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Roda de Choro anima Parque
Salvador Arena no domingo

Grupo
Descendo a Serra

9 de Novembro de 2012 ed.1695

ESPORTE 40

SBC sai em busca do terceiro
título dos Jogos Abertos
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Feriado da Consciência Negra
é antecipado para o dia 16

Foto:Wilson Magão

No dia 20, bancos, comércio e serviços públicos funcionarão normalmente;
mudança é válida para este ano e atende reivindicação dos setores produtivos
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Município adere
a pacto pela
alfabetização
na idade certa

JUVENTUDE 5

Fundação
Criança
realiza Festival
Esportivo

MEIO AMBIENTE 4

Saiba como pedir a poda e o corte de árvores
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Prefeitura antecipa feriado da
Consciência Negra para o dia 16
No dia 20,
serviços do
setor público
e privado
funcionarão
normalmente
Por Vanêssa
Oliveira

O feriado do Dia
da Consciência Negra, comemorado
oficialmente em 20
de novembro, foi
antecipado para o
dia 16 em São Bernardo do Campo. A
Lei Municipal 6.231,
aprovada pela Câmara Municipal em
31 de outubro, e
promulgada pelo
chefe do Executivo,
antecipa o feriado
neste ano. A data
marca o dia em que
Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares,
morreu, em 1695,
após lutar pela libertação de escravos.
A resolução atende reivindicação da
indústria, comércio e empresas de
serviços do município, bem como de
entidades de classe como Ciesp e
Fiesp, entre outras.
Como explica o
secretário de Assuntos Jurídicos e
Cidadania, o objetivo da Prefeitura com
a medida é evitar
transtornos para os
moradores nos dias
19 e 20. “Com essa
legislação, o Poder
Executivo estende
o ponto facultativo
do funcionalismo

também ao município, com o funcionamento normal
nos dias 19 e 20

deste mês tanto
do expediente da
Prefeitura quanto
de bancos, escolas,

comércio, indústria
e demais setores.
Assim, o governo municipal irá

evitar que atendimentos importantes
fiquem suspensos
por seis dias con-

secutivos, já que
o dia 15 é feriado
da Proclamação da
República”, aponta.

Confira o que abre e fecha nos dias 15 e 16 de novembro

Serviços como coleta de lixo, funerária, bota-fora, varrição e feiras livres
irão funcionar normalmente.

retomando o expediente normal a partir de segunda-feira (19),
às 7h no Paço, e às 8h no Assunção e no Riacho.

Os parques municipais vão funcionar normalmente no feriado
prolongado, das 6h às 22h; as exceções são o Parque Chácara Silvestre,
das 6h às 19h; o Parque Salvador Arena, das 6h às 20h; e o Estoril e
Cidade da Criança, das 9h às 17h.

A Central de Trabalho e Renda (CTR) ficará fechada dias 15 e 16,
retomando o atendimento normal na segunda-feira (19), a partir das 8h.

O Mercado Municipal, localizado no Bairro Rudge Ramos, abrirá
normalmente na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), das 8h às 15h; no
sábado, das 8h às 19h, e no domingo (18), das 8h às 17h.
As agências bancárias não vão atender nos dias 15 e 16, mas funcionam
normalmente dias 19 e 20. Os postos da Rede Fácil do Paço Municipal,
Bairro Assunção e Riacho Grande não irão atender durante todo o feriado,

Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e clínicas médicas
especializadas estarão fechadas dias 15 (quinta-feira)
e 16 (sexta-feira), além do final de semana. Exceção para as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), prontos-socorros, hospitais
e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) 24 horas, que funcionarão
normalmente todos os dias. Já as farmácias populares fecharão
dias 15, 16 e 18, mas abrem no dia 17 (sábado), das 8h às 12h.

