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Prefeitura ultrapassa
3 mil moradias entregues

Foto: Nilson Sandre

Número foi alcançado com a entrega, na sexta-feira (19), dos
últimos 120 apartamentos do Conjunto Habitacional Jardim Silvina

Educação,
Transporte e
Saúde terão
mais recursos

Meta é entregar em toda a cidade, até o
final de 2013, cerca de 5,2 mil moradias

Foto: Nilson Sandre

Foto: Wilson Magão

SAÚDE 7

Gestantes
terão acesso a
testes rápidos
de HIV e sífilis
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Fotos: Raquel Toth

Prefeitura entrega
mais de 3 mil unidades
habitacionais

3.020 moradias
entregues na cidade

Conjunto Três Marias
1.188 unidades
Conjunto Esmeralda
480 unidades
Conjunto Nova Silvina (Naval)
460 unidades
Conjunto Sítio Bom Jesus
(PAC Alvarenga)
212 unidades
Conjunto Vila Esperança
148 unidades
Conjunto Jardim Silvina
532 unidades

Na sexta,
foram
entregues
mais 120
moradias no
Jd. Silvina
Por Thiago Krauss

A Prefeitura de
São Bernardo entregou, na sexta-feira
(19), os últimos 120
apartamentos do

Conjunto Jardim
Silvina. Com isso,
alcançou a marca
de 3.020 unidades
habitacionais entregues em menos
de quatro anos
em toda a cidade.
“Esta é uma marca histórica para a
nossa cidade. Antes essas pessoas
moravam em situa-

ção precária, muitas
vezes ao lado de
esgoto a céu aberto.
Com essa obra, resgatamos a cidadania
e demos um futuro
melhor para essas
famílias”, afirmou o
chefe do Executivo.
Os imóveis foram
destinados a famílias do assentamento Silvina/Oleoduto,

atendidas até então
pelo programa Renda Abrigo. Também
foram beneficiadas
outras 21 famílias
que, removidas
de áreas de risco
e contempladas
da mesma forma
pelo aluguel social,
aguardavam atendimento habitacional desde 2007.

O projeto do
conjunto habitacional prevê ainda a
construção de um
centro comercial,
novo projeto paisagístico com recuperação ambiental ao
longo da área do
Oleoduto, regularização fundiária e
trabalho social junto aos moradores.

A Prefeitura vai
construir também
no local duas Emebs para crianças
de 0 a 5 anos, com
recursos da Secretaria de Educação.
A meta da Administração é
construir cerca
de 5,2 mil moradias até o fim
do próximo ano.

“Isso é um sonho. Nunca tive condições de ter
a minha casa própria e esta oportunidade é um
grande presente. Hoje está sendo uma alegria total”.
Nubia Maria de Lima Rocha,
34 anos, doméstica

“Muitas pessoas aqui chegaram a perder tudo com
enchentes, mas agora poderão sair para trabalhar
tendo a certeza que tudo estará no lugar e os filhos
em segurança quando retornarem para casa”.
Penha Regina Cardozo,
49 anos, recepcionista

Mais 55 famílias realizam
o sonho da casa própria
na terça-feira (16),
durante cerimônia,
no Paço Municipal,
que contou com a
presença do chefe
do Executivo.
Do total de
famílias, 53
eram atendidas,
desde 2007, pelo
programa Renda
Abrigo, que oferece
R$ 315 mensais
para ajudar no
aluguel.

Cada
apartamento tem
dois quartos,
sala, cozinha,
banheiro e área
de serviço. As
famílias terão
prazo de 15
dias, a partir de
22 de outubro,
para realizar
benfeitorias em
suas unidades
antes da
mudança.

