minha
sobrinha para brincar.”
Roger Constantino
da Silva, 31 anos,
estudante

recebeu novas áreas de convívio, com
bancos e mesas,
playground, pista
de caminhada e de
skate. Também foi
instalado novo piso
na quadra e alambrado. A praça agora
oferece total acessibilidade para pessoas com deficiência.
O novo projeto
paisagístico do espaço valoriza a flora nativa da Mata
Atlântica e foram
plantadas jabuticabeiras, pitangueira,
araçá, ipês, pau-brasil, palmeira guariroba, entre outras.
“É muito bonito
ver senhores jogan-

“Nem banco para
sentar tinha antes
da reforma, só
muita bagunça e
sujeira. A reforma
ficou ótima.”
José Abrão
Machado,
67 anos,
aposentado

do dominó, jovens
na pista de skate
e pais passeando
com seus filhos”,
afirmou o prefeito.
Festa
Durante a festa de inauguração,
o público pôde se
divertir com os jogos e brincadeiras
do Expresso Lazer,
projeto da Prefeitura que oferece
em toda a cidade
atividades lúdicas,
especialmente para o público jovem.
De Bem
com a Vida
Junto com a praça, foi entregue a
Academia de Saúde Silvina, que vai

Foto: Valmir Franzoi

Revitalização da Praça do Trabalhador leva
mais lazer e esporte para o Jardim Silvina

funcionar como
uma extensão do
programa De Bem
com Vida. Essa ini-

Espaço ganhou áreas de convívio,
playground, pistas de caminhada e de skate
ciativa da Prefeitura promove entre
adultos e idosos
uma melhor quali-

dade de vida pela
prática de exercícios físicos (veja
matéria abaixo).

Para prevenir doenças, Praça do Trabalhador
também recebe primeira Academia da Saúde
Junto com a
reforma da Praça
do Trabalhador,
a comunidade
ganhou também
a Academia de
Saúde Silvina,
espaço sob
uma tenda
impermeável
de 70 m² com
palco cimentado,
pranchas

abdominais,
barras fixas,
paralelas e
espaldar.
Resultado de
parceria com o
Ministério da
Saúde e primeira
do gênero no
Estado de São
Paulo, a Academia
é uma extensão
do programa De

Bem com Vida,
da Prefeitura, que
busca prevenir
doenças entre
a população
por meio da
promoção de
atividades físicas.
Além de práticas
como ginástica,
dança, jogos
esportivos e lian
gong, atividades

culturais e de lazer,
o local funciona
como espaço de
convivência.
Serviço

A Academia funciona de
segunda a sexta-feira das
8h às 9h30 e das 13h às
17h, sob orientação de
educadores sociais. Não é
necessário cadastro.
A intenção é criar outras 11
similares ainda este ano.

SBC recebe III Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Cerca de 250
pessoas da
sociedade civil e
representantes
do poder público
participaram, na
segunda-feira (28),

da III Conferência
Municipal dos
Direitos das
Pessoas com
Deficiência de
São Bernardo do
Campo. A palestra,

ministrada por
Carlos Ferrari,
presidente do
Conselho Nacional
dos Direitos da
Pessoa Portadora
de Deficiência,

contou com a
presença do
prefeito e teve
como objetivo
discutir políticas
públicas para
pessoas com

deficiência.
Delegados
No encontro,
foram eleitos 12
delegados que
representarão
São Bernardo nas

conferências
regional, estadual
e nacional e
32 propostas
para serem
apresentadas
nesses encontros.
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Famílias
moravam
em situação
de risco
ou em
alojamentos
Por Vinícius
Dominichelli

O sonho da casa
própria virou realidade para mais 68
famílias da cidade,
que começaram a
se mudar na segunda-feira para seus
novos lares, no Conjunto Habitacional
Vila Esperança. O
prefeito esteve na
quarta-feira no conjunto, quando acompanhou a mudanças
de algumas famílias.
O prefeito falou que a felicidade das pessoas por
poder morar com
dignidade é visível. “Antigamente,
elas moravam em
locais com inundações e sem condições e, agora, podem viver com muito mais qualidade
de vida”, ressaltou.
Total
infraestrutura
O conjunto prevê um total de 366

No total, conjunto prevê 366 unidades:
162 casas sobrepostas e 204 apartamentos
unidades: 162 casas
sobrepostas e 204
apartamentos. São
destinadas a famílias que moravam
em situação de risco na Vila Esperança ou que residiam
no alojamento Jo-

sé Fornari e assentamento Pedreira.
Além da construção das unidades
habitacionais, a Prefeitura também atua
no local instalando
as redes de água,
esgoto e energia elé-

trica e realizando
obras de drenagem e pavimentação. Também
serão construídos
um parque e um
centro comercial
para a comunidade da região.

