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Conselheiros
visitam
demandas do OP
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Projeto de lei que determina a realização da Felit foi aprovada na Câmara Municipal
na semana passada; em sua primeira edição, alunos da rede receberam 78 mil livros
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Pq. Estoril e
ANIVERSÁRIO 2 E 3 Cidade da
recebem
Grande festa celebra dois anos do Tempo de Escola Criança
festas juninas

Alunos beneficiados
pelo ‘Tempo de
Escola’ comemoram
dois anos
do programa
Iniciativa
amplia
permanência
dos alunos
nas escolas
municipais
Por Cosmo Silva

O programa
Tempo de Escola,
lançado em junho
de 2010 pela Prefeitura, comemorou na sexta-feira
(1 º), no Centro
de Formação dos
Profissionais da
Educação (Cenforpe), dois anos
de existência. A
iniciativa beneficia hoje 8 mil
alunos, em 37 Escolas Municipais
de Educação Básica (Emebs) em
todo o município,
que têm seu horário nas escolas

estendido em até
três horas e meia
para realizar diversas atividades artísticas e culturais.
Para desenvolver
todo o potencial
das crianças, os
participantes também têm a oportunidade de visitar
teatros, museus e
realizar outros passeios educativos.
Festa
Durante a festa de aniversário,
que teve a participação de alunos,
professores e pais,
as crianças beneficiadas realizaram
apresentações nas
próprias modalidades desenvolvidas ao longo do
programa: hip hop,
música clássica,
contemporânea,

MPB, taekwondo, capoeira, futebol, basquete
e atividades circenses. Também
fez parte da festa
apresentações de
danças dos mais
variados estilos,
como carimbó,
forró, dança de
rua e vinculadas
às tradições afrodescendentes.
“Graças ao empenho de todos,
desde professores, gestores da
Educação, pais e
alunos, hoje podemos comemorar os resultados
alcançados. Inclusão é isso: proporcionar oportunidades para todos,
sem distinção”,
ressalta a secretária de Educação.

Fotos:Valmir franzoi
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Investimentos na Educação

Além do Programa Tempo de Escola, a melhoria da Educação da cidade também passa,
entre outras medidas, pela reforma de 129 Emebs entre 2009 e 2012 e a construção
de outras oito unidades; e a construção de sete Centros Educacionais Unificados (CEUs),
um dos quais, o Regina Rocco Casa, na região do Vila São Pedro, com quatro blocos, foi
entregue pela Administração no começo de abril.

Na festa de aniversário, alunos da rede mostraram
o que aprenderam com o Tempo de Escola

“Depois que comecei
a participar das
oficinas de skate
e artes, parece que
tudo ficou mais
fácil. Tenho
vontade de vir
à escola até nas
férias.”
Vinícius Pereira, 10
anos, estudante da
Emeb Edson Danilo
Dotto, no Parque
Selecta

“Aos poucos, fomos
conquistando os
alunos e, hoje, a
transformação na
vida dessas crianças
é nítida. Trabalhar
a questão cultural
com dança e esportes
é um fator que
agrega muito no
desenvolvimento das
crianças.”

“Desde que começou
a participar das
aulas de dança do
Tempo de Escola,
ela se tornou uma
criança muito mais
comunicativa e hoje
consegue interagir
com os colegas na
escola. A timidez de
antes deu lugar à
alegria.”

Alan Carvalho,
educador social

Francisco Bento
Santos, 39 anos
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São Bernardo será sede do Encontro Nacional dos Direitos Humanos
São Bernardo vai
sediar, de 7 a
10 de junho, no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe), o
XVII Encontro do
Movimento Nacional

dos Direitos
Humanos (MNDH).
Na abertura, às 19h,
haverá a entrega do
Prêmio Nacional de
Direitos Humanos,
com a presença de
lideranças políticas e
sociais.

Na sexta-feira (8),
serão apresentados
dois painéis de
debates: 30 Anos
na Luta pelos
Direitos Humanos
e A Perspectiva
Futura dos Direitos
Humanos. Nos dias

9 e 10 de junho
será realizada
apresentação
e avaliação do
regimento interno da
entidade e a eleição
e posse da nova
coordenação do
MNDH.

Os dois primeiros
dias serão voltados
para o público
em geral e os
dois últimos dias
somente para
os delegados e
membros do MNDH.
Para participar é

necessário se
credenciar no local
do evento no dia
8/7, a partir das
8h.
O Cenforpe fica
na Av. Dom Jaime
Câmara, 201, no
Bairro Planalto.

