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COMEMORAÇÃO

Mulher, programe-se
e aproveite seu mês!
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25 de Fevereiro de 2011 ed.1.605
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Março tem ampla
programação para
celebrar o Dia
Internacional da
Mulher

FESTEJOS

2

Tudo pronto
para o Carnaval
em São Bernardo

MEIO AMBIENTE

8

Sinal verde para
a usina de energia
gerada do lixo

SAÚDE

Bairro Taboão
ganhará UPA e
UBS ampliada
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TERCEIRA IDADE

Academia ao ar livre
começa a funcionar
na Cidade da Criança

40

Cidade já está com
tudo pronto para
o Carnaval 2011
Neste ano,
a folia será
realizada
nos dias
5 e 6 de
março
Já está tudo pronto
em São Bernardo
para o Carnaval
2011, que será
realizado na cidade
nos dias 5 e 6 de
março, na Avenida
Aldino Pinotti. Este
ano, a Prefeitura
está investindo
aproximadamente
R$ 2,5 milhões para
proporcionar uma
grande festa à
população. O
lançamento oficial
do Carnaval foi
realizado no dia 18
de fevereiro,
quando também foi
apresentada a
logomarca do
evento. Esta será a
primeira vez que o
Carnaval da cidade
tem uma logomarca,
que foi idealizada
pela Secretaria de
Comunicação. De
acordo com o titular
da Pasta, a imagem
homenageia a

Fotos: Divulgação
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mulher brasileira.
A partir deste ano,
a festa passará a
acontecer aos
sábados e
domingos, mesma
data dos outros
municípios do ABC.
Para o chefe do
Executivo, o
Carnaval deste ano
demonstra o
compromisso da
gestão com a
realização de uma
festa de qualidade:
“Estamos buscando
melhorar e
aperfeiçoar a
infraestrutura para
que São Bernardo
seja referência na

Logomarca do Carnaval
“A cidade nunca teve um evento
para lançar a logomarca do
Carnaval, tampouco uma
homenagem para as mulheres.
Estamos muito felizes com a
iniciativa.”
Natalina Paronetti,
Presidente da União Cultural
das Escolas de Samba de
São Bernardo do Campo.

região. Também
continuaremos a
incentivar a
participação
empresarial no
nosso Carnaval.”
TV - Assim como no
ano passado, a
festa deste ano
também será
televisionada. No
domingo (6/3), o
desfile do Grupo I,
será transmitido ao
vivo pela TV Mais,
canal 14 da NET.
No sábado, a
emissora transmitirá
flashes ao vivo
dos desfiles das
escolas do Grupo II.

Grande estrutura e muita segurança
para garantir a alegria dos foliões
A Prefeitura
espera receber
cerca de 50 mil
pessoas no
Carnaval deste
ano. Para
recepcionar esse
público com
segurança e
conforto, uma
grande estrutura
está sendo
preparada.
A passarela da
Avenida Aldino

Pinotti terá
arquibancada de
300 metros, com
capacidade para
aproximadamente
10 mil pessoas.
Haverá ainda dois
carros de som na
avenida, 100
banheiros químicos
e uma praça de
alimentação com 40
barracas, entre
doces e salgados.
Uma das novidades

será um quiosque
de redução de
danos, para atender
problemas sociais e
de saúde
decorrentes do
uso abusivo de
álcool e outras
drogas.
Profissionais do
programa DST/Aids
e agentes
comunitários
estarão presentes
no evento.

Para garantir a
segurança do
público durante o
Carnaval, serão
instaladas 44
câmeras para o
monitoramento
do complexo. Um
efetivo de 250
guardas
municipais, 250
policiais militares
e 250 policiais
civis estarão
presentes.

Venda de cerveja
será liberada na festa
A venda de cerveja
será liberada
durante os desfiles
de Carnaval de
São Bernardo
do Campo.
O anúncio foi
feito pelo prefeito
na solenidade
de lançamento
da festa.
As bebidas
poderão ser
vendidas pelos
ambulantes
licenciados no
município apenas

no espaço
reservado para a
praça de
alimentação, que
contará com 40
barracas. A venda
irregular será
fiscalizada por 42
agentes e não
será permitido
circular nas
arquibancadas
com garrafas e
latas. Os destilados
continuam
proibidos.