Vista áerea do Conjunto Habitacional Três Marias

O espetáculo
circense ‘O
Semeador de
Sonhos’, da Trupe
Caiu do Céu,
atraiu mais de
800 crianças, na
quarta-feira (24),
na Escola Municipal
de Educação Básica
(Emeb) Isidoro
Battistin, no Bairro
Batistini. A quadra
da escola se
transformou em um
grande picadeiro
para receber
o espetáculo,
uma mistura de
trapézio, música,
acrobacias de solo,
com monociclo e
malabares, tudo
mediado por um
ator-apresentador.
Os artistas se
apresentaram
também, dias 17
e 19, na Emeb
Arlindo Miguel
Teixeira, no Jardim
Laura.
“Eu gostei muito da
bailarina e gostaria

Fotos: Valmir Franzoi

Cesar Braz Costa,
24 anos, pintor industrial

Cinquenta e cinco
famílias que
foram retiradas
de áreas de risco
ou que estavam
em situação de
vulnerabilidade
social vão começar
a receber moradias
nos conjuntos
habitacionais
Silvina e Três
Marias no final
deste mês.
O anúncio foi feito

3

Emebs da cidade recebem
espetáculo circense

“Aqui tinha ratos, cobras e lixo para
todos os lados. Hoje, a imagem é completamente
diferente. A Prefeitura está de parabéns
pelo que está fazendo em nossa cidade”.

de fazer o que ela
faz”, comentou a
aluna Julia Passos
Gomes, de 3 anos,
não contendo o
seu encantamento
diante da
apresentação.
Para Maria Jorge,
produtora executiva
do espetáculo, a
magia do circo
atrai a atenção
das crianças do
início ao fim da
apresentação. “Elas
ficam fascinadas
com as acrobacias

e motivadas a
experimentar
novos movimentos
e possibilidades”,
ressalta.
A realização do
espetáculo teve o
apoio da Secretaria
de Educação de
São Bernardo e é
uma realização do
Programa de Ação
Cultural (PROAC).
A trupe ainda vai
se apresentar em
outras cidades do
Estado, como Mogi
Mirim e Campinas.

Espetáculo mistura música,
malabarismo e acrobacias

São Bernardo terá orçamento de
R$ 4,4 bilhões para o próximo ano
Valor é cerca
de 20% maior
do que o
orçamento
estimado
para 2012

Fotos: Valmir Franzoi
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Por Vinícius
Dominichelli

O orçamento da
Prefeitura em 2013
será de R$ 4,4 bilhões, valor cerca
de 20% superior ao
volume de recursos
deste ano, projetados em R$ 3,7 bilhões. Essa é a previsão do projeto de Lei
Orçamentária Anual
(LOA) para o ano
que vem, entregue,
na semana passada
à Câmara Municipal.
O orçamento deverá ser aprovado até
31 de dezembro.
A área da Educação será a mais
beneficiada, com
R$ 819 milhões. Em
seguida estão Saúde
(R$ 812 milhões),
Urbanismo (R$ 776
milhões), Transporte (R$ 453 milhões) e Habitação
(R$ 291 milhões).
Entre 2008 e
2013, o crescimento
no orçamento mu-

Parte do orçamento será utilizado para a consolidação do Hospital
de Clínicas, reforma de escolas municipais e obras contra enchentes
nicipal foi de aproximadamente 134%.
De acordo com a Secretaria de Orçamento e Planejamento
Participativo, o bom
resultado se deve à
melhoria na qualidade do gasto público,
aumento na arrecadação – em função

do crescimento da
economia no período – e aos repasses
e empréstimos do
Governo Federal e
de financiamentos
por meio de bancos
privados ou públicos.
Ao entregar o orçamento na Câmara,
o prefeito destacou

que, do total previsto
para o próximo ano,
37,3%, ou seja, R$ 1,4
bilhão, serão voltados
a novos investimentos. Considerando
o ano de 2011, São
Bernardo é o quarto
município do Estado
com maior capacidade de investimento.

Investindo na qualidade de vida

Na área da Educação está previsto a manutenção dos principais
programas educacionais (merenda com produtos da agricultura
familiar, transporte, uniformes e material escolar), além da
manutenção e construção de unidades escolares.
Os R$ 812 milhões da Saúde serão empregados na
consolidação do novo Hospital de Clínicas, na manutenção dos
hospitais da cidade e na reforma e ampliação de Unidades
Básicas de Saúde.

