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Atletas da cidade já treinam para a Meia Maratona

EDUCAÇÃO 2 E 3
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Cidade ganha seu 5º CEU,
que homenageia Celso Daniel
Foto: Valmir Franzoi

Centro Educacional Unificado, no Bairro Cooperativa, poderá receber 1.292 crianças

SAÚDE 6
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UBS do
Jd. Nazareth
é entregue

HABITAÇÃO 4

Unidade também vai oferecer para alunos e comunidade ginásio, bibliotecas e teatro

232 famílias
recebem
moradias

2

CEU Celso Daniel
será entregue amanhã

Serviço
No CEU, alunos e comunidade terão à disposição bibliotecas, teatro e ginásio

Complexo
irá atender
1.292
crianças
de 6 meses
a 10 anos
Por Ana Carolina
Martins

A cidade ganhará
mais um Centro Educacional Unificado
(CEU). A inauguração
do CEU Celso Daniel, localizado no
Bairro Cooperativa,
será neste sábado,
às 10 horas, com a
presença do prefeito e uma série de
atividades de cultu-

ra, lazer e esporte.
O nome do complexo é uma homenagem ao ex-prefeito de Santo André,
morto em 2002.
A unidade terá
1.292 vagas de Educação Infantil e de
Ensino Fundamental, para crianças
de seis meses a 10
anos. As aulas começam no início do
segundo semestre.
O CEU contará
com 28 salas de aula,
que poderão ser ocupadas por mais de 40
turmas, bibliotecas

projetadas para alunos e comunidade e
teatro com capacidade para 376 lugares.
Os alunos também
terão à disposição
ginásio com capacidade para 800 pessoas, salas multiuso,
playground, refeitórios e vestiários
para funcionários.
De acordo com a
secretária de Educação, o CEU atenderá
com prioridade os
moradores do Conjunto Habitacional
Três Marias, que
atualmente estudam
em outras localida-

des e necessitam de
transporte público.
O CEU Celso Daniel fica na Estrada
Eiji Kikuti, s/nº, no
Bairro Cooperativa.
CEU Regina
Rocco Casa
A Prefeitura entregou, em abril, o
Centro Educacional
Regina Rocco Casa,
localizado na Rua
Tiradentes, 1.853,
na Vila do Tanque.
Outras duas unidades serão inauguradas até o final do
ano, uma no Jardim Silvina e outra
no Parque Hawaí.

O CEU Celso Daniel
será inaugurado amanhã, às 10h.
Local: Estrada Eiji Kikuti, s/ n°, no
Bairro Cooperativa, ao lado do
Conjunto Habitacional Três Marias

Inauguração terá muito
esporte e atrações juninas
Quem comparecer
à inauguração do
CEU Celso Daniel,
neste sábado,
poderá participar
de diversas
atividades culturais
e esportivas a
partir das 8h.
Um caminhão do
Expresso Lazer,
da Prefeitura,
estará no local
oferecendo jogos e

brincadeiras.
Haverá ainda
apresentações
musicais com
temática junina.
Além disso, será
realizada avaliação
odontológica,
oficina de fuxico,
tenda para a
prevenção de Aids
e outras doenças
sexualmente
transmissíveis.

Foto: Valmir Franzoi

Tecnologia interativa será
utilizada durante as aulas
educadores, com
toques manuais,
poderão deslocar
e redimensionar
imagens
tridimensionais
e transformar
objetos em
imagens digitais,
estáticas ou
em movimento.
As salas serão
utilizadas para
pesquisas, estudos
ou para aulas
que necessitem
de recursos
audiovisuais.

Foto: Wilson Magão

Os alunos do
CEU terão acesso
a ferramentas
didáticas
modernas em
duas salas
multimídia, com
lousas interativas
que possuem
tecnologia
multitoque.
Esses espaços
também terão
netbooks e mesas
digitalizadoras.
Com esses
equipamentos,
crianças e

CEU contará com lousas interativas
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Mais 232 famílias recebem moradias e começam
vida nova no Conjunto Habitacional Esmeralda
Beneficiados
viviam em
moradias
precárias
na própria
região
Por Thiago Krauss

