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Prefeitura
cria nova
feira na
região central
ESPORTE 7

De olho nos treinos para a Copa
de 2014, Grécia e México visitam SBC
MEIO AMBIENTE 2

Prefeitura vai investir US$ 41,4 mi
para recuperar áreas de mananciais

Do total, US$ 20,8 milhões são de empréstimo do Banco Mundial; recursos serão
usados na urbanização integrada e regularização fundiária de assentamentos precários

DEPOIS

DIVERSÃO 8

Festival une
circo, dança e
teatro no fim
de semana

Foto:Nilson Sandre

ANTES

Mais 106 famílias recebem novas

SAÚDE 4

Jogo ensina
HABITAÇÃO 3 alunos a se
prevenir contra
moradias
a dengue

SBC assina contrato
com Banco Mundial
para investir nos
mananciais

Foto: Wilson Magão
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Programa
Mananciais:
terceira fase

Valor total do investimento
US$ 41, 4 milhões
Valor do financiamento
US$ 20,8 milhões
Valor da Contrapartida do
município US$ 20,6 milhões

Empréstimo
prevê
urbanização,
regularização
e muitas
outras ações
Por Cosmo Silva

Foi assinado, na
segunda-feira (29),
pelo prefeito um empréstimo de US$ 20,8
milhões do Banco
Mundial para a implementação do Programa Mananciais em
São Bernardo. A solenidade de assinatura
foi realizada na sede
da instituição, em
Brasília. A Prefeitura vai investir, como
contrapartida, cerca
de US$ 20,6 milhões.
O contrato prevê
dois conjuntos de

ações na cidade: urbanização integrada,
regularização fundiária e recuperação
ambiental dos assentamentos precários
Areião, Vila Sabesp,
Vila dos Estudantes
e Monte Sião; e o
fortalecimento institucional e melhoria do uso e gestão
da Represa Billings.
Nos assentamentos precários, está
prevista ainda a construção de novas moradias e a melhoria da
infraestrutura urbana.
Serão beneficiadas
diretamente mais
de três mil famílias.
O conjunto de
intervenções vai resultar também na
melhoria da qualidade ambiental da
Represa Billings.

Vila Sabesp e Areião serão algumas das comunidades beneficiadas
Contrato também prevê promoção do uso sustentável da Billings

Parte dos recursos do contrato com o Banco Mundial será utilizada para a elaboração de dois importantes instrumentos de gestão
ambiental do município: o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA de São Bernardo, que vai definir diretrizes para
o uso e manejo sustentável da Represa Billings; e o Programa Municipal de Educação Ambiental.
Para o prefeito,
o acordo “se insere
em uma ação mais
ampla na região dos
mananciais, que
combina construção
de moradias, urbanização e recuperação ambiental”.
Orçamento
Participativo
O projeto de urbanização da região
é uma antiga demanda da comunidade
e foi escolhida como prioridade durante o Orçamento Participativo.

Urbanização
integrada no Alvarenga será
w
apresentada como modelo em seminário
Outra ação da
Prefeitura para
recuperar áreas
de mananciais,
o Projeto de
Urbanização
Integrada de
Assentamentos
da Região do
Alvarenga, chamado
PAC Alvarenga,
será apresentado
como modelo
de intervenção
adequada durante

seminário
promovido pelo
Banco Mundial e o
Governo do Estado
de São Paulo, na
primeira semana
de dezembro, na
capital paulista.
Este projeto está
em andamento
e abrange a
urbanização
integrada de quatro
assentamentos
precários: Sítio

Bom Jesus,
Divinéia/Pantanal,
Ipê e Alvarenga
Peixoto. Nas
quatro áreas
são beneficiadas
diretamente 1.488
famílias: 878 com
novas unidades
habitacionais
e para 610 a
consolidação e
regularização
fundiária de suas
moradias.