3

Mês da consciência
negra é comemorado
com muitas atrações
o convidado será
o antropólogo
Kabengele
Munanga, que
ministrará
a palestra
“Negritude e
Identidade Negra
no Brasil”.
Outra grande
atração será o
3º Simpósio de
Capoeira de São
Bernardo, de 23 a
25 de novembro,
com exposições,
mesas de
debates,
palestras,
workshops e
apresentações
artísticas.
A programação
completa do mês
da consciência
negra está
disponível
no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br.
Fotos: Divulgação

Para celebrar
o mês da
consciência
negra, a Prefeitura
preparou
uma extensa
programação. No
dia 16, o Parque
da Juventude
receberá a 1ª Feira
Afro São Bernardo,
com expositores e
microempreendedores das áreas
de alimentação,
artesanato,
moda, decoração,
acessórios e
calçados, que
venderão produtos
étnicos em geral e
comidas típicas.
Já o projeto
Mundo Livro,
que promove
encontros entre
grandes autores
e o público local,
também irá
abordar a temática
negra. No dia 24,

Filme ‘No Jardim das Folhas
Sagradas’ está na programação

Simpósio de Capoeira terá
exposições, debates e apresentações

Prefeitura oferece serviço
de poda e corte de árvores
Foto: Raquel Toth
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Moradores podem requisitar a retirada
de árvores que tenham problemas

Árvores
mortas ou
que ofereçam
risco são
retiradas pela
Administração
Por Vinícius
Dominichelli

Além de embelezar a paisagem,
as árvores também
contribuem para
a manutenção da
qualidade do ar.
No entanto, em algumas situações
podem atrapalhar
o caminho em calçadas ou até mesmo oferecer risco
de queda. É aí que
o serviço de poda,
corte ou retirada de
árvores da Prefeitura entra em cena.
A remoção ou
substituição das árvores em vias públicas ocorre quando elas impedem a
entrada de veículos
em uma garagem,
causam danos a

imóveis, estejam
mortas ou doentes.
Remoção
Toda remoção
ou substituição deve ser vistoriada
antes por técnicos
do Departamento
de Parques e Jardins da Prefeitura. Para solicitar o
serviço, o morador
deve fazer o pedido pela Rede Fácil,
quando se tratar de
obstrução de garagens, e diretamente pelo telefone
0800-77-08-156,
nos demais casos.
Existem aproximadamente 100
mil árvores em São
Bernardo. Em 2012,

foram removidas
901 árvores, 250
das quais puderam
ser substituídas.
Endereços
Unidade Centro
Praça Samuel Saba-

tini, 50 – Centro
Unidade Riacho
Grande
Av. Araguaia, 265,
Riacho Grande
Unidade Assunção
Av. Robert Kennedy, 3.438.

Plante uma árvore

O morador que quiser requisitar o plantio de uma
árvore em sua calçada deve ligar para
0800-77-08-156. Técnicos da Prefeitura serão
enviados ao endereço para análise de qual a espécie
mais adequada para o local.
Na hora de plantar uma árvore em seu quintal, o
morador deve ficar atento a vários detalhes. O primeiro
deles é verificar se o local do plantio é grande o suficiente
para receber aquela espécie específica de árvore e se não
poderá prejudicar a circulação de pedestres, a entrada de
veículos em garagens ou danificar o calçamento.
As árvores também devem ser plantadas longe de fiações.

Parceria com
a União prevê
formação de
professores
e pagamento
de bolsas

Meta é que todos os alunos de
até oito anos sejam alfabetizados

Foto: Nilson Sandre

verno Federal em parceria com governos
estaduais e prefeituras. Em São Bernardo,
cerca de mil professores serão beneficiados com cursos e o
pagamento de bolsa
de R$ 150 mensais.
O objetivo da
iniciativa é garantir
que os alunos aprendam a ler e escrever até os oito anos.
Também está prevista a distribuição

de material didático específico e
a realização todo
ano de uma avaliação nacional para verificar o nível
de alfabetização.
Formação
Os orientadores
de estudo receberão
formação específica
na rede de universidades federais e algumas estaduais. Os
cursos terão início

ainda em 2012 e vão
se estender ao longo do próximo ano.
Neste ano, foram selecionados 70 orientadores para o processo de formação.
Matemática
De acordo com
a Secretaria de Educação, em 2014
terá início a formação com ênfase em matemática.