A Prefeitura
entregou mais
232 apartamentos do Conjunto
Habitacional Jardim Esmeralda.
Essa é a segunda
etapa do empreendimento, que
beneficia famílias
retiradas de assentamentos pre-

cários da região.
Já foram entregues
480 moradias, do
total de 564 previstas no conjunto.
Durante a inauguração, no sábado
(16), o prefeito destacou a melhora da
qualidade de vida
da população. “Em
2008, pude verificar a situação dessa
comunidade. As fotos tiradas naquele tempo e no dia
de hoje refletem a
transformação que
estamos fazendo
na nossa cidade.”
Cada um dos 11

“Antes era muito triste pois
tinha que conviver com
ratos, baratas e muito lixo.
Hoje isso mudou, graças à
Deus e as melhorias que a
Administração está fazendo
na nossa vida.”
Cícero Ferreria da Silva,
47 anos, gari

Foto: Valmir Franzoi
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O conjunto terá 564 apartamentos quando for concluído em 2013
blocos entregues
tem entre 20 e 24
unidades habitacionais de 42 m²
de área útil, distribuídas em dois
quartos, sala, co-

zinha, banheiro
e área de serviço.
Centro
comercial
Além das moradias, o projeto
do conjunto ha-

“Sonhava há muito tempo
com este momento. Minha
felicidade é ainda maior por
poder compartilhar este dia
tão especial com os meus
filhos.”
Gilmar da Silva Costa,
32 anos, operador de
empilhadeira

bitacional inclui a
reforma do campo
de futebol Corintinhas, construção de
um centro comercial e a implantação de um parque.

Moradias
entregues
A Prefeitura
entregou, desde 2009, 2.463
moradias em todo o município.

“Eu vivia em um barraco com
meus seis filhos e convivíamos
com ratos e baratas. Hoje,
vou morar na minha casinha
nova e posso dizer que Deus
prepara as coisas na nossa
vida em seu devido tempo.”
Francisca Felício de Andrade
Gomes, 54 anos

Prefeitura vai construir
mais 184 unidades
habitacionais no Jd. Lavínia

Jardim Represa vai
ganhar Emeb de
educação infantil

A Prefeitura vai
construir mais
184 apartamentos
no Conjunto
Habitacional Jardim
Lavínia. O anúncio
da construção foi
feito pelo prefeito
na quinta-feira (21),
durante a assinatura
da ordem para o
início das obras.
Os apartamentos
serão destinados
as famílias residentes
no assentamento
precário Jardim
Lavínia, que viviam
em situação de risco.
As novas unidades

A população do
Jardim Represa será
beneficiada com a
construção de uma
Escola Municipal
de Educação
Básica (Emeb), que
será destinada à
educação infantil.
O anúncio da
construção da nova
unidade foi feito
pelo prefeito na
quarta-feira (20),
com a assinatura
da Ordem de
Início de Serviço.
Localizada na Rua
Canadá, a Emeb

serão construídas
na própria área,
o que vai facilitar
a adaptação dos
beneficiados.
Infraestrutura
Junto com as
moradias, a
Prefeitura também
vai melhorar o
sistema viário,
de drenagem
e as redes de
água, esgoto,
energia elétrica e
iluminação pública.
O local receberá
novo projeto
paisagístico e áreas
de lazer.

terá uma área de
mais de 1,7 mil
m² e vai beneficiar
450 crianças de
0 a 5 anos em
tempo integral.
A unidade terá
dez salas, sendo
nove destinadas a
aulas da educação
infantil e uma
para o berçário.
Segundo o prefeito,
a construção de
uma Emeb para a
educação infantil
na região atende
uma reivindicação
da população local.

Anúncio foi
feito durante
vistoria com
a presença
do ministro
da Saúde
Por Vanêssa Oliveira

A inauguração
do Hospital de Clínicas (HC) de São
Bernardo do Campo
será em novembro.
O anúncio foi feito
pelo prefeito durante vistoria com o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
às obras do HC. Localizado na região
do Grande Alvarenga, o Hospital terá
293 leitos e vai oferecer tratamento de
excelência para os

moradores. Na ocasião, o ministro assinou a autorização
de repasse de R$ 20
milhões para aquisição de equipamentos de diagnóstico
de imagem e de
apoio aos leitos.
Para o ministro, “o
HC é a principal obra
com apoio da União
em andamento
na região metropolitana. Como um
hospital planejado
para ser de excelência dentro
do SUS, de alta
complexidade, será
muito importante,
já que ajudará a
diminuir a fila de
espera por cirurgias
eletivas, aquelas que
são programadas”.
De acordo com o

chefe do Executivo, “a unidade será um importante
espaço voltado a
formação de especialistas, já que
atuará ainda como
um hospital de ensino”, completou.
Investimento
O investimento
previsto nas obras
do HC é de R$ 140
milhões, R$ 100
milhões dos quais
repasses do governo federal. No
último dia 18, o
governo estadual
também autorizou
a primeira liberação de recursos
para o HC, no valor
de R$ 20 milhões,
para a aquisição
de equipamentos e mobiliário.