“Antigamente não tinha
coragem de trazer
meus amigos da escola
para fazer trabalho.
Agora sou o primeiro a
oferecer minha casa.”

“Morava na Vila São José
com muito rato e lixo.
Agora vou viver com
minhas quatro crianças
em um ambiente
totalmente diferente”

Vanderlan Santiago
Júnior, 17 anos,
estudante

Joseilda Félix de
Araújo, 27 anos,
auxiliar de limpeza.

“Passei mais de 10
anos morando em um
alojamento, convivendo
com ratos e esgoto a
céu aberto. Hoje, posso
afirmar que sou uma
pessoa feliz.”
Liberalina Maria
Barbosa, de 67 anos.

Trecho duplicado da Av.
José Odorizzi será aberto
ao tráfego neste sábado
A partir do sábado
(2/6), a pista que
foi duplicada na
Av. José Odorizzi,
entre o portão
3 da fábrica de
caminhões Scania
e a Av. Robert
Kennedy, será
aberta ao tráfego de
veículos com duas
faixas sentido bairro
e uma em direção
ao Centro.
As antigas pistas da
Av. José Odorizzi,
que estavam sendo
utilizadas e
contam com duas
faixas estreitas em
cada sentido, serão
interditadas para a
realização de
obras de
drenagem,
colocação de guias,
sarjetas e nova
pavimentação.

O trecho novo da
Av. José Odorizzi,
que esteve em
obras desde
novembro do ano
passado, recebeu
guias, sarjetas,
calçada, sinalização
semafórica e capa
asfáltica.
Na ocasião, agentes
do Departamento
de Engenharia
de Tráfego (DET)
estarão no local para
ajudar a organizar
o fluxo de veículos.
A intervenção,
obra do Orçamento
Participativo (OP),
está sendo realizada
pela Scania como
contrapartida pela
aquisição de área
pública, que será
usada pela empresa
para ampliar sua
fábrica na cidade.

Foto : Raquel Toth

Mais 68 famílias se mudam para
novas moradias na Vila Esperança
Foto: Wilson Magão
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Antigas pistas da Av. José Odorizzi
serão interditada para obras

Por Kallyny Portugal
de Jesus

O prefeito assinou,
na segunda-feira (28),
no Salão Nobre do
Paço Municipal, os
decretos individuais
de permissão de uso
das feiras noturnas
do Parque São Diogo
e do Rudge Ramos.
Os documentos oficializam a utilização
dos espaços pelos
cerca de 30 feirantes.
Segundo o prefeito, a medida é importante porque as
feiras noturnas viraram um ponto de encontro para as famílias. “Vemos todo tipo
de público: idosos,
crianças, homens e

mulheres. Além da
grande variedade de
produtos, as feiras
oferecem artesanato
e atrações culturais”,
disse. Ainda de acordo com ele, o horário
diferenciado atrai o
público que trabalha
e que tem que fazer compras à noite.
Vantagens
Pesquisa realizada pela Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo junto
aos clientes das duas
feiras apontou algumas das vantagens
identificadas pelos
moradores: baixo
impacto no trânsito,
pouco incômodo à
população do entorno, ótima iluminação,
qualidade dos produtos, variedade das
barracas, boa localização e segurança.
Além disso, na ava-

Horário alternativo tem
agradado ao público
liação dos feirantes, o
aumento do público e
do faturamento das
feiras noturnas não
estão interferindo no

volume de compras
das 45 feiras livres
diurnas que acontecem em diversos
bairros da cidade.

Feiras noturnas de SBC

A do Parque São Diogo acontece na Rua São Paulo, ao lado do
Ginásio Poliesportivo, às quartas-feiras.
A feira do Rudge Ramos é de quinta-feira, na Praça dos
Meninos, que fica na Avenida Caminho do Mar. As duas
funcionam das 18h30 às 22h30.

