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Começa a Operação Guarda-Chuva
Foto: Valmir Franzoi

Conjunto de medidas, preventivas e emergenciais, ajudam moradores a enfrentar período de chuvas fortes

FESTIVIDADES 8

Natal chega a
São Bernardo

HABITAÇÃO 4

Prefeitura desativa últimos alojamentos da cidade
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Fotos: Valmir Franzoi

Prefeitura prepara
a cidade para
enfrentar as chuvas

Prefeitura atua divulgando informações,
localizando e eliminando situações de risco

Medidas vão
minorar os
problemas
causados
pelas chuvas
de verão
Por Alexandre
Postigo

Para evitar e reduzir os problemas
resultantes das chuvas de verão, como
deslizamentos de
barrancos e desabamentos de moradias,
a Prefeitura deu início
na segunda-feira (3),
à terceira edição da
Operação Guarda-Chuva. Realizada

entre 1º de dezembro e 15 de abril de
cada ano, a iniciativa
é composta por diversas ações preventivas e emergenciais,
concentradas onde o
risco aos moradores
é maior, como nas
comunidades localizadas em encostas.
Prevenção
Entre as medidas
preventivas mais importantes, está a retirada de 1,5 mil famílias das regiões onde
o risco era considerado muito alto. Os
moradores retirados

foram beneficiados
pelo auxílio aluguel
da Prefeitura, o Renda Abrigo. Eles também passaram a ter
prioridade dentro do
programa habitacional da Administração.
Além disso, desde
2009, são realizadas
na cidade obras para a eliminação de
situações de risco,
como o tratamento de
encostas e construção
de muros de arrimo.
Na quinta-feira (6),
o prefeito vistoriou
algumas dessas intervenções realizadas
com recursos do Pro-

grama de Aceleração do Crescimento
(PAC) II - Prevenção
de Riscos: Contenção de Encostas.
Outra iniciativa é a
Operação Alerta Sai
de Casa, na qual um
sistema de monitoramento das chuvas e
comunicação avisa os
moradores das áreas
vulneráveis quando
é chegado momento
de ir para um dos
refúgios insta la dos pela Prefeitura.
Comunidade
A Operação Guarda-Chuva conta com

os Núcleos de Defesa Civil (Nudecs),
formados por pessoas que moram
nas áreas de risco e
que são capacitadas
pela Prefeitura para
reconhecer os sinais
de perigo e orientar os moradores.
Atualmente, em toda a cidade, são 11
Nudecs, com cerca
de 140 voluntários.
Como aponta o
prefeito, o resultado
de todo esse esforço
pode ser provado
pelos números: no
Verão 2009/2010,
foram registrados

784 desabamentos,
índice que caiu para
25 na passagem de
2011 para este ano.
Além disso, no ano
passado, nenhuma
morte foi registrada como resultado
das chuvas fortes.
“Rígido planejamento
e apoio da comunidade são os segredos do sucesso da
Operação Guarda-Chuva”, esclareceu.
Serviço

O morador que quiser relatar
situações de risco em sua casa
ou comunidade pode ligar para o
número da Defesa Civil: 199
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Em menos de três
anos, Operação já
recebeu dois prêmios
Ambiental com o
artigo: “Operação
Guarda-Chuva:
prevenção e resposta a desastres
naturais em São
Bernardo do Campo - SP”, elaborado pela Defesa Civil e pela Secretaria de Habitação.
Além disso,
no mesmo ano,
foi recomendada
como modelo de
gestão pelo Instituto Geológico,
órgão que presta
assessoria técnica
à Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (CEDEC).

Foto: Nilson Sandre

O conjunto de
ações da Defesa Civil de São Bernardo,
entre elas, a Operação Guarda-Chuva,
foi premiado neste
ano, pelo Ministério
do Meio Ambiente,
como uma das melhores práticas do
País na prevenção
de acidentes decorrentes das chuvas
fortes e outros desastres naturais.
No ano passado, a Operação recebeu menção de
destaque durante
o 13º Congresso
Brasileiro de Geologia de Engenharia

Foto:Valmir Franzoi

Obras eliminaram
situações de risco

Famílias removidas de regiões
vulneráveis receberam moradias

Dois últimos alojamentos são
desativados pela Prefeitura
64 famílias
que residiam
nos locais
receberam
novas
moradias

Três UBSs serão
reformadas com recursos
de emenda parlamentar
Fotos: Valmir Franzoi
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Por Cosmo Silva