rugby, badminton,
jogos de mesa e
se divertiram com
diversas recreações.
As crianças e
jovens estavam
representando as
diversas unidades
e projetos da
Fundação: as
unidades Galpão
Cultural, Silvina,
Parque São Bernardo,
Orquídeas, Santa
Cruz e os projetos
Protejo, Tempo de
Escola e Rotativo

Foto: Valmir Franzoi

Fundação Criança comemora três
anos com 1° Festival Esportivo
Para comemorar
os três anos de
existência da
Cidade dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, cerca
de 600 jovens da
Fundação Criança
participaram, na
quinta-feira (8),
do 1º Festival
Esportivo da
entidade.
Os participantes,
com idades entre 7
e 18 anos jogaram
vôlei, futsal, judô,

Eventos
Stand Up Comedy “Marco
Luque – Labutaria”
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 Rudge Ramos
Dias 9 (sexta) e 10 (sábado),
às 21h, e 11 (domingo), às 19h
Sarafina, O Som da Liberdade
Local: Cineclube da Biblioteca
Monteiro Lobato
Endereço: Rua Jurubatuba,
1.415 Centro
Dia 10 (sábado), às 14h

Por Cosmo Silva

A partir de 2013,
o ensino oferecido
aos alunos do 1º ao
3º ano do ensino fundamental da rede
pública de ensino
terá ainda mais qualidade. Esse será o
resultado da implementação na cidade
do Pacto Nacional
pela Alfabetização
na Idade Certa,
lançado na quarta-feira (7), em Brasília, pela presidenta
Dilma Rousseff. A
secretária de Educação de São Bernardo também esteve
presente ao evento.
O programa é
uma iniciativa do Go-

PROGRAME-SE

SBC adere ao Pacto pela
Alfabetização na Idade Certa
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Bate-papo na Feira
Local: Teatro Elis Regina
Endereço: Avenida João Firmino,
900 Bairro Assunção
Dias 10 (sábado) e
11 (domingo), às 16h
Panos e Lendas - Exercício
de Finalização da Oficina de
Montagem do Centro Cultural
Diadema
Local: Centro Livre de Artes Cênicas
Endereço: Praça Cônego Lázaro
Equini, 240 - Baeta Neves
Dia 10 (sábado), às 16h
Um Samba para Plínio Marcos
Local: Centro Livre de Artes Cênicas
Endereço: Praça Cônego Lázaro
Equini, 240 - Baeta Neves
Dia 10 (sábado), às 20h
Varejão
Local: Sedesc
Endereço: Avenida Redenção,
221 Centro
Dia 11 (domingo), das 6h às 14h
Ferrazópolis - Vivência de Capoeira
Angola, Samba de Roda e Congada
Local: Centro Cultural Jacomo
Guazzelli
Endereço: Rua Rosa Pacheco,
201 Ferrazópolis
Dia 11 (domingo), às 14h
Taboão - Criando Música Criativa
Local: Centro Esportivo e Cultural
do Taboão
Endereço: Rua Alfredo Bernardo
Leite, 1.287 - Taboão
Dia 11 (domingo), às 15h

Alunos atendidos pela entidade
disputaram as partidas
Cidadão.
Para o presidente
da Fundação, o
esporte abre novas
perspectivas para

as crianças. “A
prática esportiva
é essencial para a
transformação dos
jovens”, ressaltou.

Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia / Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
Operação Bota Fora
Região:Alvarenga
Informações: 4366 – 3660 /
4366 – 3662
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Empresas
da cidade
poderão
passar a
fornecer à
petroleira

Posto Avançado fica no
andar térreo da Prefeitura

O Posto Avançado
de Cadastramento
(PAC) da Petrobras
está atendendo na
Sala do Empreendedor, no andar térreo
da Prefeitura. Nessa
segunda etapa, o
PAC vai funcionar
até 9 de agosto de
2013, das 8h às 17h.
Na primeira etapa,
de junho a setembro deste ano, foram registrados 279
atendimentos de
empresários de São
Bernardo e região do
Grande ABC interessados em fornecer
produtos ou serviços à multinacional.
Além de cadastrar as empresas, a
equipe da Petrobras
também orienta os
empreendedores
sobre os critérios jurídicos, gerenciais,
de responsabilidade

