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SBC começa a elaborar sistema
de transporte por metrô-cabo
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Sistema será usado em regiões onde ônibus têm dificuldade para chegar;
teleféricos da Venezuela e Colômbia foram visitados por técnicos da Prefeitura
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Praças revitalizadas viram pontos de encontro

Evento celebra
capacitação
de jovens
e adultos
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São Bernardo começa
a projetar metrô-cabo

Regiões onde os ônibus têm dificuldade para
chegar, como do Montanhão, serão beneficiadas

Sistemas da
Venezuela e
da Colômbia
foram
visitados
pelo prefeito
Por Vinícius
Dominichelli

O projeto de instalar em São Bernardo um sistema
de metrô-cabo, popularmente conhecido como teleférico, está em fase
de elaboração pela
Administração. Para
conhecer melhor o
meio de transporte,
o prefeito viajou

a Medellin, na Colômbia, e a Caracas,
na Venezuela, países onde o equipamento opera há
mais de cinco anos.
Em dezembro, o
sistema do Morro
de Alemão, no Rio
de Janeiro, também será visitado.
O teleférico é um
transporte rápido,
seguro, confortável
e não-poluente. Em
São Bernardo, essa modalidade de
transporte vai ser
interligada com corredores de ônibus e
ao metrô, que também serão constru-

ídos no município.
Segundo o prefeito,
esse conjunto de
iniciativas vai fazer
de São Bernardo
referência em mobilidade urbana.
Prioridade
A ideia inicial do
projeto é fazer a ligação do teleférico
com três corredores de ônibus, que
passarão pela Rua
Tiradentes, Estrada
do Montanhão e
Avenida Dom Pedro de Alcântara.
Na região dessas
vias, ônibus e mesmo micro-ônibus
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No Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, teleférico
ajudou na recuperação social da comunidade

têm dificuldade
para chegar em
função de declividade do terreno.
O sistema que
pode ser usado em
São Bernardo terá
capacidade para
carregar cinco ca-

bines por minuto,
sendo dez passageiros (oito sentados e dois em pé)
por vagão. Desta
forma, cerca de
três mil pessoas
são transportadas
por hora. O telefé-

rico viaja a 18 km/h.
O projeto que
está sendo elaborado fará o detalhamento da operacionalidade do sistema, incluindo as
características das
cabines e o trajeto.

Revitalizados, parques e praças da cidade se
transformam em pontos de lazer e de esporte
quebrados e problePrefeitura
implementou mas de drenagem de
melhorias, até águas pluviais, foram
requisitadas pela poo momento,
pulação durante o
em 50 áreas Orçamento Particide lazer
pativo (OP) de 2010.

As melhorias realizadas pela Prefeitura em mais de 50
parques e praças da
cidade estão atraindo cada vez mais
frequentadores. A
Praça Trabalhador
Armando Ruivo, no
Jardim Silvina, conhecida como Praça
dos Trabalhadores, é
um exemplo das mudanças pelas quais
têm passado esses
espaços de lazer.
Depois da revitalização, a praça passou
a contar com pista de
caminhada, áreas de
convívio com bancos
e mesas, equipamentos de alongamento,
playground e novas
calçadas. Além disso, uma das duas
quadras que existiam
no local deu lugar a
uma pista de skate.
As melhorias no
espaço, que antes
tinha brinquedos
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Por Thiago
Krauss

Reforma da Praça dos Trabalhadores foi
pedida durante o Orçamento Participativo

De acordo com o
secretário de Serviços
Urbanos, com a medida “as famílias estão
se apropriando desses espaços públicos
de lazer e esporte e
passando a se preocupar com sua conservação e segurança”.
Chácara Inglesa
A Praça Quinzio
Júlio Rossi, na Chácara Inglesa, da mesma
forma foi revitalizada
pela Prefeitura e vem
recebendo um grande
número de pessoas. O
espaço agora é acessível a pessoas com
deficiência e recebeu
bancos, mesas, playground, nova iluminação, equipamentos
de ginástica e alongamento e muitas
outras melhorias.
Também foi construída uma pista de
corrida, que percorre
toda a praça e tem
continuidade na Avenida Barão de Mauá.

“Quando minha netinha
pede, levo ela no
parquinho.
Como tenho apenas
um corredor pra ela
brincar lá em casa, a
praça se tornou uma
grande área de lazer.”

“Este espaço é
o quintal que
eu não tenho em
casa. Aqui temos
várias opções de
lazer, principalmente
a quadra, que foi
reformada.”

Lino Ferreira, 64 anos,
morador do Jardim
Silvina há 40 anos.

Samuel Silva Santos,
14 anos, morador do
Jardim Silvina.