Prefeitura conclui e entrega mais
dois conjuntos habitacionais
Por Cosmo Silva

A Prefeitura terminou a entrega de
mais dois conjuntos
habitacionais nesta
semana: o Jardim Esmeralda e o Residencial Nova Baeta Neves.
Na terça-feira, foram entregues os últimos 84 apartamentos
do Jardim Esmeralda.
As famílias beneficiadas foram retiradas
do assentamento precário de mesmo nome e estavam sendo
atendidas temporariamente pelo programa de aluguel social.
Além da construção de 564 unidades
habitacionais, já con-

cluídas, o projeto
prevê a execução
de obras de infraestrutura, a reforma
do campo de futebol Corintinhas, a
construção de um
centro comercial no
local e a implantação
de um parque, com
a recuperação ambiental de nascentes.
O projeto beneficia diretamente 896
famílias: 564 com
novas moradias e
332 famílias - moradoras da 1ª etapa
do Conjunto Esmeralda - com obras de
infraestrutura e regularização fundiária.
Pai Herói
Na segunda-feira,
outras 22 moradias
foram entregues no
Conjunto Residencial
Nova Baeta Neves. As
famílias beneficiadas
moravam em áreas
de risco na mesma

Fotos: Valmir Franzoi

Famílias
receberam
novas
moradias
no começo
da semana
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No Jardim Esmeralda foram
entregues, no total, 564 moradias
região, no antigo
assentamento Pai
Herói. A solenidade
contou com a presença do vice-prefeito e da secretária de Habitação.

O empreendimento também
inclui a implementação de toda a infraestrutura, regularização fundiária
e trabalho social

junto às famílias.
Para o vice-prefeito, a qualidade
dos projetos habitacionais da Administração faz a diferença na vida dos

moradores. “Além
de garantir moradia digna para as
famílias, também
estamos transformando toda a comunidade”, ressaltou.

Novas moradias
“Os dias de medo e
insegurança agora
fazem parte do passado.
Não tenho palavras
para explicar o quanto
estou feliz e realizada.
Finalmente o sonho de
ter uma casa digna virou
realidade”

“É um momento
de alegria não só
meu, mas de várias
pessoas que estão
recebendo as chaves.
Todos nós esperamos
muito esse momento.
É um sonho que virou
realidade.”

Maria dos Santos Pinto,
moradora do Conjunto
Esmeralda

Maria Aparecida Souza
Santos, moradora do
Residencial Nova Baeta

Benedito Américo
Campos, morador do
Conjunto Esmeralda

Com as duas entregas, a Administração completa três conjuntos
habitacionais e entrega 3.126 novas moradias desde 2009.
Foto: Raquel Toth

“Esperei muito tempo
por esse momento.
Hoje é um dia muito
especial para mim e
minha família. Poder
falar que agora eu tenho
um endereço, sem
sentir vergonha, é uma
sensação única.”

Conjunto Residencial Nova Baeta Neves

Jogo do Mico vai ensinar alunos a se prevenir
contra a dengue
Ações
contra a
doença
serão
intensificadas
neste mês
Por Vanêssa Oliveira

A Prefeitura inicia, nesta semana, a
distribuição do Jogo
Mico-dengue nas escolas municipais de
ensino infantil e fundamental e nas particulares de 1ª a 5ª
séries. De maneira
lúdica e interativa, o
objetivo do material
é ensinar às crianças
da cidade como se
prevenir contra a

doença. Cerca de 84
mil alunos deverão
ser contemplados.
O material, que
imita um baralho,
tem como foco crianças a partir de 5 anos
e é uma nova versão
do tradicional jogo
do mico. Ao todo,
são 19.162 jogos
que trazem figuras
referentes ao tema
da dengue, com o
certo e o errado sobre a prevenção e o
combate à doença.
O material começa a ser trabalhado
a partir da próxima semana dentro
das salas de aula.
Como explica a

Foto: Divulgação

4

chefe da Divisão
de Veterinária e
Controle de Zoonoses, será necessário o envolvimento de todos
para o combate à
doença. “A ideia
é, por meio

das crianças, conscientizar a população
sobre a necessidade de se prevenir
a fim de evitar o
aparecimento de focos do mosquito,
principalmente em

época de
calor e chuvas
fortes, como
novembro, por
exemplo.”