Foto:Wilson Magão

Hospital de Clínicas será
entregue em novembro

Hospital terá 293 leitos e vai
oferecer tratamento de excelência
Conheça o Hospital de Clínicas

O HC fará desde cirurgias mais simples às mais complexas, como transplantes de órgãos como
rins e córnea, além de cirurgias ortopédicas de grande porte.
Ele vai entrar em funcionamento progressivamente. Na primeira fase, em novembro, serão entregues
70 dos 293 leitos previstos: 30 de clínica médica, 24 de ortopedia e traumatologia, além de seis
leitos de neurocirurgia e 10 de UTI adulto.
Na segunda fase, prevista para abril de 2013, serão entregues mais 68 leitos para especialidades
cirúrgicas e vasculares, internações de casos de dependentes químicos e UTI. Até o final de 2013
o hospital irá funcionar em plena capacidade.

ConCidade abre inscrições para eleição de novos membros na semana que vem
O Conselho da
Cidade e do
Meio Ambiente
de São Bernardo
(ConCidade)
estará com
inscrições abertas,
de 25 de junho a
6 de julho, para
a eleição dos 20
novos membros

da sociedade civil
que irão compor a
entidade. O órgão
debate políticas
públicas para a
gestão do solo
urbano, mobilidade,
habitação,
saneamento e meio
ambiente.
Poderão participar

representantes
de movimentos
sociais,
ambientais,
sindicatos,
entidades
empresariais e
acadêmicas que
tenham sede
ou atuem na
cidade. Outros

20 representantes
do poder público
serão indicados
pelo prefeito. A
eleição ocorrerá no
dia 2 de agosto e
os integrantes terão
mandato de dois
anos.
As entidades
interessadas

em participar
da eleição,
seja indicando
candidatos ou
votando, devem se
inscrever das 9h às
17h, na Secretaria
de Planejamento
Urbano e Ação
Regional (Praça
Samuel Sabatini, 50,

Centro, 7º andar).
O edital da eleição
está disponível no
site da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br, no
link Notícias do
Município, a partir
de hoje (22), e
nesta edição, na
página 24.
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População do Jardim Nazareth ganha nova
UBS, com equipe e serviços ampliados
Unidade foi
escolhida
como
prioridade
durante o
OP de 2010
Por Thiago Krauss

A nova Unidade Básica de Saúde
(UBS) Nazareth, reformada e ampliada, foi entregue na
segunda-feira (18)
pela Prefeitura. A
unidade mais do
que dobrou de tamanho, passando
de 416 m² para 879
m². A equipe de
profissionais também foi reforçada.
A intervenção
foi escolhida como
prioridade pela população durante o
Orçamento Participativo (OP) de 2010.
“Antes aqui era
pequeno e estava

cheio de mofo e
goteiras, o que era
um desrespeito aos
profissionais e à população. Hoje, entretanto, conseguimos
fazer um espaço à
altura do que a população merece”,
destacou o prefeito.
Melhor estrutura
A UBS ganhou dez
consultórios médicos, seis cadeiras
odontológicas, duas
salas multiprofissionais, fachada padronizada, sala para
agentes comunitários e apoiadores,
brinquedoteca, sala
para reuniões comunitárias, rampa de
acesso para pessoas
com deficiência, sala
de saúde mental,
escovódromo, sala
de inalação, fraldário e paredes decoradas com painéis

fotográficos retratando personagens
da comunidade.
Reforço da equipe
O número de médicos generalistas
aumentou de dois
para três. A Saúde
Bucal, que antes
dispunha de um
cirurgião-dentista,
ganhou mais dois
dentistas, além de
três auxiliares e três
técnicos. A unidade também dispõe
de ginecologistas,
pediatras, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, psicólogo, assistente
social, farmacêutico,
auxiliar de farmácia,
agentes comunitários, agente de controle de endemias
e fonoaudióloga.
Endereço
A UBS Nazareth fica
na Rua João XXIII, 380.