“A revitalização da
praça ficou ótima.
Os aparelhos e a
pista agora são
adequados para a
prática do esporte.”
Sônia Sato Leal,
moradora da
Chácara Inglesa,
68 anos

“Moro no prédio em
frente e antes eu não
frequentava essa
praça. Com a reforma,
passei a correr todos
os dias. A pista e o
paisagismo mudaram
o local.”
Édson da Cunha,
morador da Chácara
Inglesa, 53 anos

Prefeitura abre inscrições para conferência da Marinha do Brasil em SBC
Empresas de São
Bernardo e do ABC
interessadas em
integrar a cadeia
de fornecedores da
Marinha do Brasil
dispõem de mais
uma ferramenta. A

Administração Municipal está com
inscrições abertas
para a conferência
‘A Marinha do Brasil apresenta suas
demandas de produtos e serviços às

empresas do Grande ABC e como elas
podem se tornar
fornecedoras desta
força’. O evento será realizado no dia
6 de dezembro, no
Senai Mario Ama-

to, das 9h às 13h.
O encontro terá
vagas limitadas e os
empresários devem
se inscrever pelo telefone 4348-1000,
ramal 2097. Até o
momento, cerca de

150 empresários garantiram presença.
Informações
Os interessados
podem se informar na
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co, no 11º andar no
Paço Municipal. A
conferência recebe
apoio da FIESP/Comdefesa, do Consórcio
Intermunicipal do
Grande ABC, entre
outras entidades.
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As plataformas vão facilitar o acesso
das pessoas com deficiência aos ônibus

Por Vinícius
Dominichelli

A Prefeitura está
concluindo diversas
reformas e melhorias na Avenida Presidente João Café
Filho, nas proximidades do Viaduto
Moysés Cheid, inaugurado em setembro
depois de ficar 36
anos abandonado.
Além de duas plataformas de ônibus,
a Administração entrega até o final do
mês uma ciclofaixa,
nova sinalização e
um retorno próximo
à Rodovia Anchieta.
As duas plataformas de ônibus, com
piso elevado de 28
centímetros, vão facilitar o embarque
e desembarque de
passageiros na Ave-

Eventos
43ª Exposição de Orquídeas
Local: sede da Cajuv
Endereço: Avenida Redenção,
271 - Centro
Dias 16, das 16h às 20h; 17, das 9h
às 20h; e 18, das 9h às 17h
Taboão - Conexão Rap
Local: Centro Esportivo
e Cultural do Taboão
Endereço: Rua Alfredo Bernardo
Leite, 1.287 - Taboão
Dia 17 (sábado), às 18h
Espetáculo Estrada
Local: Centro Livre de Artes Cênicas
Endereço: Praça Cônego Lázaro
Equini, 240 - Baeta Neves
Dia 17 (sábado), às 20h
Corporação Musical Carlos Gomes
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 17 (sábado), às 20h

nida Café Filho. Está
previsto também que
o corredor de ônibus
que a Prefeitura vai
construir na via incorpore ao seu trajeto as novas estações.
Retorno
O retorno, que
está sendo construído sob o Viaduto
Moysés Cheid, vai
facilitar o acesso

ao Jardim Lavínia.
Na nova via serão
instaladas baias de
aceleração e desaceleração, faixas de
estímulo à redução
de velocidade, placas que regulamentam velocidade máxima permitida em
30 km/h e sinalização de advertência com semáforo
amarelo piscante.

Ainda está previsto, para janeiro
de 2013, o fechamento do cruzamento em nível do
km 23 na saída da
Via Anchieta, sentido Avenida Capitão
Casa. A demanda é
uma antiga reivindicação da comunidade local devido
ao alto índice de
acidentes graves.

Programa Rua Nova realiza
recapeamento da Avenida do Taboão
Um novo trecho
da Avenida do
Taboão, entre
a Rua Suíça e a
Avenida Doutor
Rudge Ramos,
com cerca de
3,8 mil metros,
está recebendo
diversas
melhorias pelo
Programa Rua
Nova. Estão

PROGRAME-SE

Obras e
melhorias
serão
entregues
no final
do mês

Foto: Valmir Franzoi

Avenida Café Filho recebe novo
retorno e plataforma de ônibus
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previstas reformas
de sarjetas, guias,
calçadas e a
recuperação do
pavimento com
nova capa asfáltica
e sinalização viária.
De acordo com
a Secretaria de
Transportes e Vias
Públicas, não há
neste momento
a necessidade de

interdição da via
durante a execução
das obras.
Rua dos Vianas
Simultaneamente
às intervenções
na Avenida do
Taboão, a Prefeitura
está realizando
melhorias em trecho
da Rua dos Vianas
entre a Rua Almeida

Leme e a divisa com
Santo André. As
melhorias preveem
o recapeamento
asfáltico,
substituição do
solo em trechos
pontuais e a
reforma de sarjetas
e guias. A previsão
é que as obras
sejam concluídas
até o final do mês.