Lei que
torna evento
obrigatório
foi aprovada
na Câmara
Municipal

Na última feira, em 2011, o expresidente Lula leu para as crianças

Por Cosmo Silva

Sucesso de público na primeira
edição, realizada
em agosto de 2011
no Pavilhão Vera
Cruz, a Feira Literária de São Bernardo do Campo (Felit
SBC) agora é lei na
cidade. A legislação
que determina a realização da Feira a
cada dois anos, de
autoria da Prefeitura, foi aprovada pela Câmara Municipal dia 30 de maio.
O principal obje-

tivo da iniciativa é
incentivar a leitura
entre as crianças e
jovens da cidade.
Para isso, em sua
primeira edição, cada Escola Municipal
de Educação Básica (Emeb) recebeu
verba de R$ 40 por
aluno matriculado
para a aquisição
de acervo para a

biblioteca da unidade, o que resultou em mais de
150 mil volumes
para a rede toda.
Além disso, os
alunos que visitaram a Felit durante
as duas semanas
de feira receberam
da Prefeitura outros 78 mil livros
para suas biblio-

tecas particulares.
Desempenho
escolar
Para o prefeito, melhorar a capacidade de leitura dos alunos
da rede melhora
o rendimento escolar não apenas
em Língua Portuguesa, mas em todas as disciplinas.

Última feira teve Ziraldo e outros autores famosos
Durante o evento,
que priorizou o
livro de ficção,
o público
também teve a
oportunidade de
encontrar e trocar
experiências

com escritores,
ilustradores e
editores, que
participaram de
oficinas, palestras
e sessões de
autógrafos. No
ano passado,

prestigiaram a
feira autores como
Ziraldo, Ana Maria
Machado e Raí.
Outra presença
ilustre da Felit
em 2011 foi o expresidente Luiz

Inácio Lula da
Silva, que leu,
para cerca de
70 crianças e
professores, o livro
Obax, do escritor e
ilustrador
André Neves.

PS Central passa a atender
urgências oftalmológica
e odontológica
Os serviços
de urgência
oftalmológica e
odontológica de
São Bernardo são
atendidos agora
no Pronto-Socorro
(PS) Central. Antes
esse atendimento
era prestado
no PS do Rudge
Ramos, que foi
desativado com
a inauguração da
Unidade de Pronto
Atendimento
(UPA), no mesmo
bairro, dia 31/5.
A mudança vai
permitir qualificar
a facilitar o acesso
a esses serviços,
agora disponíveis
na região central

da cidade.
Para receber os
pacientes, foi
instalado um
elevador que
facilita o acesso
a gestantes,
portadores de
deficiência e idosos.
Foram montados
um consultório
oftalmológico, com
capacidade de até
dois atendimentos
simultâneos, e
dois consultórios
odontológicos.
Serviço

Os serviços foram instalados
no primeiro andar do PS
Central, com entrada pela
Rua Secondo Modolin, 449,
no Centro.

Foto: Raquel Toth

Agora é lei: Feira Literária
infantojuvenil será a cada dois anos
Foto: Wilson Magão
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PS foi reformado para
prestar melhores serviços
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Conselheiros percorrem
a cidade e conhecem as
demandas do OP
Eleitos pela
comunidade,
conselheiros
vão ajudar a
elaborar o
orçamento

Foto: Raquel Toth
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Por Kallyny Portugal
de Jesus

Os membros do
Conselho Municipal
do Orçamento (CMO)
de São Bernardo do
Campo participaram
no sábado (2/6) e
domingo (3/6) da
Caravana das Prioridades. Os conselheiros, eleitos pela
comunidade durante
o Orçamento Participativo (OP) 2013,
entre abril e maio
deste ano, percorreram de ônibus as
20 regiões em que
a cidade foi dividida
para a realização do
processo participativo de gestão pública.
Promovida pela
Prefeitura, Caravana
proporcionou aos
conselheiros a oportunidade de conhe-

Foram visitadas as demandas
escolhidas como prioridade no OP
cer as regiões e as
demandas - obras
e projetos - eleitas como prioridade pelos moradores durante o OP.
O CMO, que também é formado por
representantes da
Prefeitura, terá a
função de analisar
e inserir ou não as
demandas, um total
de 70, na peça orçamentária de 2013.
Pós-balsa
Em algumas regiões visitadas, os
conselheiros foram
convidados a fa-

lar sobre a importância das demandas para as diversas comunidades.
Foi o que fez Jorge Luiz Santos, conselheiro da região
do Pós-Balsa, onde
os moradores escolheram como prioridade a elaboração
de projetos executivos de urbanização integrada. “As
pessoas que moram
nessa região não estão lá por vontade
própria, mesmo que
98% delas morem de
maneira irregular”.