Prefeitura espera receber 50 mil pessoas

Pacientes do CAPS vão cair na
folia com o ‘1° Cai na Mental’

Integrantes de agremiações animarão a festa

Promover a
confraternização
entre usuários,
familiares e
trabalhadores das
unidades de Saúde
Mental. Essa é a
finalidade do 1º Cai
na Mental, um baile
carnavalesco que
será realizado
nesta sexta-feira
(25/2), a partir das
13h, na sede do
Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS

III), na Rua Pedro
Jacobucci, 470,
Centro.
Bateria formada por
integrantes de
algumas escolas de
samba do município
animará a festa, que
também contará
com outras
apresentações
culturais, além de
oficinas de
máscaras e
alegorias.
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Mês da Mulher terá Fernanda Montenegro,
Eliana de Lima e Miriam Belchior na cidade
Programação
especial
comemora o
mês com
presenças
ilustres
O Dia Internacional
da Mulher, 8 de
março, marca a
luta de diversas
operárias
americanas
que morreram
queimadas após
uma greve por
melhores condições
de trabalho no
ano de 1857.
Para lembrar a
luta dessas
mulheres, a
Prefeitura

preparou
uma extensa
programação de
atividades para
todo o mês de
março.
Entre os destaques
do mês estão o
seminário com a
presença da
ministra do
Planejamento,
Miriam Belchior,
leituras de textos
em homenagem às
mulheres com a
atriz Fernanda
Montenegro, além
de apresentações
musicais com a
sambista Eliana de
Lima e o cantor,
compositor e multiinstrumentista

Otto.
Haverá ainda
caminhada, serviços
e programas para
as mulheres,
exposição de
produtos e
apresentações
culturais. A
programação inclui
ainda a realização
da Semana de
Prevenção do Câncer
de Útero e Mama em
todas as unidades
de saúde e no
Centro de Atenção
Integral à Saúde da
Mulher (Caism).
A programação
completa está
disponível no site
www.sao
bernardo.sp.gov.br.

Fotos: Divulgação
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Grupo Lúmen se apresenta dias 12, 16 e 18

Música
Com o Grupo Lúmen – Seresteiras. O grupo
preocupa-se em utilizar figurino dos anos 30, criando
um teatral jogo de sedução e envolvimento
emocional. Cajuv - Avenida Redenção, 271, Centro
Dia 12 (sábado), 13h; Praça Luiz Bonfiglio, Bairro
Nova Petrópolis Dia 16 (quarta), 18h; Centro de
Referência do Idoso - Avenida Redenção, 271,
Centro Dia 18 (sexta-feira), 14h

Seminário “Mulheres
nos espaços de poder”
A ministra de
Planejamento,
Miriam Belchior, será
expositora da
abertura oficial do
Mês da Mulher
neste seminário. O
evento também
contará com a
presença de Márcia
Tiburi, doutora em
filosofia pela
Universidade

Federal do Rio
Grande do Sul e
professora de pósgraduação em Arte,
Educação e História
da Cultura da
Universidade
Mackenzie. Centro
de Referência do
Idoso - Avenida
Redenção, 271,
Centro Dia 1
(terça), 18h

Miriam Belchior marcará
presença no seminário

Literatura

Conversa com
Fernanda
Montenegro

A atriz vem a São
Bernardo para
fazer uma leitura
de textos
apresentando,
sob seu olhar, as
inúmeras formas
de ser e se sentir
mulher. Esta
leitura será
voltada a todas as
mulheres
interessadas e,
principalmente, ao
grupo Mulheres de
Paz. Teatro Lauro
Gomes - Rua
Helena Jacquey,
171, Rudge
Ramos. Tel: 43683483 - Dia 23
(quarta), 20h30