Foto: Valmir Franzoi
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Unidade mais do que dobrou de tamanho
“Embora eu não seja
cadastrada nesta
UBS, gostei
tanto do que estou
vendo
que vou me
cadastrar
para poder usufruir
dessa estrutura.”
Olimpia Zaia, 73
anos, aposentada

“Está a coisa mais
linda. A Prefeitura
está de parabéns por
consertar a saúde
da nossa cidade
e oferecer esta
estrutura de qualidade
para a população”

“Fico emocionado, já
que isso tudo será para
atender bem os meus
filhos. A UBS é um
sonho realizado para
a comunidade, que há
muito tempo esperava
por isso.”

Denise Dourado
Viana, 50 anos,
dona de casa

Vanderley Viana
Santos, 42 anos,
funcionário público

Vacinação contra raiva continua em vários pontos da cidade
A vacinação contra
raiva, iniciada
dia 18 de junho,
prossegue até 18
de setembro na
cidade. Cães e
gatos podem ser

vacinados em sete
postos de vacinação
(veja lista ao lado).
Outra opção é o
Centro de Controle
de Zoonoses
(Av. Dr. Rudge

Ramos, 1.740,
no Rudge Ramos)
que vai vacinar
em todos os dias,
com exceção de
domingo (24), das
8h30 às 16h30.

Confira os locais de vacianção:

Por Vanêssa Oliveira

O atendimento em
saúde mental em São
Bernardo foi reforçado com a inauguração na cidade de
mais um Centro de
Atenção Psicossocial
(Caps) na terça-feira
(19). Localizada no
Alvarenga, é a sexta
unidade especializada do município e
prestará atendimento
a portadores de transtornos psíquicos.
Alguns dos serviços oferecidos aos
pacientes no local
são psicoterapia,
consultas médicas,
medicação e oficinas terapêuticas.
A equipe da unidade conta com psicólogo, terapeuta ocu-

pacional, enfermeiro, assistente social,
médicos psiquiatras,
educador físico e monitores, entre outros.
O Caps pode realizar
cerca de 300 atendimentos por mês.
Nova sede
O novo equipamento vai atender
os casos encaminhados por nove UBSs
da região e das UPAs
União/Alvarenga e
Alves Dias/Assunção (prevista para ser
inaugurada em julho).
De acordo com
o prefeito, nos próximos dias, serão
iniciadas as obras
para a construção
de um Caps tipo III
no Alvarenga, que
tem equipe maior e
funcionando 24 horas. Após a conclusão
da obra, os atendimentos em saúde
mental da região
passarão a ser feitos
nessa nova unidade.

Rede municipal conta agora com seis Caps
Fotos: Nilson Sandre

Unidade
irá atender
demanda
de nove
UBSs e
duas UPAS

Serviço

O Caps Alvarenga funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, na Estrada dos Alvarenga, 3.268.
O telefone é 4357-1393.

I Simpósio Internacional Saúde
Mental e Trabalho: entre a
atividade e a subjetividade
Local: Cenforpe
Endereço: Avenida Dom Jaime
de Barros Câmara,
201 - Bairro Planalto
Dia 22, às 9h
Caminhada da paz
Local: concentração na Escola
Estadual Professor Nail Franco
de Mello Boni
Endereço: Rua da Educação,
15 - Vila Esperança
Informações: 4127-7621
Dia 23, às 9h

Lançamento do SIHISB - Sistema
de Informação para a Habitação
de Interesse Social de São
Bernardo do Campo
Local: Paço Municipal - Praça
Samuel Sabatini, 50 - 19º andar
Dia 25, às 15h
Inauguração
Revitalização da Praça São José
Endereço: Avenida Giacinto
Tognato, s/n - Bairro Baeta Neves
Dia 24, às 11h
Obras de reforma e ampliação
da UBS Alves Dias
Endereço: Rua Alexandre
Bonício, 113 – Alves Dias
Dia 26, às 17h

Foto: Valmir Franzoi

Santo André SBC, das 8h45 às
12h e das 13h às
15h30.
As inspeções
são voluntárias
e sem punição,
pois têm caráter
educativo.
Os carros
reprovados
serão orientados
a realizar a
manutenção
necessária e,
depois, retornar

Eventos
2º Arraiá no Parque Estoril
Endereço: Rua Portugal,
1.100 – Riacho Grande
Até 1º de julho, de quarta a
domingo, das 9h às 17h

