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Prefeitura
apresenta
Parque
Tecnológico

Cidade ganha 420 moradias
do ‘Minha Casa Minha Vida’

EDUCAÇÃO 5

40ª quadra
poliesportiva
é entregue
com festa
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Primeiro empreendimento do programa será erguido na região do Montanhão;
moradias serão destinadas a famílias com renda mensal de zero a três salários
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UBS Jardim Represa é reaberta após reforma

Educação
de Jovens e
Adultos forma
nova turma

Fotos: Valmir Franzoi

‘Minha Casa Minha Vida’
garante 420 moradias em SBC
Fotos: Valmir Franzoi
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Região do Montanhão
será a primeira beneficiada

Famílias com mensal de zero a três
salários mínimos.
zero a três
O contrato para
salários
a
construção
do primínimos
mensais serão meiro empreendibeneficiadas mento do programa
Por Cosmo Silva

O Programa Minha Casa Minha Vida
vai construir 420
unidades habitacionais em São Bernardo, destinadas a
famílias com renda

do Governo Federal
na cidade, o Condomínio Residencial
lndependência, localizado no Bairro
Montanhão, foi assinado pelo prefeito, na segunda-feira
(17), no Salão Nobre
do Paço Municipal.

Para o chefe do
Executivo, o novo
empreendimento
reforça ainda mais
as ações já tomadas pelo poder público na área de
habitação. “Essas
novas moradias se
somarão às mais
de 5,2 mil que iremos entregar até
o fim de 2013.”
No evento, também foi assinado
convênio com o

Governo do Estado para o aporte
de recursos para
a segunda etapa
do Conjunto Habitacional Lavínia.
Beneficiados
O Condomínio
Residencial Independência vai beneficiar 230 famílias
que deixarão suas
moradias durante
a urbanização integrada da comuni-

dade Saracantan/
Colina. Também beneficiará 56 famílias
do assentamento
Cásper Líbero e 69
do assentamento
localizado no km
25 da Rodovia Anchieta, que é objeto
de reintegração de
posse pela Ecovias.
A Prefeitura será responsável pela

gestão social do empreendimento, desde a organização da
demanda até a preparação para a ocupação e acompanhamento das famílias.

206 famílias
passam
a ser
donas
de suas
casas
Por Vânessa Oliveira

A Prefeitura entregou o registro
de loteamento e
155 matrículas individualizadas para
os moradores do
Jardim Bela Vista
no sábado (15).
Criada na década
de 1990 como um
loteamento, a comunidade esperou
mais de 20 anos
pela regularização
de suas moradias.
Com o registro
dos lotes, a Prefeitura poderá transferir
“Meu pai e outros
antigos moradores
lutaram por isso, mas
valeu a pena. Basta
ver que antes era um
matagal cheio de lixo
e, agora, é um bairro
urbanizado.”
Celso Pollo da Silva,
representante dos
moradores

a propriedade para
as famílias, que passarão a ter a escritura dos imóveis. Os
novos proprietários
poderão registrar
em seu nome a escritura no Cartório de
Registro de Imóveis.
A medida beneficia
206 famílias, mais
de 630 pessoas.
Segurança
O prefeito falou
sobre a importância da ação. “Esse
processo é bastante trabalhoso, mas,
quando concluído,
é muito gratificante.
Os moradores passam a ter segurança
jurídica para dispor
de seus imóveis, que
também são valorizados”, esclareceu.

Fotos: Valmir Franzoi

Moradias no Jardim Bela Vista são
regularizadas depois de 20 anos

Moradores ocuparam a área na década de 1990
Áreas regularizadas
pela Prefeitura

Vila Comunitária: 50 lotes
Vila Nova Antunes: 419 lotes
Vila das Valsas: 325 lotes
Botujuru: 668 lotes
Nicola Demarchi: 53 lotes
Jardim Bela Vista: 155 lotes
Meta: atingir 51 áreas ou 15 mil unidades
“Moro aqui desde a
fundação do bairro.
A entrega da nossa
documentação
representa uma
grande conquista.
Esse registro significa
que, hoje, tenho
cidadania.”

“Não imaginava
que esse dia
ia chegar. A
Prefeitura cumpriu
o que havia sido
prometido e, agora,
estamos finalmente
com esse registro
em nossas mãos.”