A Prefeitura desativou e demoliu,
na segunda-feira
(3), os dois últimos
alojamentos ativos
da cidade: o Vila
Império, localizado
no Rudge Ramos,
e o Madureira, no
Bairro Baeta Neves.
Todas as 64 famílias que residiam
nos locais receberam apartamentos
da Prefeitura. O Vila
Império foi constituído em 2001 e
as 39 famílias cadastradas foram
atendidas no Conjunto Habitacional
Nova Silvina. Já o
Madureira, também implantado
em 2001, contava

Alojamentos Vila Império (foto)
e Madureira foram demolidos
com 25 famílias cadastradas: 21 foram contempladas
com moradias no
Conjunto Habitacional Três Marias
e quatro no Conjunto Nova Silvina.
O chefe do Executivo falou sobre
a importância da
iniciativa. “Esse ato
é um registro, uma
página que estamos
virando na nossa

cidade. Essas pessoas, que antes
moravam de forma
precária nos alojamentos, agora têm
moradia digna e de
qualidade”, ressaltou o prefeito, presente à desativação.
Histórico
No início de
2009, existiam
oito alojamentos
provisórios em São

Bernardo, onde
viviam 667 famílias. Além disso, a
Prefeitura também
está encaminhando soluções habitacionais definitivas para aquelas
pessoas vinculadas
a alojamentos desativados antes de
2009 - o Almeida
Leme, Cooperativa, dos Vianas
e Vila São Pedro.

Delegação Internacional conhece
urbanização em áreas de mananciais
Cerca de 80
participantes
do Seminário
Internacional
– Integrated
Urban Water
Management,
realizado em São
Paulo, visitaram
São Bernardo na
quinta-feira (6).
Representando
diversos países da
América Latina, da

Coréia e de outras
cidades brasileiras,
eles conheceram
o Projeto de
Urbanização
Integrada da Região
do Alvarenga e a
área de intervenção
do Programa
Mananciais. Ambos
os projetos são
considerados
experiências
exemplares de

urbanização de
favelas.
Para o prefeito,
que recepcionou
o grupo no Sítio
Bom Jesus, as
ações que estão
sendo realizadas
na região, com
a produção
de moradias,
urbanização e
canalização de
córrego, estão

mudando a vida
na comunidade.
“Tudo isso está
sendo possível
graças às
parcerias que
desenvolvemos
com o Governo
Federal, órgãos
internacionais
como o Banco
Mundial e o
governo do
Estado”, explicou.

O prefeito assinou,
na terça-feira (4),
convênio com o
governo estadual
para reforma
e melhoria das
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
Vila Mussolini,
Baeta Neves e
Farina. O recurso,
no valor de
R$ 1,5 milhão,
foi destinado por
meio de emendas
da deputada
estadual Ana
do Carmo ao
Orçamento do
Estado de São
Paulo.
Para cada unidade
serão destinados
R$ 500 mil, 70%
do custo das
reformas das
três unidades de
saúde. Os outros

30% virão da
Prefeitura.
“A vinda desses
recursos é muito
importante
para reformar
as unidades
e melhorar a
qualidade de vida
da população”,
ressaltou o chefe
do Executivo.
Para Ana do
Carmo, a
Prefeitura está
transformando
São Bernardo em
diversos setores.
“A Saúde era a
área que mais
necessitava de
investimentos.
Por isso, indiquei
as verbas para
auxiliar na
reforma das
UBSs”, disse a
deputada.

São Bernardo passa a
integrar Conselho da
Rede Mercocidades
São Bernardo foi
escolhida, pela
primeira vez, para
fazer parte do
Conselho da Rede
Mercocidades
durante a 17ª
Cúpula da entidade,
realizada em
novembro, em
Quilmes, na
Argentina.
O conselho é o
órgão superior de
direção entre as
assembleias anuais
e é integrado por
quatro cidades de
cada país membro
pleno do Mercosul
(Argentina, Brasil,

Paraguai e Uruguai)
e uma de cada
país associado
(Bolívia, Chile,
Peru e Venezuela),
além das cidades
que compõem a
Comissão Diretiva
e a Secretaria
Executiva.
São Bernardo
continuará na
subcoordenação
das Unidades
Temáticas de
Cultura, Educação,
Juventude e
Segurança Cidadã. A
Rede Mercocidades
reúne mais de 270
cidades.