São Bernardo em Movimento
Local: Praça Natanael
Júlio da Silva
Endereço: Rua Atílio Jorge
Salum, 33 - Jardim Lago Azul
Dia 23, das 13h às 17h

Inspeção veicular gratuita estará
no Baeta Neves na próxima semana
A próxima etapa
do Programa
Orientar, que
realiza a inspeção
gratuita em
automóveis
movidos a diesel,
estará no Bairro
Baeta Neves de
25 a 29 de junho.
As vistorias serão
feitas na Av.
Pereira Barreto
(em frente à
concessionária
Ford), sentido

PROGRAME-SE

Saúde Mental ganha reforço com
a inauguração do Caps Alvarenga
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Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga 1 / Alvarenga 2
De 1 a 30 de junho
Inspeção é voluntária e sem punição
para nova inspeção.
A próxima etapa do
Programa Orientar

estará na Vila
Vivaldi, de 9 a 13
de julho.

Operação Bota Fora
Região: Rudge Ramos e Anchieta
Informações: 4366 - 3660/ 4366
– 3662

Moradores do Riacho Grande passam a
contar com posto de atendimento da Rede Fácil
Novo
espaço
oferece
cerca
de mil
serviços

Fotos: Valmir Franzoi
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Por Soraya Paladini

Os moradores do
Riacho Grande contam, desde o dia
15, com um posto
de atendimento da
Rede Fácil, o terceiro
da cidade. No local,
a população tem à
disposição cerca de
mil serviços da Prefeitura, como parcelamento de dívidas
e pagamento de impostos municipais,
como IPTU. Com o
novo posto, os moradores da região
do Riacho Grande
não precisarão mais
se deslocar até o
Centro para ter acesso a esses serviços.
Segundo o chefe do Executivo, a
Administração vem
investindo para desburocratizar e descentralizar o atendimento ao cidadão.
“Fizemos uma programação para recuperar os espaços

Posto tem o mesmo padrão de qualidade do instalado no Paço Municipal

públicos da cidade e
criar boas condições
de trabalho para os
nossos servidores e,
consequentemente,
oferecer um bom
atendimento aos munícipes”, destacou.
O posto vai atender cerca de 32 mil
pessoas, incluindo
moradores dos bairros Rio Grande, Finco, Alto da Serra, Capivari, Curucutu, Imigrantes, Rio Pequeno, Santa Cruz, Tatetos, Taquacetuba,
Varginha e Zanzalá.
Endereço
A unidade da Re-

de Fácil fica dentro
das dependências
da Subprefeitura do
Riacho Grande - que
foi totalmente reformada -, na Avenida Araguaia, 265.
O horário de
atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Subprefeitura
Além de dividir o
espaço com a Rede
Fácil, o prédio da
Subprefeitura ainda
conta com posto bancário do Santander
e Caixa Econômica
Federal e uma agência dos Correios.

“Ficará muito mais
prático e rápido
para os
moradores que
necessitam dos
serviços. Além do
mais, o ambiente
ficou moderno e
bonito.”

“Depois deste posto
de atendimento e da
Subprefeitura toda
reformada,
a região fica
muito mais
valorizada
e a população
só tem a ganhar.”

Odete Patrícia da
Silva, moradora
do Bairro
Capelinha

Moisés de Oliveira
de Vasconcelos,
morador
da Vila Tosi

“A grande maioria dos
moradores precisava
ir para o Centro da
cidade para poder
resolver os seus
problemas. Agora,
podemos contar com
este serviço sem
precisar se deslocar
para longe.”
Pedro Lourenço,
morador do Bairro
Capelinha

Viaduto do Km 22,5 da Anchieta será entregue em agosto
A entrega do
viaduto do km 22,5
da Via Anchieta
será em agosto.
O anúncio foi
feito pelo prefeito
durante vistoria
das obras ontem.
A Prefeitura está
fazendo a conclusão
do viaduto e
construindo as
alças de acesso. O
viaduto vai ligar a

pista litoral/planalto à
Avenida João
Café Filho. Uma
parte da via ficou
abandonada por 36
anos.
“Estamos trabalhando
para entregar a
obra em agosto,
mas o prazo está
atrelado às condições
climáticas, já que as
chuvas persistentes
têm atrapalhado

o cronograma”,
comentou o chefe do
Executivo.
A obra exigiu o
remanejamento
de redes das
concessionárias
Eletropaulo,
Companhia de Gás de
São Paulo (Comgás)
e Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp) e a

desapropriação e
demolição de nove
imóveis.
O viaduto terá mão
dupla e irá melhorar
o acesso ao km
22,5 da Anchieta,
além de eliminar
o cruzamento em
nível para quem
trafega pela via com
destino à Av. Maria
Servidei Demarchi,
no Bairro Demarchi.