Confira o que abre e fecha durante o
feriado prolongado de Corpus Christi
Em função do feriado
de Corpus Christi,
na quinta-feira (7),
os atendimentos
na Prefeitura serão
encerrados na
quarta-feira (6), às
17h30. A exceção
será a Rede Fácil do
Paço, que atenderá

até às 19h de
quarta, na sexta,
das 7h às 19h, e
no sábado, das 7h
às 13h, fechando
no feriado. A Rede
Fácil Assunção
terá atendimento
normal na sextafeira (8), das 8h

às 17h. Os demais
departamentos
voltarão a funcionar
na segunda-feira (11),
a partir das 8h.
Serviços como
funerária municipal,
feiras-livres, coleta de
lixo, e bota-fora terão
atividades normais.

SBCPrev promove encontro para
discutir regime de Previdência
O Instituto de
Previdência do
Município de São
Bernardo do Campo
(SBCPrev) promove
dia 27 de junho, a
partir das 8h, o I
Encontro Municipal
de Previdência dos
Servidores Ativos
e Aposentados
de São Bernardo
do Campo, na
Associação dos

Funcionários
Públicos.
O evento tem como
objetivo informar
os servidores do
município quanto
ao regime de
Previdência dos
Estatutários, seu
funcionamento, as
mudanças que vêm
ocorrendo, além
da importância da
busca do equilíbrio

financeiro e
atuarial.
As vagas são
limitadas. Cada
setor ou secretaria
contará com um
responsável pelas
inscrições, que
poderão ser feitas
a partir do dia 11
de junho.
Mais informações
pelo telefone
4122-8726.

Por Vinícius
Dominichelli

São Bernardo será a casa da Seleção
Brasileira Masculina de Vôlei neste feriado, quando
a equipe joga três
partidas pela Liga
Mundial 2012 no
Ginásio Poliesportivo. Nos dias 8, 9 e
10, sempre às 10h,

o time do técnico
Bernardinho recebe
Finlândia, Canadá
e Polônia pela terceira e penúltima
etapa do torneio.
Nos dias 18, 19
e 20 de maio, na
etapa de Toronto,
o Brasil perdeu para
Polônia e Canadá e
venceu a Finlândia.
Nos jogos disputados no último final
de semana, na casa
dos poloneses, derrota para os anfitriões e vitórias sobre os canadenses
e os finlandeses.

Ginásio Poliesportivo
recebe as partidas
Serviço

Os torcedores deverão entrar pelo portão 1, na parte de trás do
Ginásio, a partir das 8h nos três dias. O estacionamento estará
liberado para veículos.
Para garantir o conforto e segurança dos torcedores 50 PMs serão
mobilizados na sexta-feira e sábado e 80 no domingo. Ambulâncias
do Samu e cerca de 30 guardas civis municipais também estarão
no local. Os ingressos já estão esgotados. O Ginásio Poliesportivo
fica na Av. Kennedy, 1.155, no Bairro Anchieta.

ABC vai receber o Grand Prix Feminino de Vôlei
O Ginásio
Poliesportivo
também será
sede do Grand
Prix Feminino
de Vôlei, nos
dias 15, 16 e 17,

quando a Seleção
Brasileira enfrentará
Alemanha, Itália e
Estados Unidos.
Com capacidade
para comportar
mais de cinco

mil pessoas, o
Poliesportivo
recebeu neste ano
a final da Superliga
Masculina de Vôlei,
com vitória do Sada
Cruzeiro (MG) sobre

o Vôlei Futuro
(SP). Em 2000, o
equipamento sediou
a Copa América,
quando o Brasil
perdeu a final para
Cuba.