Dalva Brito da Silva,
artesã restauradora

Alzira Maria
Nunes, diarista
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Jardim Represa ganha UBS
reformada e com novos serviços
Equipes
de saúde
bucal e
mental
foram
ampliadas
Por Cosmo Silva

A Unidade Básica
de Saúde (UBS) Represa foi entregue,
na terça-feira (18),
pelo prefeito depois
de ser totalmente reformada. A unidade
também passou a oferecer novos serviços.
Um psicólogo foi
contratado para atender na sala de saúde
mental criada na UBS.
O atendimento
dentário foi reforçado
com a ampliação da
equipe de profissionais e novos equipa-

mentos. Agora são
três dentistas, três auxiliares e três técnicos.
Também foram
criados novos ambientes, como sala para reuniões da comunidade,
sala multiprofissional,
brinquedoteca, fraldário e escovódromo.
Com três equipes
de Saúde da Família, a
UBS manteve seis consultórios para atendimento médico e outros
dois para procedimentos de enfermagem.
Reforma
A infiltração pela
água da chuva, que
causava alagamentos dentro da unidade, foi resolvida com
obras no telhado. Nova iluminação, pintura e padronização

Fotos: Valmir Franzoi
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Com reforma, unidade oferecerá melhores serviços

visual melhoraram
o ambiente da UBS.
Para o prefeito,
melhorar o atendimento de saúde é
respeitar o morador.
“A revitalização dos
equipamentos públicos faz parte do
processo de transformação pelo qual

nossa cidade vem
passando”, destacou.
Com essa unidade, a Prefeitura já
entregou 15 UBSs à
população, entre novos prédios, reformas e ampliações.
A UBS Represa fica na Rua Irati, 10,
no Jardim Represa.

nos dias 19 e 20, o
evento, sediado no
Centro de Formação dos Profissionais da Educação
(Cenforpe), teve
como tema cen-

tral Tecendo uma
Rede de Cuidado.
A ação incentiva
diferentes produções de conhecimento em saúde
e amplia a integra-

Seminário apresenta inovações do SUS

Um mosaico do
que é produzido pelos trabalhadores da
rede municipal de
saúde para a consolidação do SUS
e pela melhoria da

qualidade de vida
da população foi
apresentado na 2ª
Mostra da Saúde
de São Bernardo do
Campo. Promovido pela Prefeitura

ção entre serviços
de saúde, ensino
e pesquisa. Além
da exposição de
trabalhos, foram
realizadas oficinas
temáticas e de prá-

ticas alternativas,
minicursos e conferências. Foram
expostos 330 trabalhos em pôsteres
científicos e 24 atividades interativas.

Prefeitura
vai reformar
54 quadras
em toda
a rede
de ensino
Com grande festa, a Prefeitura inaugurou na sexta-feira
(14) a nova quadra
da Escola Municipal
de Educação Básica
Dr. Vicente Zammite
Mammana, no Bairro
Planalto. Essa é a
40ª quadra entregue
na rede pública de
ensino, de um total
de 54 espaços que
serão reformados
pela Administração.
Durante a cerimônia,
que contou com a
presença do prefeito,
alunos apresentaram
uma cena do Sítio do
Pica-pau Amarelo.
Melhorias
A quadra recebeu
cobertura metálica,
piso apropriado,
nova iluminação e
fechamento lateral.
Rampas e outras

Exposição ‘Geração 90: O que foi
mostrado - O que não foi dito’
Local: Pinacoteca de São Bernardo do
Campo
Endereço: Rua Kara,
105 - Jardim do Mar
Visitação até 31 de janeiro. Terça a
sábado, das 9h às 17h, quinta, até as
20h30
Inscrições
150 vagas para cursos
gratuitos em teatro e dança
Inscrições:
www.saobernardo.sp.gov.br/cultura
Até o dia 8 de fevereiro
Informações:
cultura.clac@saobernardo.sp.gov.br
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves
De 1 a 31 de dezembro

adaptações garantem o acesso para
pessoas com deficiência. Também foram entregues bolas, tabelas e outros
equipamentos para
a prática esportiva.
De acordo com
o prefeito, o espaço
poderá ser usado

por toda a comunidade. “As melhorias
não são apenas para as crianças, mas
também para todas
as famílias do entorno, que também
poderão usar a quadra nos finais de semana”, esclareceu.
Durante a inau-

guração, alunos do
2º ano entregaram
ao chefe do Executivo um projeto de arte
realizado pela turma.
O prefeito também
recebeu um quadro
inspirado no artista Aleksandro Reis,
pintado pelos alunos do 2º e 3º anos.