Prefeitura entrega últimas 80 moradias
do Conjunto Habitacional Nova Silvina
Fotos: Valmir Franzoi

Com essas
unidades,
Administração
chega à
marca de
3.282 imóveis

As últimas 80
moradias do Conjunto Habitacional Nova Silvina
foram entregues
pela Prefeitura no
sábado (1/12). Os
imóveis são destinados a famílias
que viviam em situação precária no
Jardim Colina, nos
alojamentos provisórios José Fornari,
Pedreira, Madureira e Vila Império
e no Acampamen-

Fotos: Valmir Franzoi

Por Thiago Krauss

to dos Ciganos.
Cada unidade
conta com dois
dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço. No total, foram construídos
540 apartamentos.
Além das mora-

Conjunto tem 540 apartamentos
dias, também foi
entregue um novo
centro comercial
para a comunidade,
que será explorado
por 14 famílias do
conjunto habitacional escolhidas por
meio de sorteio.
Durante o even-

to, o prefeito falou
sobre a importância da ação. “Essa
entrega representa o fim dos alojamentos, onde
as pessoas viviam
de forma precária,
com ratos e muita
sujeira”, afirmou.

“Onde eu morava,
o esgoto passava
em frente de casa e
tínhamos que enfrentar
problemas com ratos e
baratas. Hoje, vou morar
em um lugar melhor”.
Maria de Jesus Neta,
23 anos, moradora da
Vila Império
“Fazia oito anos
que estávamos no
acampamento e, hoje,
vamos mudar esta
realidade. Isso será o
recomeço das nossas
vidas”.
Vandair Suares Ferreira,
47 anos, morador do
Acampamento dos
Ciganos

Como parte do
Conjunto Nova Silvina, a Prefeitura implementou
as redes de água,
esgoto, energia
elétrica e realizou
obras de drenagem
e pavimentação.
Também foram

criadas novas áreas
verdes e de lazer.
Meta
Até o momento,
a Prefeitura construiu 3.282 moradias. A meta é entregar 5.280 até
o final de 2013.
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Conferência aproxima Marinha
do Brasil e empresários da região
Proposta
é promover
novos
negócios
e gerar
empregos

Foto: Wilson Magão
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Por Vânessa Oliveira

Conferência promovida pela Prefeitura reuniu, na quinta-feira (6), representantes da Marinha do
Brasil e empresários
da região. Cerca de
500 pessoas participaram do encontro,
no Senai Mário Amato,
no Bairro Assunção.
Além do prefeito,
estiveram presentes
sete almirantes, inclusive o vice-almirante Edesio Teixeira
Lima Junior, diretor
de Abastecimento da
Marinha. A iniciativa é

Encontro reuniu cerca de 500 pessoas
inédita no Grande ABC.
Durante a Conferência, os oficiais
apresentaram aos empreendedores as demandas da corporação
em serviços e produtos para os próximos
anos. Os empresários
também puderam conhecer em detalhes
os procedimentos
para serem fornecedores da Marinha.
Alguns dos seg-

mentos representados no encontro
foram os de metal-mecânica, de alimentos, têxtil, de
material cirúrgico-hospitalar e de componentes de navios.
Empregos
O evento é mais
uma ação da Prefeitura para inserir a indústria local na cadeia
produtiva dos seg-

mentos de defesa e
segurança, considerados estratégicos
pela Administração
para criar novos e
melhores empregos.
Para o Prefeito,
iniciativas como essas podem diversificar o parque industrial da região,
hoje baseado nos
segmentos automotivo, químico
e petroquímico.

Campanha reforça
doações destinadas a
programas sociais
A Prefeitura
lançou, na
quarta-feira (5),
uma campanha
para incentivar
doações ao Fundo
Municipal de
Direitos da Criança
e do Adolescente
(FMDCA), que
beneficia com
recursos diversas
entidades sociais
do município.
Para poder deduzir
até 6% do imposto
de renda devido
para o próximo
ano, pessoas
físicas devem fazer
sua doação até o
último dia útil de
dezembro. Já as
pessoas jurídicas
podem deduzir
até 1% do tributo
se a doação for
feita até o último
dia útil de abril do
próximo ano.