Hoje, o motorista
que segue do Centro
em direção à Av.
Capitão Casa é
obrigado a transpor
a Via Anchieta pelo
km 23, cruzando
com o movimento
de saída da rodovia,
uma manobra
considerada
perigosa. A
intervenção
contribuirá para

melhorar a fluidez
e segurança
do trânsito no
entorno, atingindo
diretamente a
população que
circula pela Via
Anchieta em
direção aos
bairros Centro,
Ferrazópolis,
Assunção,
Demarchi, dos
Casa, entre outros.

Empresas da região do Grande ABC poderão
se cadastrar como fornecedoras da Petrobras

Por Kallyny Portugal
de Jesus

Empresários da
região do Grande
ABC que queiram
fornecer produtos
ou serviços para
a Petrobras poderão se candidatar a
partir de segunda-feira (25), no Posto
Avançado de Cadastramento (PAC)
da petroleira, no
Paço Municipal. O
espaço funcionará por três meses
ao lado da Sala
do Empreendedor,
“Somos credenciados na
Petrobras desde o ano
passado e já estamos
fornecendo. O que
pretendemos agora é
cadastrar mais alguns
produtos, para ser um
fornecedor completo.”
Josi Carvalho,
diretora comercial
da Indústria Brasileira
de Transformadores
Ltda (IBT)

no térreo da sede da Prefeitura.
O Posto foi
inaugurado pelo
prefeito e por representantes da
multinacional na
quarta-feira (20).
Esse é o primeiro
PAC instalado na
região do ABC e
fora dos escritórios da petroleira.
Para o prefeito,
“as empresas precisam se preparar
para encontrar as
oportunidades, e
o PAC Petrobras
vem para contribuir com essa
diversificação”.
O atendimento
será feito em até
75 minutos. Alguns
dos critérios que
“Minha empresa
existe há 25 anos e
desde 2006 estamos
tentando nos cadastrar
como fornecedores da
Petrobras. Com essa
opção PAC, temos uma
outra possibilidade, e
muito mais flexível.”
Graça Viana Miranda,
proprietária da Keefer
Industrial e Comércio de
Máquinas e Moldes Ltda

Saiba como ser atendido no PAC

Para fazer o cadastramento no PAC, as empresas precisam
fazer um agendamento prévio pelo site www.petronect.com.br
ou pela Central de Atendimento, pelo
telefone 0800 282 8484.
Empresas prestadoras de serviço nacional ou fornecedoras de
bens nacional ou estrangeiro, que tenham realizado serviço
ou fornecido material disponível na lista de bens e serviços da
Petrobras, também podem se cadastrar.

as empresas devem atender para
serem incluídas na
lista são legal, técnico, econômico,
gerencial, segurança, meio ambiente e
saúde ocupacional.
Ao passar a fazer
parte desse cadastro, elas poderão participar dos
processos licitatórios da Petrobras.

Fotos: Valmir Franzoi

Posto da
petroleira
na cidade
começa a
funcionar
dia 25
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Posto de Cadastramento ficará durante três meses na cidade

Atletas da cidade se preparam
para a 10ª Meia Maratona de SBC

Por Vinícius
Dominichelli

Muitos atletas já
estão em preparação para a disputa
da 10ª Meia Maratona de São Bernardo do Campo, que
será realizada dia
5 de agosto. Desde a primeira edição da prova, em
2003, 49 corredores da cidade marcam presença em
todas as disputas.
Um desses atletas é Osmar Gomes
Feitosa, 58 anos,
morador da região
central da cidade,
que treina três vezes

por semana na Avenida Prestes Maia.
Ele afirma querer
disputar a Meia Maratona de olho na
tradicional Corrida
de São Silvestre,
em São Paulo, no
final do ano. “Pretendo não parar de
correr e minha meta é ficar um dia
conhecido como o
único corredor que
disputou todas as
edições da Meia Maratona”, diz o atleta.
A largada da prova será em frente ao
Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy, 1.115, no Bairro Anchieta, às 8h15.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até
dias antes da corrida. No ano passado,
mais de cinco mil

Em 2011, mais de cinco mil
pessoas disputaram a competição
participantes correram a prova, que
faz parte das comemorações pelo
aniversário do município, festejado
dia 20 de agosto.
As inscrições podem ser realizadas
no site da Corpore
(www.corpore.org.
br) para não munícipes: associados Corpore pagam R$ 50
e não sócios R$ 60.