EJA forma mais 1,9 mil alunos
Alunos das turmas
da Educação de
Jovens e Adultos
(EJA) da Prefeitura
se formaram, na
sexta-feira (14), no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe), no
Bairro Planalto.
Receberam

Amistoso de Handebol:
Brasil x Coreia do Sul
Local: Ginásio Poliesportivo
Endereço: Avenida Kennedy,
1.155 – Bairro Anchieta
Dia 21 (sexta), às 19h
Sarau do Fórum
Local: Rua Jurubatuba, 1.610 - Centro
Dia 27 (quinta), às 18h

Fotos: Valmir Franzoi

Por Soraya
Paladini

Alunos apresentaram uma cena
do Sítio do Pica-pau Amarelo

PROGRAME-SE

Escola do Planalto recebe
a 40ªquadra reformada

Eventos
Entrega de seis ambulâncias
para o Samu
Local: UPA Alves Dias/Assunção
Endereço: Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 4.220 – Alves Dias
Dia 21 (sexta), às 11h

diplomas 1.933
alunos.
Duas ações
integram a EJA: o
Programa Municipal
de Alfabetização e
Cidadania (Promac)
e a Educação
Profissional e
Movimento de
Alfabetização de
Jovens e Adultos

(Mova).
Os alunos da escola
profissional foram
capacitados nas
áreas de saúde,
construção civil,
costura, marcenaria,
informática,
imagem pessoal,
meio ambiente e
alimentação.
Durante a

cerimônia, a
secretária de
Educação foi
homenageada e
ganhou um quadro
de marchetaria
de um dos
alunos. Outra
homenageada
foi a aluna Alaíde
Joaquina Silva,
de 81 anos.

Operação Bota-Fora
Região: Rudge Ramos e Anchieta
Informações: 4366-3660 / 4366-3662

Confira o que abre
e fecha no Natal
Em função do
feriado de Natal
na terça-feira
(25), a Prefeitura
de São Bernardo
vai encerrar o
atendimento
às 17h30 desta
sexta-feira (21),
voltando a atender
normalmente na
quarta-feira (26), a
partir das 8h30.
Já a Rede Fácil do
Paço Municipal
ficará aberta na
sexta até as 19h e
também no sábado
(22), das 7h às
13h. Não haverá
atendimento na

segunda-feira (24).
O Mercado
Municipal do Rudge
Ramos estará
aberto na véspera
(24), das 8h às 19h,
e fecha no feriado.
Feiras Livres,
Farmácias
Populares, Central
de Trabalho e
Renda (CTR) não
terão atividade,
bem como a Rede
Fácil Assunção e
Riacho Grande,
que só retomam
o atendimento na
quarta. Os prontossocorros e UPAs
ficarão abertos 24h.
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SBC inicia atividades
do Parque Tecnológico
Primeiro
passo foi
a criação da
associação
gestora
do Parque

Por Vânessa Oliveira

Incentivar a inovação tecnológica em
setores estratégicos
para a indústria de
São Bernardo: design,
ferramentaria, automotivo, defesa e petróleo e gás. Esse é o
objetivo da Associação Parque Tecnológico, criada na quarta-feira (19), durante
evento na sede da
Administração, com a
presença do prefeito.
Alguns dos membros da associação,
que fará a gestão do
Parque, são Ciesp,
Senai, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro (CISB),
Universidade Federal
do ABC (UFABC), entre outras instituições
de ensino superior,
além de sindicatos
e a Prefeitura. Durante a fundação,
ocorreu a aprovação

do estatuto e a eleição dos membros
da nova entidade.
A ideia é que as inovações desenvolvidas
pela entidade atendam a necessidades
específicas da indústria de São Bernardo.
Como explicou o
prefeito, a associação
vai ajudar a agregar
ainda mais valor ao

que é produzido no
município. “A iniciativa possibilita a conjunção de energias
entre poder público,
empresas, sindicatos e instituições de
ensino e pesquisa
em projetos conjuntos”, destaca o
chefe do Executivo.
O prefeito comentou ainda que sábado

(23) será apreciado
pela Câmara Municipal o projeto de
lei que dispõe sobre a instituição do
Programa Municipal
de Incentivo à Inovação Tecnológica.
A sede provisória será no Colégio
Salete, no Centro,
onde também funciona a UFABC.