Campanha acontece em toda a cidade

Junto com o trabalho nas escolas, a Prefeitura vai realizar outras ações preventivas ao longo
deste mês, como mutirões, vistorias e palestras. Além disso, como parte da campanha, que será
lançada dia 19, serão enviados folhetos educativos e jogos de quebra-cabeça com imã às escolas
particulares, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centro
de Atenção Psicossocial infantil (CAPS).
A Secretaria de Esportes e Lazer também utilizará o Jogo do Mico-dengue nas atividades do
Expresso Lazer, projeto itinerante de educação e lazer, com dois caminhões adaptados e equipe
que desenvolve ações socioculturais; e no Programa Tempo de Férias, que oferece atividades e
apresentações culturais para crianças e adultos.

Programa vai prevenir ocorrência de câncer bucal
A quinta edição
da campanha
de prevenção e
diagnóstico precoce
do câncer bucal Abra
a Boca para a Saúde
será realizada de 5 a
9 de novembro, no
Poupatempo (Rua
Nicolau Filizola, 100,

no Centro), das 8h às
18h. Durante a ação,
120 profissionais,
entre cirurgiõesdentistas, médicos e
auxiliares, realizarão
exames clínicos a fim
de detectar lesões
bucais.
A exemplo de

anos anteriores,
profissionais do
Programa de DST/
Aids/Hepatites irão
prestar orientações
sobre a prevenção
contra Aids, doenças
sexualmente
transmissíveis (DSTs)
e hepatites virais. Os

exames são gratuitos e
qualquer pessoa pode
passar pela consulta.
No dia 9, das 8h às
16h, será a vez de
alunos da Educação
de Jovens e Adultos
(EJA) e educação
profissional serem
atendidos pela

campanha, no
Centro de Formação
dos Profissionais da
Educação (Cenforpe).
Casos suspeitos
serão encaminhados
ao Centro de
Especialidades
Odontológicas
(CEO), no Bairro

Nova Petrópolis,
para atendimento
especializado.
Quanto constatada
suspeita de lesão
com potencial
de ser ou virar
câncer, o paciente
é encaminhado ao
Hospital Anchieta.

Por Vanessa Oliveira

A população de
São Bernardo contará
com mais uma opção
para obter produtos
alimentícios de qualidade e com preços
acessíveis. A partir
do próximo domingo
(4), das 6h às 14h,
passará a funcionar
no estacionamento
da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Cidadania (Sedesc)
um novo varejão.
Serão 39 postos

Consumidor encontrará preços
acessíveis e produtos de qualidade
de venda instalados
em uma área com
cerca de 4,5 mil m²
que irão disponibilizar tanto itens
das tradicionais
feiras livres quanto
produtos orgânicos
(livres de agrotóxicos). Além de frutas,
legumes, verduras,
peixe e frango, o
varejão terá Praça

de Alimentação com
pastel, espetinhos e
caldo de cana, entre
outros produtos.
O serviço será oferecido pela
Prefeitura em parceria com a Cooperativa Nacional
de Produtos Agrícolas e Agronegócios (CooNagro), da
Grande São Paulo.

Além do aluguel
mensal pelo uso do
espaço, a cooperativa irá investir na
manutenção e conservação do Centro de Referência
do Idoso (CRI), localizado na Sedesc.
Serviço
A Sedesc fica na
Avenida Redenção,
221, no Centro.