Conselho Municipal do Orçamento toma posse
com a função de analisar demandas do OP
O prefeito
empossou,
na sexta-feira
(25), os 20
conselheiros
titulares e
20 suplentes
eleitos durante
as plenárias
deliberativas
do Orçamento
Participativo
(OP) 2013 e que
vão compor
o Conselho
Municipal do
Orçamento

(CMO). Também
foram empossados
20 conselheiros
titulares e
20 suplentes
representantes do
Governo.
A função do
CMO é analisar
as demandas
eleitas como
prioridade pela
população durante
as plenárias,
que poderão ser
incorporadas
à proposta

Mostra “O amor está na tela”
Local: Cineclube Biblioteca Malba
Tahan
Endereço: Rua Helena Jacquey,
208 – Ruge Ramos
Dia 1, às 15h
Exposição Fotográfica: De Petrópolis
ao Rio de Janeiro
Local: Câmara de Cultura
Antonino Assunpção
Endereço: Rua Marechal
Deodoro, 1.325 – Centro
Entre os dias 1 e 30 de junho

Foto: Raquel Toth

Prefeitura
regularizou
situação
de mais 30
feirantes na
segunda-feira

PROGRAME-SE

Feiras noturnas são opções de compra
e entretenimento para as famílias

Eventos
Aniversário do Tempo de Escola
Local: Cenforpe
Endereço: Avenida Dom Jaime de
Barros Câmara, 201 – Planalto
Dia 1, das 9h às 12h

orçamentária
de 2013. Os
conselheiros
também vão
acompanhar o
andamento das
obras e projetos
do OP.
Somado a este
grupo, outros 327
representantes
regionais também
vão compor as
comissões de
fiscalização e
acompanharão as
discussões.

Capacitação
Agora, os
conselheiros
participarão
de um curso
de capacitação
para melhor
compreender
como funciona
o Orçamento
Participativo. Além
disso, os eleitos
ainda visitarão as
vinte regiões em
que a cidade foi
dividida durante
o OP.

Sebrae Móvel - Plantão da Sala
do Empreendedor
Local: Estacionamento
do Mercado Municipal
Endereço: Avenida Caminho
do Mar, 3344 - Rudge Ramos
Dias 5 e 6, das 9h30 às 16h30
Campanha de vacinação contra a
gripe
Local: 32 UBSs da cidade
Até o dia 6
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga
De 1 a 30 de junho
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga B
Informações: 4366 - 3660/
4366 - 3662
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SBC conquista quatro
títulos nos Jogos
Abertos Brasileiros

Município representou o Estado de São Paulo na competição

Cidade
venceu
finais de
handebol,
vôlei
e futsal
Por Vinícius
Dominichelli

A galeria de títulos de São Bernardo
do Campo ganhou
mais quatro troféus
na terça-feira, quando a cidade conquistou o lugar mais alto
do pódio no vôlei
feminino, handebol
masculino e feminino e futsal masculino nos Jogos Abertos Brasileiros, disputados em Vitória,
no Espírito Santo.

O vôlei do São
Bernardo/BMG ganhou do Volta Redonda (RJ) por 3
sets a 2; o time de
handebol feminino
ganhou do Rio de
Janeiro por 29 a 12,
e o masculino da
modalidade por 28 a
19 o time do Paraná.
No futsal, São Bernardo ganhou por 2
a 0 de Minas Gerais.
São Bernardo representou o Estado
de São Paulo nas
quatro modalidades
por ter sido campeã desses esportes
nos últimos Jogos
Abertos do Interior,
no ano passado.
Esses resultados

contribuíram para
que o município
levantasse o troféu
de campeão geral
nos Jogos após
38 anos de jejum.
Apoio da
Prefeitura
O técnico do time de futsal, João
Batista, não escondeu a emoção. “Foi
a primeira vez que
viemos disputar o
JABs e essa conquista foi fantástica para o nosso
grupo. Temos também que agradecer
à Prefeitura, que
acreditou e recolocou a cidade em
lugar de destaque
no esporte”, afirma.