PROGRAME-SE

Equipe
enfrenta
Finlândia,
Canadá e
Polônia no
Poliesportivo

Foto: Divulgação

Seleção Brasileira joga pela Liga
Mundial de Vôlei no feriado

Eventos
Lançamento da primeira fase do
Sistema de Informação para a
Habitação de Interesse Social de
São Bernardo do Campo – SIHISB
Local: Salão Nobre da Prefeitura
de São Bernardo
Endereço: Praça Samuel Sabatini,
50 – Centro, 19º andar
Dia 12, às 15h
Exposição
Local: Centro Cultural Antônia
Marçon Bonício
Endereço: Avenida João
Firmino, 900 - Bairro Assunção
Até o dia 30, de segunda à sexta,
das 8h às 17h, e aos sábados,
das 8h às 18h
Inauguração
Entrega das obras de reforma
e ampliação da UBS Planalto
Endereço: Rua Oragnof, 480
Planalto
Dia 6, às 17h
Entrega da Praça do Servidor
Endereço: Avenida Senador
Vergueiro, 3015 - Rudge Ramos
Dia 13, às 15h
Serviço
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga
De 1 a 30 de junho
Operação Bota Fora
Região: Centro /
Ferrazópolis / Montanhão
Informações: 4366 - 3660/
4366 - 3662
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Cidade da Criança
aposta em festa
junina noturna

Programação junina começa
no sábado no Parque Estoril

por Kallyny Portugal
de Jesus

O Parque Estoril
não ficará de fora
das festividades juninas. O público que
comparecer ao local
de sábado (9) até 1º
de julho poderá aproveitar barracas com
gastronomia típica,
como milho verde,
cuscuz, canjica, cocadas e doces variados.
Durante esse período, pipoca e algodão
doce serão gratuitos.

A festa, que acontece de quarta a domingo, das 9h às
17h, terá decoração
especial com bandeirinhas, fogueira
artificial e personalização das barracas.
Aos domingos, estão
programados shows
de música sertaneja.
Durante a Festa
Junina, quem adquirir o passaporte,
por R$ 20, poderá
usufruir de todas as
atrações do parque,
exceto escuna, pedalinho e canoagem.
Serviço

Fotos: Raquel Toth

Além das
atrações
tradicionais,
festa terá
comidas
típicas

O Parque Estoril fica na
Rua Portugal, 1100, no
Riacho Grande. Mais
informações: 4354-9087.

valor médio das
atrações é de
R$ 5 a R$ 10.
Nesse horário,
não haverá a
possibilidade
de comprar
passaporte.
Além da comida
típica das
festas juninas,
também haverá
brincadeiras como
pescaria e argola,
apresentações de
artistas sertanejos
e a tradicional
quadrilha.

A Cidade da
Criança terá a
primeira Festa
Junina noturna,
que acontece,
a partir do dia
9, de terça a
domingo, das
18h às 21h.
Nesse período,
o parque
ficará aberto
em horário
alternativo e terá
entrada gratuita.
Até o fim da festa
os brinquedos da
Cidade - como
o Submarino,
Teleférico,
Circuito de
Arborismo
e Planetário
- estarão
disponíveis
ao público. O

Cidade da Criança e Pq. Estoril
prepararam programação especial

Serviço

A Cidade da Criança
fica na Rua Tasman,
301, no Jardim do
Mar. Informações pelo
telefone 4122-1116 ou
4121-9891.

Clac recebe no fim de semana espetáculo teatral ‘Torquemada 17 Balas’
O Centro Livre
de Artes Cênicas
(Clac) será palco do
espetáculo teatral
Torquemada 17
Balas, inspirado
na produção de
Augusto Boal,
nos dias 9 e 10,

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

às 19h. Na obra, é
feito um paralelo
entre a opressão dos
tempos de Tomás
de Torquemada, o
mais cruel inquisidor
da Espanha na Idade
Média, e a que ainda
existe nas periferias
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

das grandes cidades.
O grupo, parceria
entre o Teatro do
Oprimido de São
Paulo e a Ong
Mudança de Cena,
utiliza técnicas
do Teatro Fórum,
que oferece ao

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

espectador a
oportunidade de
entrar em cena
e participar da
apresentação.
Oficina
O grupo também
está com inscrições
abertas para a oficina

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

Torquemada 17
Balas que acontece
dia 1º de julho,
das 13h às 19h, no
Clac. Para participar,
basta enviar um
e-mail para oficina.
teatrooprimido@
gmail.com ou

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

pelo site www.
torquemada.art.br.

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

Serviço

O Clac fica na Praça
Cônego Lázaro Equini,
240, Baeta Neves.
Informações pelo
telefone 4125-0582.

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
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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.