Para facilitar
o acesso aos
cemitérios, 35
ônibus extras
serão colocados
nas linhas
municipais. Mais
informações
sobre esse reforço
podem ser obtidas
pelo telefone
4084-9000 ou no
site www.sbctrans.
com.br.
A Prefeitura
também vai
incrementar a
fiscalização do
comércio do
entorno dos
quatro cemitérios
públicos - Baeta
Neves, Vila
Euclides, Bairro
dos Casa e
Paulicéia - e no

Linhas para os cemitérios da cidade

Cemitério Baeta Neves
Rua Giacinto Tognato, 1.793
Linhas 4, 6, 21, 23 e 59
Frota: 13 veículos
Cemitério Paulicéia
Rua Julio de Mesquita, 1.055
Linhas 2 e 3
Frota: 17 veículos
Cemitério Vila
Carminha
Rua Leonel Guarnieri, s/n
Linhas: 15, 15A, 17 e 39
Frota: 25
particular, Jardim
das Colinas.
Os espaços
públicos
receberam
diversos serviços
de manutenção
recentemente:
pintura de muros

Eventos
Campanha de Prevenção
à Tuberculose
Local: nas 32 UBSs da cidade
De 5 a 16 de novembro
Ação Cultural nos Bairros
Vários shows
Local: Praça João Olimpio
Bassani, s/nº - Riacho Grande
Dia 04 (domingo), às 11h
Exposição ‘Freguesia de São Bernardo
do Campo – 200 anos de criação’
Local: Biblioteca Pública Municipal
Guimarães Rosa
Endereço: Avenida João Firmino,
900 - Bairro Assunção
De 5 a 14 de novembro
De segunda à sexta-feira, das 8h
às 16h30. Sábados, das 8h às 13h30
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia / Riacho Grande
De 1 a 31 de outubro
Operação Bota Fora
Região: Demarchi e dos Casa
Informações: 4366 - 3660
e 4366 - 3662

Confira o que abre e fecha
em São Bernardo no feriado

Prefeitura monta estrutura
especial para o Dia de Finados
A Prefeitura
preparou uma
estrutura especial
nos cemitérios
da cidade para
receber os
visitantes nesta
sexta-feira (2), Dia
de Finados. Para
orientar pedestres
e motoristas,
o número de
guardas civis
municipais e
agentes de
trânsito será
ampliado
nos locais de
visitação. São
aguardadas
cerca de 48 mil
pessoas nos
quatro cemitérios
públicos, que
funcionam das 8h
às 17h.

PROGRAME-SE

Além de
frutas e
orgânicos,
haverá
Praça de
Alimentação

Foto: Raquel Toth

Domingo começa a funcionar
novo varejão na região central
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Cemitério Vila
Euclides
Avenida Redenção, s/n
Linhas: 2, 15, 15A, 18,
30 e 38
Frota: 36 veículos
Cemitério
Jardim das Colinas
(particular)
Rua Itaquera, s/n
Linhas: 9B, 3, 19, 24,
25, 36, 39B e 51
Frota: 34 veículos
e dependências
internas, poda de
árvores e limpeza
de guias e sarjetas.
Essa ação acontece
ao longo do ano
todo, mas próximo
ao Dia de Finados
ele é intensificado.

Em função do
feriado do Dia de
Finados, na sextafeira (2), a Prefeitura
de São Bernardo
vai encerrar o
atendimento
público às 17h30
de hoje (1),
voltando no dia 5
a partir das 8h30.
A exceção será a
Rede Fácil do Paço
Municipal, que
ficará aberta até às
19h do mesmo dia.
No sábado (3) não
haverá expediente.
As feiras livres,
coleta de lixo,
bota-fora, varrição
e serviço funerário
terão atividade
normal. O Mercado
Municipal do
Rudge Ramos terá
funcionamento
diferenciado, das 8h
às 15h, no feriado.

