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Centro de Audiovisual abre
inscrições na terça-feira

Novo espaço, no Cenforpe, vai oferecer cursos gratuitos de Cine/TV e de Animação
2D e 3D; aulas no Centro, que será inaugurado na segunda, começam em março
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Rádios digitais
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Prefeitura intensifica ações contra a dengue
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Conjuntos
habitacionais
recebem
novas famílias
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Centro de
Audiovisual
abre
inscrições
na terça-feira
Espaço vai oferecer cursos gratuitos
de Cine/TV e de Animação 2D e 3D
Por Soraya
Paladini

As inscrições
para o Centro de
Audiovisual, um
moderno espaço
para a formação de
novos profissionais
e de difusão de
produtos cinematográficos e de peças para a TV e animação, têm início
na terça-feira (27),
pelo site www.saobernardo.sp.gov.
br/cultura/cav.
Localizado no
Centro de Formação dos Profissionais da Educação
(Cenforpe), no
Bairro Planalto, o
novo espaço será inaugurado na
segunda-feira (26)
com a presença do
prefeito e da ministra da Cultura.
O centro vai
oferecer cursos
gratuitos, com
matérias teóricas

e práticas, nas áreas de Cine/TV e de
Animação 2D e 3D.
A escola terá capacidade para atender 225 alunos. Os
cursos terão duração de um ano e
meio, divididos em
três semestres. As
aulas para a primeira turma, de 75
alunos, começarão
em março, após o
processo seletivo.
Estrutura
O Centro tem 1,2
mil metros quadrados, duas ilhas de
edição, cabine para dublagem e locução, estúdio de
100 metros quadrados, 60 computadores Apple para
edição de vídeos e
animação, quatro
estúdios de aula e
área administrativa.
Segundo o coordenador geral do
Centro, o grande di-

ferencial do projeto
é a formação completa dos alunos,
com base sólida na
produção artística.
“Esse tipo de formação é pioneiro no
País, pois todos os
alunos vão aprender desde roteiro,
cenário, fotografia,

edição, até efeitos
especiais e grandes
produções”, destaca.
Parceria
O novo espaço é
resultado de convênio entre a Prefeitura
e o Governo Federal,
por meio do Ministério da Cultura (Minc).

Novo espaço vai reforçar
Economia Criativa no município
O prefeito afirmou
que a o início
das atividades
do Centro de
Audiovisual vai
representar um
grande reforço
na cidade para a
economia criativa.
Produções
cinematográficas,
de desenhos
animados e
video-games,

segmentos
ligados à
economia
criativa, são
algumas das
atividades que
mais empregam
no mundo.
“Apoiar no
município a
formação de
profissionais
capacitados a
desenvolver essas

modalidades de
produtos é um
grande passo
no sentido da
diversificação de
nossa indústria
e na garantia,
aos nossos
trabalhadores, de
muitos empregos
com ótima
remuneração”,
afirmou o chefe
do Executivo.
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Local: Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cenforpe), Av. Dom Jaime
de Barros Câmara, 201, no Bairro Planalto.
Vai oferecer cursos gratuitos, com matérias teóricas e práticas, nas áreas de Cine/TV
e de Animação 2D e 3D.
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Inscrições

Estrutura: duas ilhas de edição, cabine para dublagem e locução, estúdio de 100
metros quadrados, 60 computadores Apple para edição de vídeos e animação e quatro
estúdios de aula.
Inscrições: podem ser feitas a partir de 27 de novembro pelo site www.saobernardo.
sp.gov.br/cultura/cav.
Da prancheta ao produto final: Centro vai
oferecer capacitação teórica e prática
Arte: Thiago Stanzani

A escola terá capacidade para atender 225 alunos. Os cursos terão duração de
um ano e meio, divididos em três semestres. As aulas para a primeira turma, de 75
alunos, começarão em março, após o processo seletivo.