Empreendimentos terão apoio da Prefeitura
A Incubadora de
Empreendimentos
Solidários da
Prefeitura (SBCSOL)
anunciou as 17
empresas da cidade
que terão seu
apoio para ampliar
a participação no
mercado. O anúncio,
no dia 14, foi feito
durante o primeiro
seminário da

entidade, realizado
na Universidade
Metodista, que
contou com a
presença do
secretário nacional de
Economia Solidária,
do Ministério do
Trabalho e Emprego,
Paul Singer.
O foco do seminário
foram as perspectivas
e oportunidades da

economia solidária
e o papel das
incubadoras.
Os empreendimentos
que terão o apoio da
incubadora são das
áreas de metalurgia,
processamento de
material reciclável,
costura, artesanato,
hortas urbanas
e alimentação. O
convênio tem duração

de 24 meses e
o atendimento
é prestado na
Central de Trabalho
e Renda. A
equipe é formada
por técnicos e
consultores.
A SBCSOL é
resultado de parceria
entre a Prefeitura
e a Universidade
Metodista.

Concurso ajuda a decorar
moradias populares
Fotos: Reprodução

Famílias
poderão
adquirir
móveis com
condições
facilitadas

Depois do The Voice,
Maria Christina
vai lançar CD

Por Vânessa Oliveira

Reunião do Arranjo Produtivo Local (APL) da Cadeia
Moveleira - formado por empresários
e trabalhadores do
setor - com a presença do prefeito,
na terça-feira (18),
apresentou a vencedora do concurso que
escolheu o melhor
projeto para mobiliar os apartamentos
dos conjuntos habitacionais que a Administração está construindo na cidade.
A vencedora foi
Ana Maria de Sousa Farias, aluna do

Móveis escolhidos têm
qualidade e custo baixo

Senai Almirante Tamandaré, que criou
o projeto para decorar unidades de 42
m² com qualidade e
custos baixos. Ela ganhou um notebook.
O concurso, que
tem o apoio da Prefeitura, foi promovido
pelo Senai e Sindicato
da Indústria de Mó-

veis do ABC (SIMABC).
Além de incentivar
a indústria local, que
vai produzir os móveis, os moradores
dos conjuntos habitacionais também serão
beneficiados, uma vez
que poderão adquirir os produtos com
preços populares e
condições facilitadas.

“Queremos não
apenas preparar mão
de obra qualificada,
como também estimular a inovação
tecnológica”, citou o
chefe do Executivo.
Na reunião também foi apresentado um balanço das
atividades da APL
ao longo do ano.

A cantora
Maria Christina
de Almeida,
moradora da
Vila Tozzi, no
Riacho Grande,
ficou entre os
quatro melhores
artistas que
participaram, no
último domingo
(16), da grande
final da primeira
edição de um
reality show
musical da TV
brasileira.
Embora não
tenha sido
campeã, a
cantora, de
apenas 23 anos,
afirmou que
um importante
objetivo foi
alcançado.
“Muitas pessoas
que não sabiam
quem eu era,
passaram a

saber por meio
do programa
e isso é muito
gratificante”,
frisou.
Para o próximo
ano, Maria
revelou que
pretende lançar
seu disco no
Rio de Janeiro e,
depois, em todo
o Brasil.
A cantora
agradeceu o
apoio de São
Bernardo e
mandou um
recado para
o público da
cidade. “Espero,
futuramente,
voltar a me
apresentar por
aqui, para que
mais pessoas
possam apreciar
e conhecer
meu trabalho”,
concluiu.

Moradora de Diadema vence o ‘Gata do Tigre’
A consultora de
marketing Nathália Almeida Abreu,
24 anos, moradora de Diadema, foi
escolhida, na últiPUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

ma segunda-feira
(17), como a Gata
do Tigre 2013. Ela
representará o time
de São Bernardo no
Concurso Gata do
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

Paulistão, promovido
pela Federação Paulista de Futebol entre
os times que disputarão a Série A1 do Estadual do ano que vem.

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

“Não imaginava
que pudesse conquistar esse título. Agora que ele
veio, me sinto honrada e muito feliz”,

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

disse a vencedora.
Na mesma noite,
os artilheiros Fernando Baiano e Ney
Mineiro apresentaram à torcida os no-

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

vos uniformes. A
marca italiana Kappa
será a responsável
pela confecção dos
modelos, de cor
amarela e branca.

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
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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.
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