No sábado (3), abre
normalmente (das
8h às 19h).
Os parques da
cidade estarão
abertos das 6h às
22h. As exceções
serão o Estoril e a
Cidade da Criança,
que funcionarão das
9h às 17h. O Parque
Chácara Silvestre
estará aberto das
6h às 18h.
Farmácias
Populares, Central
de Trabalho e
Renda (CTR) e as
unidades da Rede
Fácil Assunção
e Riacho Grande
estarão fechadas
nesta sexta-feira
e retomam as
atividades na
segunda-feira (5).
Os prontos-socorros
e UPAs ficarão
abertos 24h.
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De olho na Copa de 2014, comissões da
Grécia e do México visitam São Bernardo

As comissões
técnicas das seleções de futebol do
México e da Grécia
visitaram São Bernardo do Campo na
última semana. O
objetivo foi vistoriar
o Estádio Primeiro
de Maio e o Liau
Hotel Park Plaza. Os
dois equipamentos
da cidade poderão
receber treinos e ser
usados para a aclimatização das equipes durante a Copa
do Mundo de 2014.
Em agosto, o
município apareceu
na primeira versão
do catálogo da Fifa, que reúne 53
Revitalização

Modernizado no início do ano passado pela Prefeitura, o
estádio foi ampliado de 13 mil para 15,8 mil torcedores.
Houve ainda a adequação de acesso da torcida visitante,
melhoria nas condições de segurança e a instalação de
quatro novas torres de iluminação, de 40 metros de altura
cada, que apontam 168 refletores para o campo.

Foto: Wilson Magão

Por Vinícius
Dominichelli

Centros de Treinamentos de Seleções
(CTS) espalhadas
pelo Brasil. Cada
país classificado
para o Mundial poderá escolher uma
sede para treinar
e se hospedar.
No Estádio Primeiro de Maio, os
representantes da
Grécia e do México conheceram o
gramado, a cabine de imprensa,
vestiários e áreas
comuns, além do
futuro alojamento
para os jogadores
do São Bernardo
Futebol Clube.
No hotel, fizeram
questão de vistoriar os quartos e
as instalações para
alimentação e reuniões de jogadores
e comissão técnica.
“É muito bom para a cidade receber
as primeiras delega-

ções. Para nós é um
termômetro, pois a
escolha é feita diretamente pelas Seleções.
Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse o secretário
de Esportes e Lazer.

Foto: Valmir Franzoi

Cidade
poderá
receber
seleções
durante
o mundial

As comissões técnicas conheceram
as reformas realizadas pela Prefeitura

Cidade também está na rota das Olímpiadas
Além de estar na
primeira versão
do Catálogo
de Centros de
Treinamento
de Seleções
(CTS) para a
Copa do Mundo

de 2014, São
Bernardo também
já está préselecionada para
receber treinos e
aclimatizações de
delegações para
as Olimpíadas de

2016.
Dos oito
equipamentos
escolhidos na
região do Grande
ABC, seis estão na
cidade: Estádio de
Atletismo, Ginásio

Poliesportivo,
Estádio do
Baetão, Centro
de Canoagem,
Centro de
Handebol e o
próprio Estádio
Primeiro de Maio.

Ginásio do Baetão recebe treinos da Seleção Brasileira de Handebol
O Ginásio do
Baetão foi
escolhido pelo
técnico da
Seleção Brasileira
Masculina de
Handebol, Jordi

Ribera, para
uma série de
treinos de sua
equipe. Desde a
última segundafeira (29) até 7
de novembro,
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Ribera vai fazer
testes no time de
olho na disputa
do Campeonato
Mundial, que
será realizado
em janeiro, na

Espanha.
O técnico
convocou 21
atletas que atuam
no Brasil. Destes,
oito disputam a
Liga Nacional de

Handebol pelo
São Bernardo/
Metodista/
Besni. São eles
os goleiros
Ferrugem e Rick,
o pivô Vinícius

Teixeira, os
pontas Fábio
Chiuffa e Wesley,
o central Diogo
Hubner e os
armadores Babo
e Japa.