Orçamento prevê R$ 585 mi para demandas eleitas pela população
Dos R$ 4,4
bilhões
previstos na Lei
Orçamentária
de 2013,
aproximadamente
R$ 585
milhões serão

destinados para 56
demandas eleitas
pela comunidade
durante as plenárias
do Orçamento
Participativo deste
ano. Aprovadas pelo
Conselho Municipal

do Orçamento, as
demandas foram
incorporadas ao
texto da LOA.
Entre elas estão
a construção do
Centro Educacional
Unificado (CEU) no

Alvarenga/Jardim
Laura, urbanização
da região do
Areião/Sabesp,
Monte Sião e Vila
dos Estudantes
e a ampliação do
Centro de Controle

de Zoonoses.
“A participação da
comunidade na
gestão da cidade
é uma das razões
da boa acolhida
das iniciativas da
Administração

junto aos
moradores.
Incorporar essas
demandas ao
orçamento é mais
um passo nesse
sentido”, disse o
prefeito.

Recapeamento da Estrada Poney Club foi
escolhida como prioridade durante o OP
vembro deste ano.
Poney Club
No início deste
mês também foi
entregue o recapeamento asfáltico de
um trecho de 1,9 mil
metros de extensão
da Estrada do Poney
Club, da Rua Josué
de Castro, no Jardim Las Palmas, até
o Parque Florestal.
Nesse local também
foram construídos
160 metros de galerias de águas plu-

viais, melhorando a
drenagem nas proximidades do Jardim das Orquídeas.
Antiga demanda
da comunidade, as
melhorias na Estrada Poney Club foram escolhidas como prioridade pela
população durante
o Orçamento Participativo (OP) de 2010.
Rua Nova
Além do recapeamento, nas vias
beneficiadas o Rua

Nova também realiza a recuperação
de guias, calçadas,
sinalização horizontal e, quando necessário, adequações geométricas.
Até o momento, o
programa já passou
por 28 importantes
vias da cidade, como
a rua Marechal Deodoro, as avenidas
Senador Vergueiro, Lucas Nogueira
Garcez e a Estrada do Montanhão.

São Bernardo recebe prêmio por ações
de incentivo ao empreendedorismo
As ações da
Administração
para o fomento e
desenvolvimento
dos pequenos
negócios e o
esforço para a
modernização da
gestão pública
na cidade foram
reconhecidas na
semana passada,
quando o chefe
do Executivo
recebeu a
certificação
Selo Prefeito

Eventos
Mostra Stanley Kubrick
Local: Cineclube Photogramas / Auditório
João Domingues Tavares
Endereço: Rua Bauru, 21 - Baeta Neves
‘Laranja Mecanica’
Dia 26, às 20h
‘2001: Uma Odisseia no Espaço’
Dia 27, às 20h
The Beatles- Yellow Submarine
Cineclube Biblioteca Monteiro Lobato
Endereço: Rua Jurubatuba,
1.415 – Centro
Dia 27, às 14h

Por Thiago Krauss

A Rua dos Vianas está sendo beneficiada pelo programa Rua Nova .
A via, que já havia
sido recapeada no
trecho entre o Paço
Municipal e o piscinão Canarinho, está
recebendo diversas
intervenções desde
o último dia 26 de
setembro, incluindo
a melhoria do sistema de drenagem e a
reforma das sarjetas
em um trecho com
cerca de mil metros de extensão,
até a divisa com o
município de Santo
André. A previsão
é de que as obras
sejam entregues
até o final de no-

PROGRAME-SE

Estrada
Poney Club,
recapeada,
foi entregue
no começo
do mês

Foto: Nilson Sandre

Prefeitura realiza novas
melhorias na Rua dos Vianas
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Empreendedor.
A condecoração
é concedida pelo
Sebrae - Serviço
Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas
Empresas. O
prefeito foi um dos
selecionados para
receber o selo em
março deste ano,
mas, como não
pôde comparecer
à cerimônia
na ocasião, foi
homenageado
nesta semana.