O time júnior
do São Bernardo
Futebol Clube
voltou ao Brasil
na quarta-feira
(30) com belos
resultados na
bagagem. Em
seis amistosos
disputados na
Itália desde o
dia 19, o Tigre
conquistou vitórias
contra Feralpi
Saló, Lumezzane,
Cremonese,
Sampdoria e
Internazionale,
além de um
empate com o
Brescia.
O time que
disputou os jogos
é formado em

sua maioria por
jovens talentos que
estiveram nas duas
últimas Copas São
Paulo de Juniores
pelo Tigre. Quatro
atletas formados
nas escolinhas
de futebol da
Prefeitura, o Projeto
Tigrinho, também
estiveram na Itália:
o zagueiro James,
o meia Alex e os
atacantes André e

Foto: Raquel Toth

Foto: Divulgação

Time júnior do São Bernardo F. C.
volta da Itália com ótimos resultados
Jhonatan.
Projeto Tigrinho
Os interessados
em participar das
aulas do projeto
podem obter
mais informações
pelos telefones
4126-2800 e
4330-8155 ou
no site www.
saobernardofc.
com.br, no link
categorias de
base.

Projeto Tigrinho oferece
aulas gratuitas de futebol

Começa neste sábado a venda de
ingressos para a Liga Mundial de Vôlei
Os ingressos
para os jogos
do Brasil contra
Polônia, Canadá
e Finlândia, pela
Liga Mundial de
Vôlei Masculino,
começam a ser
vendidos no
próximo sábado
(2). As partidas
serão disputadas

nos dias 8, 9 e 10
de junho no Ginásio
Poliesportivo e as
entradas custam
R$ 60 (R$ 30 meia).
Veja como
comprar o
ingresso:
www.livepass.
com.br
Call Center:
4003-1527

Estádio do
Morumbi
Shopping
Market Place
Showtickets
Shopping
Iguatemi
Shopping Villa
Lobos
Teatro Gazeta
Posto Gravatinha
- Santo André
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Alunos das Oficinas Socioculturais
se apresentam gratuitamente

Por Thiago Krauss

Os cerca de 1,5
mil alunos das Oficinas Socioculturais
promovidas pela
Coordenadoria de
Ações para a Juventude (Cajuv) da Prefeitura ao longo do
primeiro semestre
terão a oportunidade de mostrar o que
aprenderam nos últimos meses. Dois espaços da cidade vão
receber, até 6 de junho, apresentações
preparadas pelos
próprios jovens, que
se capacitaram em
teatro, dança do ventre, jiu jitsu e muitas
outras modalidades.

As performances,
que começaram na
quarta-feira, têm
entrada gratuita.
Os palcos das
apresentações
serão a sede da
Cajuv e o Teatro
Lauro Gomes.
Além disso, nos
dias 2 e 3 de junho,
enquanto os visitantes do Parque da
Juventude realizam
suas atividades radicais, o espaço
receberá o Festival Dj’s da Pista.
Outras modalidades que também terão apresentações são artes
circenses, canto,
cavaco, dança de
salão, street dance
e defesa pessoal.
Além disso, estão
programadas exposições de artes
visuais e fotografia.

Oficina de artes circenses
Oficinas

Serviço

As Oficinas Socioculturais
da Cajuv têm como objetivo
iniciar os jovens em
modalidades esportivas,
atividades artísticas e
culturais. A ação beneficia
cerca de dois mil jovens com
idades entre 14 e 29 anos a
cada semestre. As próximas
inscrições terão início em
agosto. Informações pelo
telefone 4126-3651.

A Câmara de
Cultura Antonino
Assumpção, no
Centro, sedia, a
partir de hoje,
a exposição
fotográfica De
Petrópolis ao
Rio de Janeiro,
das Carruagens
Imperiais ao Museu
da República, um
Passeio por Dois
Momentos da
História do Brasil. A
entrada é gratuita.
O trabalho reúne
fotos que mostram
um pouco da história
de Petrópolis e sua
ligação com o Brasil

Imperial. Alguns dos
temas fotografados
são o Palácio do
Catete, atual Museu
da República, e
o quarto em que
Getúlio Vargas se
suicidou. A mostra
fica exposta até 30
de junho.
Serviço
A Câmara de
Cultura fica na Rua
Marechal Deodoro,
1.325, Centro.
Informações: 41250054. A visitação é
de segunda à sexta,
das 8h às 18h e,
aos sábados,
das 8h às 17h.