Os moradores de
São Bernardo devem
fazer o cadastro diretamente em três
postos: na sede da
Corpore e nas lojas
A Esportiva do Shopping Metrópole e do
Shopping ABC. Mediante comprovante
de residência, os
moradores pagam
R$ 35 entre os dias
11 e 23 de junho e
R$ 40 após o dia 23.

O Parque Chácara
Silvestre recebe no
domingo, a partir
das 13h, uma cerimônia típica dessa
época. O levantamento do mastro
junino é realizado
em todo o Brasil,
em sítios, praças e
paróquias. O mastro é levantado em
homenagem ao
santo padroeiro da
festa. Na Chácara
Silvestre, serão celebrados os santos
Antônio, João e Pedro. Após o evento,

o público poderá
participar da Festa
Junina do Parque,
com quadrilha,
fogueira, fogos e
comidas típicas.
Alguns dos grupos
que vão participar
do ‘arraiá’ são a
Quadrilha da 3ª Idade, Raízes do Sertão
e o Irmãos do Baião.
Serviço
O Parque Chácara
Silvestre fica na Av.
Wallace Simonsen,
1.800, Nova Petrópolis. Informações:
4336-8232.
Foto : Acervo SBC

Inscrições
para a
prova estão
abertas
até o início
de agosto

Chácara Silvestre tem
‘arraiá‘ e levantamento do
mastro junino no domingo
Foto: Wilson Magão
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Cerimônia homenageia
santos padroeiros da festa

Orquestra de Viola Caipira se apresenta sábado no Parque Salvador Arena
A Orquestra de
Viola Caipira de
São Bernardo
do Campo se
apresenta no
sábado, às 17h, no
Parque Salvador
Arena, no Rudge

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Ramos. Durante o
show, será lançado
o primeiro cd do
grupo.
A orquestra tem
40 integrantes de
todas as idades
e foi formada

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

a partir das
oficinas culturais
da Secretaria
de Cultura da
Prefeitura. Sob
o comando do
regente Leandro de
Abreu, ela resgata

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

e preserva a música
caipira de raiz.
Além da orquestra,
estará presente no
show a dupla sãobernardense Pedro
Paulo e Dito Costa.
A programação

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

é gratuita e faz
parte do projeto
Toca Viola,
da Prefeitura,
que aproxima
o público do
universo da
cultura popular.

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

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

ETC/SBC - Empresa de Transporte
Coletivo
Odilon Soares de Oliveira
Faculdade de Direito/SBC
Prof. Dr. Marcelo José Ladeira
Mauad
Autarquia Rotativo São Bernardo
Julio Cesar Couto - Diretor

www.saobernardo.sp.gov.br
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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 Para Pessoas Com Deficiência (PCD)
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Profissional Contábil
A Central de Trabalho e Renda está com 1 vaga de Auxiliar de Contabilidade em aberto possuir 6 meses de experiência com
departamento pessoal/elaboração de folha de impostos em empresas do simples e lucro presumido comprovado, 2° grau
Completo, ambos sexos e salário e benefícios A/C para trabalhar em SBC.

Profissionais: Mecânico de Ar-Condicionado e Refrigeração
“Atenção” Você que está desempregado ou a procura do 1° emprego ? a CTR além de encaminhar os trabalhadores a uma
oportunidade de emprego também poderá participar da orientação profissional com a psicóloga do posto onde os candidatos
terá os seguintes temas; a importância da apresentação profissional e pessoal, como se comportar em um processo seletivo e a
maneira adequada de se elaborar um currículo.estas orientações estão sendo realizada todas as terça - feira ás 10:00 hs.
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 8:00 ás 17:00 hs de segunda à quinta -feira com limite de 350 senhas e as sexta das 8:00 ás 15:00 hs com limite de 300 senhas, e vagas podendo ser
alteradas, canceladas , suspensas e exigência de experiência conforme a demanda e o resultado do empregador. o trabalhador
poderá se cadastrar também pelo site assim que validar o acesso no posto- portal:maisemprego.mte.gov.br