A contribuição
pode ser feita
por meio da
impressão
de boleto
pelo site da
Prefeitura (www.
saobernardo.
sp.gov.br) ou por
meio de depósito
direto em conta
corrente (Banco
do Brasil - AG
0427-8, C/C
31.958-9). Após
a confirmação
do depósito,
será emitido um
recibo para que
seja utilizado
na dedução do
imposto.
O Fundo é
Controlado
pelo Conselho
Municipal de
Direitos da
Criança e do
Adolescente
(CMDCA).

Grupo de Trabalho de Panificação é lançado pela Prefeitura
A Prefeitura deu
mais um grande
passo no sentido
de fortalecer o setor de serviços do
município. Na última segunda-feira
(3) foi lançado o
Grupo de Trabalho

(GT) de Panificação, com a meta de
formular ações de
apoio e fomento
ao segmento. O
grupo reúne empresários, o Sindicato da Indústria
da Panificação e

Confeitaria do ABC
(Sipan) e a Associação dos Industriais
de Panificação e
Confeitaria do
Grande ABC, entre
outras entidades.
Durante a primeira reunião, al-

guns dos temas
abordados foram
a qualificação profissional, simplificação do acesso
ao crédito bancário e segurança no
uso das energias.
Também foi dis-

cutida a renovação
de equipamentos
industriais dos
panificadores da
cidade por meio,
por exemplo, de
parcerias com a
Associação Brasileira de Equipa-

mentos e Máquinas (Abimaq).
Dados preliminares indicam
que São Bernardo tem cerca de
300 padarias, que
empregam de 5
a 6 mil pessoas.

Por Vinícius
Dominichelli

Um conjunto de
intervenções viárias
vai contribuir para
que a fluidez do trânsito melhore na região da Praça Miguel
Etchnique, no Ferrazópolis. As obras
estão em andamento
e serão entregues
em junho de 2013.
Na Avenida Rotary, no sentido Centro, no trecho entre
o Hipermercado WalMart e o São Bernardo
Plaza Shopping, será
implantada mais uma
pista de rolamento,
a terceira da via. No
sentido bairro, no
mesmo trecho, será
complementada a terceira faixa. Na própria
Rotary, no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, um
acesso exclusivo será
implantado com destino ao km 23 da Via
Anchieta. Essa inter-

venção vai eliminar
o conflito entre os
veículos que circulam
pela própria Rotary,
a Av. José Fornari e
a Rodovia Anchieta.
Semáforos
Outra alteração
importante será a
eliminação do semáforo na saída do WalMart. Desta forma,
os veículos deverão
sair do estacionamento do hipermercado pela Rua Angelina Scopel Pinotti.
O acesso pela Rodovia Anchieta aos
bairros Demarchi
e ao Centro, atualmente feito por meio
de uma única via,
será desmembrado
em duas. Essa intervenção vai possibilitar a retirada
de aproximadamente 600 veículos por
hora, nos horários
de pico, do retorno sob o viaduto.
Todas as obras
fazem parte da compensação viária que
o São Bernardo Plaza
Shopping é obrigado
a fazer devido à instalação do empreendimento no bairro.

Av. Rotary

Acesso a saída da Rodovia Anchieta

Obras
serão
entregues
em junho
do próximo
ano

vão monitorar as
principais vias do
Centro da cidade
para orientar
motoristas,
melhorar a fluidez
do trânsito e coibir
o estacionamento
irregular de
veículos. A

Entenda as melhorias

1- Criação de mais uma faixa de rolamento no trecho entre a
Rua Angelina Scopel Pinotti e Av. Rotary		
2- Eliminação da saída do hipermercado Walmart. Criação de
nova saída pela Rua Angelina Scopel Pinotti
3- Implantação de terceira faixa de rolamento entre o Walmart
e o São Bernardo Plaza Shopping
4- Acesso de saída da Rodovia Anchieta (sentido litoral) com
destino ao Bairro Demarchi e Centro será desmembrado, com uma
nova abertura de acesso ao bairro Demarchi. Isso vai retirar cerca
de 600 veículos por hora, nos horários de pico, do retorno sob o
viaduto.
5- Acesso exclusivo da Avenida Rotary com destino ao km 23 da
Via Anchieta
6- Nova alça de acesso da Avenida José Fornari para os bairros
Demarchi e dos Casas e também para o km 23 da Via Anchieta
7- Alargamento para acesso à Via Anchieta sentido São Paulo
8- Alargamento da alça existente sob o viaduto, dando acesso
às Avenidas Faria Lima, José Fornari e km 23 da Via Anchieta
9- Alargamento do retorno existente sob o viaduto Miguel
Etchnique para a Avenida Faria Lima sentido bairro-centro.