Coordenadoria de Ações para
a Juventude: Av Redenção,
271 - portaria 23, Centro

Foto : Ediomar S. Brandão da Rocha

Oficinas
capacitaram
cerca de 1,5
mil jovens
de 14 a 29
anos

Exposição fotográfica
aborda o Brasil imperial
e a República
Foto: Arquivo/SBC

10

Teatro Lauro Gomes:
Rua Helena Jacquey, 171,
Rudge Ramos
Parque da Juventude Città di
Maróstica: Avenida Armando
Ítalo Setti, 65, Centro

Quarto de Getúlio Vargas no Museu
da República, antigo Palácio do Catete

Espaço solidário abre inscrições para oficinas gratuitas de artesanato
No domingo, em
comemoração
ao Mês do Meio
Ambiente, será
realizada a primeira
feira itinerante de
economia solidária
de São Bernardo.
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Das 10h às
16h, quem for à
Cidade da Criança
poderá encontrar
uma exposição
de produtos
confeccionados
pelos artesãos da
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

cidade. São produtos
feitos a partir de
materiais recicláveis.
O Espaço Solidário
está com inscrições
abertas para
oficinas gratuitas
de artesanato, que

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

começam dia 6.
Serão oferecidas
10 vagas para cada
uma das seguintes
oficinas: crochê e
confecção de colar;
artesanato com
material reciclável,

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

crochê e confecção
de chaveiro,
artesanato em
jornal, pintura em
tecido com stencil
e ponto com fita.
As aulas acontecem
das 14h às 16h.

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

Serviço

As inscrições para as
oficinas devem ser feitas
no próprio Espaço Solidário
(R. Marechal Deodoro,
2.316, Centro). A Cidade
da Criança fica na Rua
Tasman, 301, Jd. do Mar.

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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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 Para Pessoas Com Deficiencia (PCD)

ATENÇÃO: 243 Vagas na Área da Construção Civil
A Central de Trabalho e Renda em parceria com uma
construtora especializada na realização de obras municipais,
estaduais e federais de grande porte está selecionando profissionais para os cargos;
ARMADOR (corte e dobra de aço), AUXILIAR ADMINISTRATIVO (rotinas do apontador),
AZULEJISTA (colocação de azulejos), CALCETEIRO (assenta calçadas),
CARPINTEIRO (serviços gerais de carpintaria), ELETRICISTA (serviços gerais de eletricista),
ENCANADOR (serviços gerais de encanador), ENCARREGADO (responsável por equipe de obra),
FEITOR (lidera equipe de obra), GUIEIRO (faz guias),
MARCENEIRO (faz placas, sinalizações), MARTELETEIRO (trabalha com martelete),
MESTRE DE OBRAS (responsáveis por obras), OPERADOR DE ROÇADEIRA (corte de grama),
PEDREIRO (serviços gerais de pedreiro),PINTOR (serviços gerais de pintor),
SERRALHEIRO (serviços gerais de serralheiro), SERVENTE (auxilio geral nas obras),
SOLDADOR (serviços gerais de soldador) para trabalhar na região de Santo André, SBC e SCSul.
Seleção na CTR Segunda-feira (04/06) ás 8h30 hs , Terça-feira (05/06) ás 8h30 hs
e Quarta-feira (06/06) ás 8h30hs
Obs: As vagas não exigem escolaridade, idade de 18 a 55 anos. Todas as funções exigem experiência de 6 meses a
1 ano em CPTS ou carta de referência, exceto as de Servente de Pedreiro / Ajudante de Obras que não será exigido
comprovação, mas conhecimento na área.

Atenção: Centenas de Vagas Urgentes
A Central de Trabalho e Renda (CTR) obteve, por meio de acordo prévio, preferência para realizar os processos
de seleção para centenas de vagas de Merendeiras. Os Interessados(as) deverão dirigir-se à CTR - Rua Marechal Deodoro, n°2316,
Centro, São Bernardo, nos dias 04, 05 e 06 de junho, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00,
portando seus documentos pessoais (Carteira de Trabalho, RG e CPF) e currículo.
Para participar, o(a) candidato(a) necessita: - Ser morador de São Bernardo do Campo; Ser maior de 18 anos;
Ter completado o ensino fundamental
As vagas são tanto para homens como para mulheres, e não é necessário que o candidato(a) tenha experiência anterior.