Mais 45 famílias chegam ao Conjunto
Jardim Esmeralda e começam vida nova
73 famílias
se mudaram
para novas
moradias
desde o
início do mês
Por Cosmo
Silva

A semana foi de
festa para 45 famílias
que se mudaram para o Conjunto Habitacional Jardim Esmeralda. Com isso, desde o início do mês,
73 famílias ocupam
seus novos apartamentos. Os conjunto s ha b ita c io na is
Três Marias e Jardim
Silvina também receberam novos moradores em novembro.
Os beneficiados
viviam em assentamentos precários ou
áreas de risco e estavam sujeitos a enchentes e desmoronamentos de morros.
Todas as unidades previstas no
Jardim Esmeralda,
564, foram entregues pela Prefeitura.
O projeto do conjunto habitacional

também prevê reforma do campo
de futebol Corintinhas, construção
de Centro Comercial, ações de regularização fundiária
e trabalho social.
Unindo ações
nas áreas de habitação e preservação
do meio ambiente,
a Prefeitura também está realizando a recuperação
de nascentes e
margens de córregos, com implantação de espaços
para a prática esportiva e de lazer.
Mais moradias
O Conjunto Habitacional Jardim Silvina, para onde 18
famílias se mudaram este mês, possui 532 unidades,
todas entregues
pela Prefeitura.
No Conjunto
Três Marias, foram
entregues 1.188
unidades das 1.236
contratadas, para
onde 10 famílias se
mudaram este mês.

Foto: Wilson Magão
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Todas as unidades previstas no Conjunto
Habitacional, 564, foram entregues pela Prefeitura
O projeto abrange
ainda a execução de
toda a infraestrutura necessária para
os moradores, como sistema viário,
obras de drenagem,
sistema de iluminação e paisagismo.
Meta
Até o momento,
a Prefeitura já entregou 3.126 moradias
de um total de 5,2
mil que serão produzidas até 2013.

“Eu morava em um barraco que foi levado quando
todo o morro desabou. Nessa tragédia quase perdi
minha filha de sete meses, que ficou soterrada.
Mudar para esse apartamento é a garantia de que
toda minha família estará em segurança.”
Tânia Regina de Paula,
do Conjunto Jardim Silvina

“Hoje eu posso afirmar que tenho um endereço e
não terei mais vergonha na hora de comprar um
móvel e preencher a ficha de cadastro.
Estou muito feliz.”
Uelton Dioni Oliveira,
do Conjunto Jardim Silvina

Caminhada
na Vila
São Pedro
marcou o
início das
ações

A Prefeitura
vai intensificar as
ações de combate
à dengue até o final
deste mês. Caminhada na terça-feira (20), com cerca
de 300 pessoas,
na Vila São Pedro,
marcou o início da
Campanha. Serão
realizadas atividades preventivas
e educativas em
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs),
escolas, praças e
outros espaços públicos. Também
estão agendadas
passeatas, exposição de vídeos
e distribuição de
material educativo como ioiôs,

Foto: Valmir Franzoi

Por Vanêssa Oliveira

quebra-cabeças e
o jogo do Mico-dengue, que ensinam as crianças
como se prevenir
contra a doença.
Lançamento
A caminhada
de lançamento da
Campanha contra a
Dengue teve início
na UBS São Pedro
e percorreu a Avenida Dom Pedro de
Alcântara, Av. Luiz

Cerca de 300 pessoas participaram do
início oficial da campanha na cidade
Pequini, Rua Helena Aparecida Secol,
Avenida Amazonas
e Rua do Oleoduto.
Foram distribuídos panfletos sobre
a doença e agentes
desfilaram fantasiados do mosquito transmissor da
dengue, o Aedes
Aegypti. No final,
o público assistiu
à apresentação
do teatro de fantoches O dengoso.

“Em 2011, foram registrados
92 casos autóctones (contraídos
na cidade). Neste ano, o número
caiu para 12, mas
temos de reforçar
ainda mais as medidas preventivas”,
enfatizou o chefe do Executivo.
Mais informações sobre a programação na UBS
mais próxima.

PROGRAME-SE

Campanha intensifica ações
contra a dengue na cidade
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Eventos
O Afro, a Polca e o Rock
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 23 (sexta), às 20h
Na Casa do Abílio - Encontro de
Danças Brasileiras
Local: Centro Livre de Artes Cênicas
/Centro Cultural Bairro Baeta Neves
Endereço: Praça Cônego Lázaro
Equini, 240 - Baeta Neves
Dia 24 (sábado), às 14h
Um Natal Italiano - Coral Bicchieri
d’Oro. Grátis
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 25 (domingo), às 17h
Spazio Dança – Te Encontro no
Samba
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 25 (domingo), às 19h30
Patrícia Talem – Olhos
Local: Teatro Lauro Gomes
Endereço: Rua Helena Jacquey,
171 - Rudge Ramos
Dia 29 (quinta), às 20h
Inaugurações
Entrega de 76 unidades habitacionais
no Parque São Bernardo
Endereço: Rua Valdomiro Rodrigues
(antiga Rua dos Padres, altura
do nº 600)
Dia 24 (sábado), às 10h