Foto: Raquel Toth

Por Vanessa Oliveira

social, com o meio
ambiente e outros
- que as empresas
devem adotar para firmar contratos
com a petroleira.
Desenvolvimento
De acordo com
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo, “a iniciativa
apresenta o passo a
passo para que as

empresas da região
passem a participar
de processos licitatórios da estatal.
A primeira etapa
consistiu na sensibilização sobre as
oportunidades de
negócios. Agora,
entramos na fase
de levantamento de
documentos, certidões e apresentações de projetos”.
Ainda de acordo

com ele, a inicitiva
tem potencial para
ajudar a diversificar
a indústria da cidade.
Serviço
O PAC da Petrobras fica na Praça
Samuel Sabatini, 50,
no Centro. Agendamentos pelo site
www.petronect.com.
br ou pela Central de
Atendimento, no telefone 0800 282 8484.

A Prefeitura
promove até o dia
16 diversas ações
para intensificar
a busca de
pacientes e
orientar a
população sobre
os cuidados
em relação à
tuberculose.
Além da busca
nos domicílios
feita por agentes
comunitários de
saúde, a equipe
do Programa
de Controle de
Tuberculose faz
atendimentos,
das 8h às 17h,
nas 32 Unidades
Básicas de
Saúde (UBSs), no
Ambulatório de
Especialidades
Médicas, no
Centro de
Referência do
Idoso (CRI),
bem como em

Foto: Nilson Sandre

Posto Avançado de Cadastramento
da Petrobras volta a atender

São Bernardo intensifica 7
prevenção e combate
à tuberculose
estabelecimentos
comerciais.
Nesses locais,
estão sendo
distribuídos
questionários
e material
informativo. Há
ainda postos
de coleta para
a realização do
teste de escarro.
Casos suspeitos
são encaminhados
para atendimento.
Serviço
Ambulatório de
Especialidades
Médicas: Rua
Armando Ítalo
Setti, 402, Centro.
Poupatempo:
Rua Nicolau
Filizola, 100,
Centro.
Centro de
Referência do
Idoso (CRI): Av.
Redenção, 221,
Centro.

Testes podem ser realizados
em diversos locais

Câmara Municipal aprova orçamento da Prefeitura para 2013
O projeto de Lei
Orçamentária Anual (LOA) da Prefeitura para 2013 foi
aprovado na quarta-feira (7) pela
Câmara Municipal.
Com 18 votos favoráveis e apenas um
contrário, a peça

passou pelo Legislativo sem emendas. A previsão de
recursos para o próximo ano é de R$
4,4 bilhões, valor
20% superior ao orçamento deste ano
(R$ 3,7 bilhões).
A Secretaria de

Educação terá o
maior orçamento,
com R$ 819 milhões. Em seguida estão as áreas
de Saúde (R$ 812
milhões), Urbanismo (R$ 776
milhões), Transporte (R$ 453 mi-

lhões) e Habitação
(R$ 291 milhões).
Participação
Em São Bernardo, a LOA é elaborada com a ajuda da
população. Dessa
forma, após o processo de discussão

pública, 56 demandas eleitas como
prioridade em 2012
pela comunidade
durante o Orçamento Participativo (OP)
foram incorporadas
ao documento final.
Elas correspondem
a R$ 585 milhões do

orçamento global.
Entre 2008 e
2013, o aumento
no orçamento municipal foi de 134%,
resultado atribuído, entre outros
fatores, à melhoria na qualidade
do gasto público.

Parque Salvador Arena recebe
roda de choro no domingo
Grupo
Descendo
a Serra
vai se
apresentar
gratuitamente

Estádio do Baetão, sede
da Copa São Paulo, recebe
melhorias e adequações
Foto: Divulgação
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Por Soraya
Paladini

O Projeto Choro no Parque tem
continuidade neste
domingo (11) com
a apresentação, no
Parque Municipal
Engenheiro Salvador Arena, no Rudge
Ramos, do grupo
da cidade Descendo
a Serra. Os músicos Sr. Jura, Maik,
Carlinho e Figueiroa
incluíram no repertório composições
de Pixinguinha, Jacob do Bandolin e
Ernesto Nazareth.
O show é gratuito.