operação dos
agentes se estende
das 8h às 20h, todos
os dias.
Na região central,
ruas como Marechal
Deodoro, Américo
Brasiliense,
Padre Lustosa,
Dr. Fláquer, João

São Bernardo/Metodista x UNC/
Concórdia (SC) – final da Liga
Feminina de Handebol
Local: Ginásio do Baetão
Endereço: Avenida Armando Ítalo
Setti, 901 – Bairro Baeta Neves
Dia 8 (sábado), às 17h
Na Casa de Poe – Cia
Empírica de Teatro
Local: Parque Municipal
Engenheiro Salvador Arena
Endereço: Avenida Caminho
do Mar, 2.980 - Rudge Ramos
Dias 8 (sábado), às 20h,
e 09 (domingo), às 19h

Operação Papai Noel organiza
trânsito do Centro da cidade
Desde o último
sábado (1), a
Secretaria de
Transportes
desenvolve a
Operação Papai
Noel em São
Bernardo. Até o dia
25 de dezembro,
agentes de trânsito

PROGRAME-SE

Intervenções vão melhorar
trânsito na Praça Miguel Etchnique

Eventos
Reggae para Juventude
Local: Parque da Juventude
Città di Maróstica
Endereço: Avenida Armando
Ítalo Setti, 65 - Centro
Dia 8 (sábado), às 15h

Pessoa, Municipal,
Marechal Rondon,
Avenida Prestes
Maia e Praça Lauro
Gomes recebem
atenção especial
por conta do
comércio intenso
nesta época
do ano.

2º Salão do Artesão
Local: Pavilhão Vera Cruz
Endereço: Avenida Lucas
Nogueira Garcez, 756 - Centro
Até 9 de dezembro (quarta
a sábado, das 11h às 19h.
Domingo, das 11h às 17h)
Fundação Criança realiza
encontro Dialogando em Rede
Local: Auditório do Centro de Referência
Cidade dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Endereço: Rua Francisco Visentainer,
804 - Bairro Assunção
Dia 10 (segunda), às 14h
Entrega da reforma do Centro de
Referência da Assistência Social
(CRAS) Riacho Grande
Local: Rua Amazonas,
460 - Riacho Grande
Dia 12 (quarta-feira), às 16h
Exposição de Cartões de Natal
Local: Seção de Pesquisa
e Documentação
Endereço: Alameda Glória, 197 – Centro
Visitação de 4 a 20 de dezembro,
de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 16h30.
Inauguração
Inspetoria Regional da Guarda Civil
Municipal - Rudge Ramos
Local: Rua Londrina, 345 - Rudge Ramos
Dia 8 (sábado), às 10h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves
De 1 a 31 de dezembro
Operação Bota Fora
Região: Ferrazópolis e Montanhão
Informações: 4366 – 3660 /
4366 - 3662
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Árvore de Natal gigante
e presépio iluminam Paço
Municipal a partir de hoje

Espaço
terá ainda
área para
concertos
e praça de
alimentação
Por Cosmo Silva

As festividades natalinas começam em
São Bernardo com a
inauguração da árvore de Natal de 44
metros e presépio
em tamanho natural
no Paço Municipal
hoje (7), às 17h. A
atração estará disponível até 6 de janeiro.
A apresentação
musical da Paróquia
da Sagrada Família

abrirá a programação.
Em seguida, às 20h, será realizada a cerimônia da bênção do cenário de Natal pelo bispo
de Santo André, Dom
Nelson Westrupp. O encerramento será com
a tradicional queima
de fogos de artifício.
A árvore do Paço, a
maior da região, será
decorada com 6 mil
lâmpadas. Canhões
com luzes coloridas
vão garantir a beleza da atração. Além
disso, a Esplanada
será decorada com
iluminação especial.
Jardim
O Papai Noel e du-

as auxiliares vão
receber adultos e
crianças até o Natal em um espaço
todo iluminado,
com dois jardins
de grama sintética.
Duas áreas para
concertos natalinos (confira a programação no site
www.saobernardo.
sp.gov.br ) e uma
praça de alimentação, aberta das
9h às 22h, completam o cenário.
As visitas ao Papai Noel podem ser
feitas de 20 a 24 de
dezembro, das 13h
às 18h, e no dia 25,
das 10h às 14h.