Nomeação do Centro de
Referência e Apoio à Mulher
Márcia Dangremon
Endereço: Rua Dr. Fláquer, 208
1º andar – Centro
Dia 29, às 16h
Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia / Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
Operação Bota Fora
Região: Batistini
Informações: 4366 – 3660 /
4366 – 3662

Trânsito melhora com novo
sistema de comunicação
Rádios
permitem
localizar, em
tempo real,
os agentes
de trânsito
Por Vinícius
Dominichelli

Os agentes e as
viaturas de trânsito
de São Bernardo já
estão operando com
81 novos rádios digitais adquiridos pela
Administração. Entre
outros benefícios,
os equipamentos
permitem que a comunicação entre os
profissionais seja feito em todo o município, o que não era
possível com os aparelhos antigos, com
mais de 15 anos.
Antigamente, a
estação repetidora
estava instalada no
Paço Municipal. Agora, com duas estações, no Nova Petrópolis e no Bairro Rudge Ramos, os rádios
podem ser utilizados

Fotos: Valmir Franzoi

mesmo em locais
afastados do Centro.
Com o novo sistema, é possível aos
técnicos da Central
de Monitoramento
de Trânsito saber,
em tempo real, a
localização exata
de cada viatura ou
agente de trânsito.
O sistema permite
também, com apenas um clique, saber
o local e o horário
em que uma viatura ou agente passou por uma rua.
As conversas entre os agentes e a
Central ainda ficam
arquivadas duran-

Alta tecnologia vai permitir
orientar melhor os motoristas

te seis meses para
futuras consultas.
Melhor Fluidez
O chefe de divisão da Secretaria de
Transportes e Vias
Públicas esclarece
algumas das vantagens do sistema.

“A agilidade na comunicação entre os
agentes é essencial
para melhorar a
fluidez dos veículos. São eles que
orientam os motoristas sobre acidentes e alterações nas
vias, por exemplo.”

Paço recebe mostra de projetos de
gestão pública elaborados por servidores
Projetos de gestão
pública elaborados
por funcionários
da Prefeitura estão
expostos no térreo
do Paço Municipal.
Os expositores
concluíram o curso
de especialização
pela Universidade
Federal do ABC
(UFABC), por meio
do programa de
capacitação da
Prefeitura.
A Mostra de

Trabalhos de
Conclusão de
Curso (TCCs) em
Especialização em
Gestão Pública, com
ênfase em Gestão
Municipal ficarão
expostos até 29 de
novembro. Depois
desta data, a mostra
será apresentada nos
espaços da Saúde,
Educação e Secretaria
de Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc).

Foto: Nilson Sandre
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Trabalhos ficarão expostos até o dia 29
As monografias dos
alunos aprovados
no curso serão
disponibilizadas
pela universidade
para consultas
acadêmicas e,

posteriormente,
poderão ser
editados
pela UFABC,
transformados
em livro e até em
políticas públicas.

Portal
traz a
história
da cadeia
moveleira
e tour virtual

Foto: Divulgação

Novo site divulga indústria
moveleira do município

Por Vanêssa Oliveira

Um dos centros
comerciais do setor
moveleiro mais importantes do País, a
Rua Jurubatuba, na
região central, tem
agora um endereço
eletrônico, www.ruajurubatuba.com.
br. Resultado da
parceria entre Prefeitura e os lojistas
da cidade, a iniciativa tem o objetivo
de divulgar e fortalecer o segmento,
um dos mais tradi-

Indústria moveleira é uma das
mais tradicionais de São Bernardo
cionais da cidade.
O portal traz a
história da cadeia
moveleira no município, notícias sobre
a Feira de Móveis,
a possibilidade de
visitar virtualmente
as lojas participantes, promoções, produtos e tendências.

O secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo falou
sobre a importância
da medida. “A nossa proposta é fazer
do site o cartão de
visita da Rua Jurubatuba e da indústria
moveleira de São

Bernardo. Será um
forte instrumento de
divulgação do setor”.
Grupo de Trabalho
Outra ação da
Administração para promover o setor foi a criação da
Feira de Móveis da
Rua Jurubatuba.