Repertório terá Pixinguinha
e Jacob do Bandolin
Como explicou
Figueiroa, a ideia
do projeto é promover um encontro
informal, uma roda
de música onde a
plateia possa aproveitar o show, pedir composições e
até tocar junto com
os integrantes do
grupo. “Queremos
derrubar a barreira
entre a plateia e o
músico, aproximar o

público para ele se
divertir junto com
a gente”, explicou.
Objetivo
O secretário de
Cultura, lembrou
outro objetivo do
projeto. “Iremos
abrir um espaço e
promover músicos
locais, que poderão se apresentar
ao lado de artistas
renomados. Com

isso, queremos fortalecer esse estilo
musical, tão tradicional em nosso País”, destaca.
Serviço
O Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena fica na
Avenida Caminho
do Mar, 2.980, Rudge Ramos. Mais informações pelo telefone 4368-1246.

O Estádio do
Baetão passa
por reformas.
Uma das sedes
da Copa São
Paulo de Futebol
Júnior, que
será disputada
no início de
janeiro, passa
por adequações
estruturais para
receber melhor
o público que
costuma lotar as
arquibancadas
nos jogos do São
Bernardo
Futebol Clube.
Uma das
principais
melhorias será
na drenagem das
arquibancadas,
que, além
de pintadas,
receberão
tratamento

especial para
evitar poças
d´água em dias
chuvosos.
Outras
benfeitorias
contemplam a
adequação dos
acessos para o
público, reforma
dos vestiários
(que sofrem
com infiltrações)
e pintura.
O gramado
sintético do
Baetão também
receberá atenção
especial. As
reformas
emergenciais adequações nas
arquibancadas
e vestiários começarão a
ser entregues
no dia 15 de
dezembro.

São Bernardo F.C. abre inscrições para escolher musa
Estão abertas as
inscrições para o
concurso ‘Gata do
Tigre’. A competição vai escolher
a indicada do São
Bernardo Futebol
Clube para representar o time na
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

‘Gata do Paulistão’,
evento promovido pela Federação
Paulista de Futebol
para escolher as
torcedoras-simbolo
das equipes que
disputarão o Campeonato Paulista da
Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de 27
de dezembro
de 1973

Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida
Secretaria de Comunicação
Raimundo Silva

Série A1 em 2013.
As inscrições devem ser feitas até
30/11 na sede social do time, na Rua
Benedito Luiz Rodrigues, 277, no Bairro Nova Petrópolis.
As candidatas

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

devem colocar em
um envelope A4
lacrado a inscrição
preenchida, regulamento do concurso, duas fotos
tiradas no máximo
há 12 meses (uma
de rosto e outra

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

de corpo inteiro
trajando biquíni),
cópia do RG, CPF
(ou carteira de habilitação) e comprovante de residência.
Pré-requisitos
Podem participar

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

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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do processo seletivo mulheres de 18 a
25 anos, residentes
em São Bernardo.
Informações pelo telefone 43308155 ou e-mail
marketing@saobernardofc.com.
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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

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
A CTR ESTÁ SELECIONANDO COM URGÊNCIA
Bibliotecário - seis meses de experiência, ambos os sexos, idade de 20 a 50 anos e com ensino superior completo (Biblioteconomia). Salário e benefícios A/C.
Farmacêutico - seis meses de experiência, sexo feminino, idade de 28 a 45 anos e com ensino superior completo (Farmácia). Salário de R$ 2.100,00 e benefícios A/C.
OBS: As vagas são para trabalhar em São Bernardo do Campo. Os interessados devem comparecer na CTR dias 12 e 13 de novembro, das 8h às 16h, com todos os documentos e currículo.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
ATENÇÃO - Você que está desempregado ou a procura do primeiro emprego?

A CTR, além de encaminhar os trabalhadores para novas oportunidades de emprego, também oferece orientação profissional com psicóloga. Os temas abordados pela
profissional são: a importância da apresentação profissional e pessoal; como se comportar em um processo seletivo; e a maneira adequada de elaborar um currículo.
As orientações são realizadas todas as terças-feiras, às 10h.
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