Ações reconhecidas pelo prêmio

Promulgação da lei 6.036/2010, que isenta taxas e diminui a
burocracia para os empreendedores
Implantação da Sala do Empreendedor
Incentivo à participação das Micro e Pequenas Empresas nas
compras públicas do município
Incentivo à inovação
Modernização Administrativa – integração dos serviços ao
cidadão e dos serviços ao empreendedor com a Rede Fácil
Implantação da Central de Trabalho e Renda
Ações de incentivo ao associativismo e desenvolvimento das micro
e pequenas empresas
Inauguração do Centro de Inovação Sueco-Brasileiro (CISB)

Apresentação musical: Mário
Carbotta e Ensemble SP
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 27, às 20h
A Educação pela Imagem – Exposição
de Trabalhos das Oficinas e Cursos do
1º semestre de 2012
Local: Pinacoteca de
São Bernardo do Campo
Endereço: Rua Kara, 105 - Jardim do Mar
De terça a sábado, até dia 31,
das 9h às 17h
Os Três Porquinhos
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 31, às 10h, 14h30 e 20h
Inauguração
Entrega de 22 apartamentos do
Conjunto Habitacional Pai Herói
Endereço: Rua Giacinto Tognato, s/n
Dia 29, às 18h
Entrega de 84 apartamentos do
Conjunto Habitacional Jardim
Esmeralda
Endereço: Rua Pedroso Horta, s/nº
Dia 30, às 15h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Jordanópolis / Taboão
De 1 a 31 de outubro
Operação Bota Fora
Região:Riacho Grande A e B
Informações: 4366 – 3660 / 4366 - 3662

Sá e Guarabyra comemoram 40
anos com show neste domingo

Por Soraya Paladini

Sá e Guarabyra,
uma das duplas
mais tradicionais
da música popular
brasileira, vão se
apresentar em São
Bernardo neste domingo (28), às 19h,
no Teatro Lauro Gomes. O show, Rock
Rural 40 Anos de
Estrada, relembra
toda a trajetória dos
músicos desde o
primeiro disco, Presente, Passado e Futuro, de 1972, que
se tornou um cult.
Para lembrar toda sua trajetória e
marcar os 40 anos,
os artistas fazem
um semi-acústico,
tendo apenas os
dois em concerto
com suas violas e
violões em cena.
Alguns dos sucessos inesquecí-

Artistas se apresentam
no Teatro Lauro Gomes

veis da dupla são
Espanhola, Sobradinho e canções que
fizeram parte da trilha sonora da novela
‘Roque Santeiro’, da
TV Globo: Verdades
e Mentiras, Roque
Santeiro e Dona.
Criado pelos músicos na década de
70, o chamado Rock Rural incorporou
influências do folk

e country anglo-saxônicos assim
como temáticas e

linguagem poética
que fazem referência à vida caipira.

Inscrições para o Circuito
de Corridas de Rua
começam na segunda
As inscrições
para a 4ª Etapa
do Circuito de
Corridas de Rua
começam na
próxima segundafeira (29). Neste
ano, já foram
disputadas
as provas nos
bairros Assunção,
Paulicéia e Riacho
Grande.
Podem participar
nas categorias
caminhada e
corrida nascidos
até 1996 e
pessoas com
deficiências
visual, intelectual
e nos membros
inferiores e
superiores.
Serão

disponibilizadas
500 inscrições
pelo site www.
saobernardo.
sp.gov.br/
esportes até
completarem as
vagas. Outras 200
serão realizadas
diretamente na
Loja A Esportiva.
A retirada do kit
será no dia da
prova, das 7h às
8h, na Avenida
Aldino Pinotti,
local da partida.
Informações
podem ser
obtidas na Seção
de Eventos,
pelos telefones
4126-5608,
4126-5652 ou
4126-5653.

Serviço

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada
para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais, com
apresentação de recorte de anúncio dos jornais Diário do
Grande ABC, Estação Notícia ou Bom Dia e para funcionários
da Prefeitura de São Bernardo do Campo com apresentação de
holerite ou identidade funcional). Com duração de 80 minutos,
o a recomendação etária é livre.
O Teatro Lauro Gomes fica na Rua Helena Jacquey, 171,
Rudge Ramos. Mais informações pelo telefone 4368 3483.

Foto: Divulgasção

Dupla é
responsável
por sucessos
como
‘Espanhola’
e ‘Dona’

Foto: Divulgação
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Prova terá corrida
de rua e caminhada

SBC será sede do ‘Movimenta Festival Nacional de Dança Contemporânea’
No dia 1º de
novembro o
Centro Livre de
Artes Cênicas
(CLAC) e o
Teatro Elis
Regina recebem
o Movimenta
Festival Nacional
de Dança
Contemporânea.