Servidores recebem diploma 7
de curso de especialização
em Assistência Social
A manhã da
quinta-feira (22)
foi de festa para
45 servidores
municipais da
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc). Eles
concluíram o
curso, ministrado
pela PUC, de
Especialização
Lato Sensu em
Política Pública
em Assistência
Social.
O objetivo da
capacitação foi
aperfeiçoar as
competências
dos servidores
públicos
municipais e
melhorar o
atendimento

social prestado
aos deficientes,
crianças, jovens e
idosos.
O curso teve
início em março
de 2012 e durou
dez meses.
No dia 30 de
outubro, os
servidores
entregaram seus
trabalhos de
conclusão de
curso, que serão
transformados
em artigos e
poderão virar
políticas públicas.
De acordo com
o prefeito, a
formação dos
servidores é
essencial para
a melhoria dos
serviços públicos.

Ingressos
podem ser
trocados
por um quilo
de alimento
não perecível
Por Vinícius
Dominichelli

As seleções de
Brasil e Colômbia
entram em quadra
no domingo (25),
no Ginásio Poliesportivo, para o Desafio Internacional
de Futsal. O jogo
amistoso acontece
às 9h30 e marca
o reencontro dos
semifinalistas do
Mundial disputado
na última semana
na Tailândia, quando a seleção brasileira foi campeã
e a colombiana
terminou no inédito quarto lugar.
A partida terá transmissão ao
vivo da TV Globo.
Grandes nomes
do futsal brasileiro estarão em São
Bernardo: os fixos

Equipe brasileira foi campeã no
Mundial disputado na Tailândia

Neto, autor do gol
do título contra a
Espanha, Rodrigo e
o pivô Leandro Simi
são alguns dos convocados pelo técnico Marcos Sorato.
Ingressos
Os ingressos para
a partida podem ser
trocados no Ginásio
Poliesportivo, das
8h às 17h. Para realizar a troca, o torce-

dor deve doar um
quilo de alimento
não perecível para
cada ingresso, exceto sal e açúcar.
Serão disponibilizadas no máximo
quatro para cada
pessoa. A troca começou ontem e será feita até acabar.
Jogo
A abertura dos
portões no dia do

jogo será às 8h.
Equipes da Guarda
Civil Municipal, Polícia Militar, Samu
e do trânsito estarão no local para
garantir a segurança da torcida.
O Ginásio Poliesportivo fica na Av.
Kennedy, 1.155,
no Bairro Anchieta
Mais informações
pelo telefone
4126-5600.

SBC está em segundo
lugar nos Jogos Abertos,
que terminam amanhã
Campeão no
ano passado,
São Bernardo do
Campo está em
segundo lugar
na classificação
geral nos Jogos
Abertos do
Interior, que
estão sendo
disputados em
Bauru e terminam
amanhã (24).
Até a noite da
quarta-feira (21),
a cidade já havia
conquistado seis
primeiros lugares,
sendo quatro
na categoria

masculina
(handebol,
biribol, ginástica
artística e
biribol) e duas na
feminina (tênis e
ginástica rítmica).
Com essa
conquistas, a
cidade tem 177
pontos, 27 atrás
do líder São
Caetano.
Ainda restam
ser definidos os
campeões do
basquete, futsal,
luta olímpica,
vôlei de praia e
malha.
Foto: Divulgação

Amistoso de futsal reúne Brasil e
Colômbia no Ginásio Poliesportivo

Foto: Divulgação

Hugo Hoyama é um dos
destaques da equipe da cidade

Prefeitura abre inscrições para trilhas e curso de Educação Ambiental
A Prefeitura está
com as inscrições
abertas para as trilhas Viveiro Escola,
parque Estoril/Zoológico, do Carvão
e a Expedição São
Pedro. Os interessados devem entrar
em contato com a Seção de Programas de
Educação Ambiental
pelo e-mail educação.ambiental@soabernardo.sp.gov.br.

Nos dias 5 e 12/12,
às 15h, acontecerá a
visita ao Viveiro Escola. No dia 6/12, às
9h, será a vez da visita ao Parque Estoril/
Zoológico. Dia 11/12,
às 9h, acontecerá a
Trilha do Carvão,
com 5 quilômetros
de extensão total (ida
e volta) e a Expedição São Pedro será
no dia 14/12, às 9h.
Todas as atividades

terão o acompanhamento de monitores.
Curso
Já o Curso de Formação de Agente
Socioambiental tem
início no dia 5 de
fevereiro de 2013.
Os participantes terão direito a certificados de conclusão.
Informações
sobre todas as atividades pelo telefone 4367 6461.