Foto: Valmir Franzoi

Grécia e
México
já haviam
visitado
a cidade
em outubro
Por Vinícius
Dominichelli

Campeã do mundo em 1998 e vice
em 2006, a delegação da França
esteve, na última
quinta-feira (6), em
São Bernardo para
conhecer as instalações do Estádio
Primeiro de Maio e
também o Liau Hotel
Park Plaza. A cidade
está no catálogo do
Centro de Treinamento de Seleções
(CTS), divulgado pela FIFA em agosto,
e poderá receber
seleções durante
a Copa do Mundo
de 2014, no Brasil.
Os representantes franceses co-

Estádio Primeiro de Maio foi modernizado
pela Prefeitura e pode receber seleções
nheceram os vestiários, as cabines de
imprensa, o gramado e as arquibancadas do estádio. Foi
apresentado também o alojamento
construído dentro
do Primeiro de Maio
para as categorias de
base, já inaugurado,
e o futuro espaço
para o time principal.
As delegações da
Grécia e do México

imprensa, local para
realização de entrevistas, vestiários,
demais instalações
para os atletas, tipo
de solo, drenagem
entre outros itens.
Uma segunda
versão do catálogo
do CTS será divulgada no primeiro
semestre de 2013
e a versão final no
segundo semestre do mesmo ano.

visitaram a cidade
em outubro com
o mesmo objetivo.
Para poder receber seleções nacionais, mais de cem
detalhes dos campos e hotéis das
cidades são avaliados. São considerados o sistema
de abastecimento
elétrico, de água,
os acessos para as
equipes e para a

O cordelista Moreira
de Acopiara,
além de poetas,
seresteiros e
outros artistas
se apresentam
neste domingo, a
partir das 11h, na
Chácara Silvestre. O
espetáculo, gratuito,
faz parte do projeto
Improvisando o
Verso, que tem o
objetivo de valorizar
artistas locais e as
manifestações em
que a improvisação
seja o foco
principal.
No encontro,
diversos
estilos estarão
representados:
cordel, poesia

popular, trova,
cururu, repente,
samba partido alto
e rima de improviso
(Hip Hop).
O público será
convidado a
participar do show,
se manifestando
por meio da
declamação de
poesias ou outras
formas artísticas
ligadas ao
improviso.
O Parque Chácara
Silvestre fica na
Avenida Wallace
Simonsen,
1.800, no Bairro
Nova Petrópolis.
Informações pelo
telefone
4332-3028.

Moreira de Acopiara
Foto: Divulgação

De olho na Copa, França conhece
Estádio Primeiro de Maio
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Artistas populares se
apresentam na Chácara
Silvestre neste domingo

Oportunidades para SBC com Copa de 2014 são discutidas em seminário
Os desafios e
oportunidades que
São Bernardo e outros municípios brasileiros terão com a
realização da Copa
do Mundo de 2014
estão sendo aprePUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

sentatados no 10º
Seminário Nacional
de Esporte e Lazer,
realizado em Natal,
no Rio Grande do
Norte, entre terça (4)
e sexta-feira (7). O
secretário de Espor-

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

tes e Lazer está no
encontro, que tem
como tema ‘Copa
do Mundo da FIFA 2014: impactos
e legados para o
desenvolvimento
das políticas pú-

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

blicas do esporte
e do lazer nas cidades brasileiras’.
São Bernardo é
uma das cidades
pré-selecionadas
pela FIFA para receber treinos e aclima-

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

tizações de seleções
para o Mundial. A
cidade foi visitada
pelas delegações
de três seleções,
que conheceram o
Estádio Primeiro de
Maio e o Liau Pa-

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

rk Hotel (veja texto
acima). Como explicou o secretário,
outro objetivo do
encontro é apresentar as ações da Prefeitura para a promoção do esporte.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Secretário Adjunto
Fernando Leal Fernandes Jr
Diretora de Comunicação
Thelma Torrecilha
Editor Executivo
Alexandre de Arruda Postigo
Editores
Émerson Bezerra, José Maria
Silva Moreira,
Ana Lúcia Almeida
Editor de fotografia
Wilson Magão
Projeto Gráfico, arte
e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Thiago Stanzani
Editoração
Ismael Moura
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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

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
ATENÇÃO - Você 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 são: a importância da
apresentação profissional e pessoal, como se comportar em um processo seletivo e a maneira de elaborar um
currículo. Essas orientações são realizadas todas as terças-feiras, às 10h.