Festival une circo, dança
e teatro no fim de semana
Abertura
será na
sexta-feira,
no Teatro
Elis
Regina

Prefeitura recebe
inscrições de projetos
de contação de histórias

Por Soraya Paladini

onononononononon
ononononononononono

o show ‘Em Busca
do Quinto Elemento’, da Trupe 5 sem
Lona. Em seguida,
o grupo Espetáculo mais Incrível do
Mundo apresenta o
show ‘El General’.
No domingo (4),
às 15h, o Festival se
despede do público
com duas apresentações, também na
Chácara Silvestre: a
magia de ‘O Show
da Percha’, com a
Cia. Circo do Asfalto, seguido do espetáculo ‘Show de
Variedades’, com
a Arena do Circo.

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

50% dos projetos
serão reservados
aos moradores do
ABC. Somente será
possível a aprovação
de um projeto
por candidato.
Os selecionados
deverão realizar
doze eventos
durante o ano,
um por mês, com
duração mínima de
40 minutos cada.
Serviço

Os documentos necessários para
a inscrição devem ser entregues
pessoalmente ou por correio para
o Departamento de Biblioteca
Pública e Preservação da Memória
da Secretaria de Cultura. Devem
constar três cópias do projeto
e currículo dos participantes. O
endereço é Rua Bauru, 21, Baeta
Neves, CEP 09751- 440.
O telefone para informações
é 4336-8267.

Foto: Raquel Toth

São Bernardo recebe, de 2 a 4 de novembro, o 2º Festival
de Circo. O evento
mistura todo o encanto dos espetáculos circenses - com
apresentações de
malabaristas, palhaços e mágicos - com
dança e teatro em
uma grande festa.
A abertura será
na sexta-feira (2),
às 19h, no Teatro
Elis Regina, com coquetel e apresentação do espetáculo
‘Noite Especial de
Palhaços’, com a
presença de vários
artistas. No mesmo
dia, a Cia. do Relativo apresentará
‘O Descotidiano’.
A entrada é gratuita e a recomendação etária livre.
O Festival prossegue no sábado (3),
no Parque Chácara
Silvestre, que recebe, a partir das 15h,
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

A Prefeitura de São
Bernardo receberá
inscrições até o
dia 7 de novembro
para seleção
e contratação
de projetos de
contação de
histórias, acão de
incentivo à leitura.
Serão contemplados
com recursos
24 projetos,
que deverão ser
desenvolvidos
em bibliotecas,
associações de
bairros, salas de
leituras e outros
locais.
Poderão participar
do edital
pessoas jurídicas
com atuação
comprovada na área
de literatura e artes
cênicas. O edital
estabelece que

O Show da Percha
será uma das atrações
Fotos: Divulgação
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Serviço

O Teatro Elis Regina fica na Av. João Firmino, 900, no
Bairro Assunção. O Parque Chácara Silvestre, na Av. Wallace
Simonsen, 1.800, no Nova Petrópolis. Mais informações
pelo telefone 4336-8235.

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

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
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A Central de Trabalho e Renda fica na Rua Marechal Deodoro, 2.316, no Centro. Horários de atendimento: das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira,
com limite de 350 senhas; e, na sexta-feira, das 8h às 15h, com limite de 300 senhas.
Para se cadastrar é necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, RG, CPF e PIS. As vagas podem sofrer alterações,
ser canceladas ou suspensas. Conforme a demanda do empregador, pode ser exigida experiência.

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

ATENÇÃO
Você está desempregado ou a procura do primeiro emprego?

A CTR também oferece orientação profissional com psicóloga. Os temas abordados nos encontros são os seguintes: a importância da apresentação profissional e pessoal,
como se comportar em um processo seletivo e a maneira adequada de elaborar um currículo. Essas orientações estão sendo oferecidas todas as terças-feiras, às 10h.
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