Foto: Nilson Sandre
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Todas as atividades são gratuitas

3º Simpósio de Capoeira tem
início hoje, no Teatro Elis Regina

O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena
recebe no domingo
(25) os shows Dr.
Blues e Macaco
Bong, a partir das
16h. A entrada é
gratuita.
A primeira banda
a subir ao palco,
Dr. Blues, é de
São Bernardo e
uma das pioneiras
do gênero no
Brasil. Nos anos
80, o guitarrista
argentino
Tito Matos se
juntou à multiinstrumentista
Dora Fiore, ao
baterista Renato e
ao vocalista Nelson

Foto: Divulgação

Evento é
parte da
programação
pelo mês da
consciência
negra
Por Soraya
Paladini

Estão programadas apresentações,
exposições, debates e palestras
fotográfica sobre a
história da capoeira
em São Bernardo. A
cantora Carolina Soares, chamada ‘sereia do samba’, vai
interpretar sucessos
do seu disco, Audácia, e canções do
cancioneiro popular. Também haverá
uma homenagem
póstuma ao Mestre Paulinho Duarte.
Cantigas
Durante o Seminário será realizado o 2º Festival

de Cantigas de Capoeira de São Bernardo do Campo,
que acontece sábado (24), às 19h, no
Teatro Elis Regina.
Para participar, o
interessado deverá
enviar e-mail para
palestrasedebates@
gmail.com, com a
letra digitalizada.
No corpo do e-mail,
colocar o nome completo do autor e/ou
intérprete, academia, associação ou
instituição da qual
faz parte, bem como

o contato telefônico.
Cada participante
poderá inscrever
apenas uma cantiga com, no máximo, dois minutos.
Serviço
O Teatro Elis Regina fica na Avenida
João Firmino, 900,
no Bairro Assunção.
Confira a programação completa no site www.saobernardo.sp.gov.
br/cultura. Mais
informações pelo
telefone 4351 3479.

Prado Jr. e, juntos,
começaram a tocar
e difundir o blues
na cena paulistana.
O trio instrumental
Macaco Bong foi
criado na cidade
de Cuiabá e é hoje
um dos grandes
nomes da música
independente. Ele
apresenta uma
mistura de rock,
world music, jazz,
fusion e música
brasileira.
Serviço
O Parque Salvador
Arena fica na
Av. Caminho
do Mar, 2.980,
Rudge Ramos.
Informações pelo
tel. 4368 1246.
Banda Macaco Bong
Foto: Divulgação

O 3º Simpósio
de Capoeira de São
Bernardo do Campo
será aberto hoje (23),
às 20h, no Teatro
Elis Regina. O evento, que comemora o
mês da consciência
negra, acontece até
25 de novembro. Estão programadas exposições, mesas de
debates, palestras,
vivências, workshops
e apresentações artísticas, todas atividades gratuitas.
Na abertura, que
terá a presença de
alguns dos mestres
mais antigos da cidade, será inaugurada uma exposição
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Parque Salvador Arena
será palco dos shows de
Dr. Blues e Macaco Bong

Parque Chácara Silvestre recebe ‘Improvisando o Verso’ no domingo
O domingo (25)
será de muita música
no Parque Chácara
Silvestre, com mais
uma edição do Improvisando o Verso,
ação da Prefeitura de
incentivo à cultura
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

popular e tradicional.
Artistas de vários estilos vão se apresentar
no dia: Cordel, Poesia
Popular, Trova, Cururu, Repente, Samba
Partido Alto e Rima de
Improviso (Hip Hop).

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

A entrada é gratuita.
O show, que tem
como um dos destaques a cordelista
Moreira de Acopiara, será encerrado a
partir das 17h, com
a apresentação do

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

grupo de hip hop
Dois na Rima, que
fará o pré-lançamento do seu novo CD.
Ainda com o objetivo de valorizar
os artistas locais e
a improvisação, os

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

moradores que desejarem - sejam repentistas, poetas,
trovadores, rimadores, partideiros e
cururueiros - poderão utilizar o microfone e se expressar.

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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Serviço
O Parque Chácara
Silvestre fica na Avenida Wallace Simonsen, 1.800, no Nova Petrópolis. Mais
informações pelo
telefone 4332 3028.
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.