Lançamento do Livro
“Segurança Pública como
Projeto Socioeducacional”
Local: Biblioteca Pública
Municipal Monteiro Lobato
Endereço: Rua Jurubatuba,
1.415 - Centro.
Dia 22 (sábado), às 19h
Fique Sabendo – campanha
de testagem para detecção
do vírus HIV
Local: Ambulatório de Especialidades
Médicas/Centro de Testagem de
Aids e nas 32 UBSs do município
Endereço do Centro de Testagem
de Aids: Avenida Armando Ítalo
Setti, 402 - Centro
De 22/11 a 01/12 (segunda
à sexta), manhã e tarde
V Abra a Boca para a Saúde
– Campanha de prevenção
do câncer bucal
Local: nas 32 UBSs do município
Até o dia 30 de novembro
De segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h

Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia / Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366 – 3660 /
4366 – 3662

Alunos apresentam resultados
da Educação de Jovens e Adultos
Também
participaram
do evento
professores
familiares e
apoiadores

Campanha de prevenção
e combate à dengue
tem continuidade
O mês de
intensificação
das ações de
prevenção
e combate
ao mosquito
transmissor da
dengue, o Aedes
Aegypti, terá
continuidade na
próxima semana. .
Na segundafeira, estão
programadas
diversas
atividades. Das
9h às 16h, a
Secretaria de
Saúde promoverá
o Projeto Entenda
os Bichos,
ação educativa
realizada pela
equipe da
Zoonose, na Praça
da Matriz, no
Centro.
Nas UBSs e
escolas da cidade
serão realizadas

Foto: Raquel Toth
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Por Soraya
Paladini

Foi realizada na
sexta-feira (9) a quarta edição do Haja Eja,
evento que reuniu
alunos, familiares,
professores e apoiadores do programa de
Educação de Jovens e
Adultos de São Bernardo. Neste ano, o
evento teve como tema Educação, Trabalho e Cultura: uma integração necessária.
Além de shows
musicais, artes marciais, coral, street
dance, danças latinas,
música sertaneja e
forró, foram ofereci-

Foram oferecidos ao
público diversos serviços
dos serviços ao público como exames
de diabetes, pressão
arterial, orientação de
nutricionista, corte de
cabelo e manicure.
Segunda a organizadora do evento,
além de promover a
integração dos participantes, o encontro
permitiu a troca de
experiências entre
os alunos. “Este é o
momento em que
os beneficiados pe-

lo programa trazem
a público suas realizações e experiências ao longo
desse período de
formação”, ressalta.
Formação
O programa de
Educação de Jovens
e Adultos (EJA) já
beneficiou, no primeiro semestre de
2012, 1.456 alunos
e tem a estimativa
de beneficiar até o

final do ano outros
dois mil alunos por
meio do Programa
Municipal de Alfabetização e Cidadania
(Promac) e a Educação Profissional e
Movimento de Alfabetização de Jovens
e Adultos (Mova).
Alguns dos cursos oferecidos são
construção civil, costura, marcenaria, informática, meio ambiente e alimentação.

diversas atividades
educativas,
como o Jogo do
Mico-dengue,
caminhadas,
palestras,
passeatas e
exposição de
vídeos.
Também será
realizada uma
caminhada pela
Avenida Dom
Pedro de Alcântara
com os agentes
de saúde e a
população.
Ao longo do mês,
também serão
feitas visitas
porta a porta
em domicílios
e vistorias em
comércios.
Mais informações
sobre a
programação
pelos telefones
4365-5316 e
4367-3306.

Atletas são homenageados por participação nas Paralimpíadas
Os atletas de São
Bernardo que competiram nas Paralímpiadas de Londres,
em setembro, foram
homenageados na
segunda-feira (12)
na Secretaria de Esportes e Lazer da
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

cidade. Os jogadores fazem parte das
equipes da Apadv
(Associação de Pais,
Amigos e Deficientes Visuais de São
Bernardo do Campo)
e da Asa (Associação Sambernarden-

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

se de Atletismo).
Estiveram na cerimônia Márcia Santos (da modalidade
goalball), Luciano
Pereira (atletismo),
além de Émerson
Carvalho e Ricardo Roberto (ambos

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

do futebol de 5).
Os dois últimos garantiram duas medalhas de ouro na
modalidade. A cidade também ganhou uma medalha
de bronze no judô.
Ainda participaram

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

das Paralímpiadas
Regiane Nunes, no
Remo, Letícia de Oliveira, na natação, e
Alexandre Garcia,
técnico do judô.
Inclusão
“Foi um grande

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
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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
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
ATENÇÃO - Você está desempregado ou à 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. Essas orientações estão sendo realizadas todas as terças-feiras, às 10h.
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