Em sua primeira
edição, o evento
oferecerá ao
público dois
espetáculos
gratuitos de dança
e duas oficinas.
No CLAC
acontecerão as
duas oficinas,
uma às 14h,

‘Laboratório e
Improviso’, e outra
às 15h30, ‘Técnicas
de Chão’. Ambas
têm 20 vagas
e as inscrições
devem ser feitas
pelo e-mail
palestrasedebates@
gmail.com. Devem
ser informados

a oficina que
deseja cursar,
nome completo,
idade, ocupação
e telefone. O
CLAC fica na Praça
Cônego Lázaro
Equini, 240, no
Baeta Neves.
Os espetáculos
‘Recorrente’ e

‘Único’ serão
apresentados no
mesmo dia, no
Teatro Elis Regina,
às 20h e 21h. A
recomendação
etária é de 10
anos. O Teatro Elis
Regina fica na Av.
João Firmino, 900,
no Bairro Assunção.

Com direção
geral de Andrey
Zignnatto, o
festival percorre
várias cidades
de São Paulo. O
projeto é uma
realização do
Programa de
Ação Cultural
(ProAC).

Gestantes terão acesso a testes
rápidos de HIV e sífilis em UBSs
Fotos: Nilson Sandre

Até o final
do ano,
o serviço
estará
disponível em
toda a rede
Por Vanêssa
Oliveira

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

O oferecimento
do novo serviço faz
parte da Rede Cegonha, programa
do Governo Federal que instituiu no
SUS, de forma rápida
e ágil, orientações
sobre planejamento
reprodutivo, atenção humanizada
durante a gravidez, no parto e no

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

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

puerpério - período
após o nascimento.
Prevenção
Em São Bernardo, o Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA)
promove testes
rápidos de HIV,
orienta e previne
sobre as Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST´s),

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 aplicada de
segunda a sextafeira, das 8h
às 17h, nas 32
UBSs. Ela protege
tanto contra a
gripe comum
quanto contra a
Influenza A H1N1
(gripe suína).
Iniciada em maio,
a campanha já
atingiu a meta
de 80% junto a
alguns grupos
prioritários para
receber a dose.
Entre os maiores
de 60 anos,
cerca de 75%
receberam
a medicação.
Idosos também
devem se vacinar

onononononononon
ononononononononono
Cerca
de 200 profissionais das
UBSs estão sendo capacitados

Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

A Prefeitura
estendeu a
vacinação contra
a gripe até o dia
31 de outubro.
Além de idosos,
gestantes,
menores
de 2 anos e
trabalhadores do
setor de saúde,
nesta etapa a
ação também se
destina a crianças
de 2 a 4 anos
e 11 meses e
trabalhadores
da Secretaria de
Educação que
atuam com alunos
nessa faixa etária.
A vacina é gratuita

Foto: Nilson Sandre

Cerca de 200
profissionais de
saúde da Rede de
Atenção Básica de
São Bernardo estão
sendo capacitados
para realizar testes rápidos para o
diagnóstico dos vírus de HIV e sífilis.
Após a formação,
a proposta é ainda
este ano disponibilizar em todas as
32 Unidades básicas
de Saúde (UBSs) da
cidade o teste rápido para as futuras
mães já na primeira
consulta pré-natal.
A qualificação,
direcionada a enfermeiros e apoiadores das UBSs, está
acontecendo du rante oito dias, até
novembro, na universidade Uniban. A
capacitação é coordenada pelos profissionais do Programa Municipal DST/
Aids, da Prefeitura.

e realiza exames
sorológicos para
as hepatites B e C,
sífilis e HIV.
O CTA funciona
na Av. Armando Ítalo Setti, 402, no Centro. O serviço também está disponível
na UBS Alvarenga
(Rua Leonardo Martins Neto, s/nº, no
Bairro Alvarenga).

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

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
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Vacinação contra a
gripe segue até a
próxima quarta-feira

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 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

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

Orientação Profissional
“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 terças - feira ás 10:00 hs.