Grupos de
mulheres das
organizações
sociais, dos
programas
municipais, blocos
e baterias de
escolas de samba
participam desta
caminhada cujo
tema é “Mulheres
que Constroem a
Cidade e a
Cidadania”. A
concentração e
saída será na Praça
da Igreja Santa
Filomena, na Rua
Marechal Deodoro,
em direção ao
Parque da
Juventude, onde
haverá a realização
de um “Esquenta”
temático com o
título de Juventude
e Mulher. Dia 8
(terça), 14h

Pagu – Patrícia Galvão: livre na
imaginação, no espaço e no tempo
A exposição
retrata de forma
incomum a
combinação
rara de beleza
e força,
apresentando
Pagu sob as mais
diferentes formas:
de jornalista a

incentivadora do
teatro e das artes
de maneira geral;
de mulher, amante
e mãe a
revolucionária.
A exposição ficará
aberta para
visitação de 22/03
a 24/04, de

segunda a sexta,
das 8h às 18h30,
e sábado das 8h
às 13h30.
Biblioteca
Monteiro Lobato Rua Jurubatuba,
1415, Centro.
Tel: 4330-2888.
Dia 22 (terça), 19h
Fotos: Divulgação

Caminhada

Exposição de Pagu: combinação de beleza e força
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3º Festival
Brasileiro Feminino
de Skate Afsk
Super Street 2011
- Categorias I e II
Parque da
Juventude Città di
Maróstica Avenida Armando
Ítalo Setti, 65,
Centro. Dia 20
(domingo), das
9h às 19h

Semana da
prevenção
Em todas as
unidades de saúde
dos bairros e no
Centro de Atenção
Integral à Saúde da
Mulher (Caism)
haverá a realização
de exames de
papanicolau e
mamografia, que
fazem parte da
semana de
prevenção do

câncer de útero
e de mama. Dias
14 a 18 (segunda
a sexta)

Tudo novo no
Notícias do
Município
Fotos: Divulgação
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Melhor
divulgação
e mais
transparência
nos atos
oficiais
O jornal Notícias
do Município,
órgão oficial de
comunicação da
Prefeitura, está de
cara nova. A partir
desta edição, o
tradicional jornal
semanal,
responsável pela
divulgação dos atos
oficiais do poder
público e de tudo
que acontece na
cidade, apresenta
diversas novidades.
Cores, diagramação
moderna com mais
fotos e gráficos,
textos concisos e
diretos, letras
maiores. Tudo foi
pensado de modo a
tornar sua leitura
mais fácil e
agradável,
aumentando o
interesse da
população.

E as novidades
não param
por aí. Para
garantir melhor
divulgação
dos atos
oficiais, a
tiragem do
boletim será
dobrada, passando
de 10 mil para 20
mil exemplares, e a
distribuição,
aperfeiçoada. De
acordo com o
secretário de
Comunicação, a
ideia é, a partir da
demanda das
bancas de jornal e
de outros centros
distribuidores do
periódico,
disponibilizar mais
exemplares onde
ele é mais
requisitado,
otimizando a
divulgação.
O secretário ainda
esclarece que a
mudança
implementada no
Notícias do
Município, além de
responder ao
crescimento da
população de São

Bernardo, faz parte
de uma ampla
reformulação
implementada pela
Secretaria de
Comunicação e que
teve início em 2009,
quando o jornal
passou a publicar
matérias
jornalísticas, e não
apenas atos oficiais.
“Com essa primeira
novidade, já
notamos um
aumento do
interesse pelo NM.
Atender a essa
demanda é um dos
objetivos das
alterações, assim
como estreitar os
laços com a
comunidade,
tornando ainda mais
transparente a
atuação da
Prefeitura”,
afirmou.

7

São Bernardo recebe sinal verde para
Usina de Recuperação de Energia
Projeto
será
implantado
em 2012,
em área no
Alvarenga
São Bernardo do
Campo é a primeira
cidade do País a
contar com a
aprovação de
licenciamento de
uma unidade de
recuperação de
energia de resíduos
urbanos. O parecer
da Companhia de
Tecnologia de
Saneamento
Ambiental (Cetesb),
ligada à Secretaria
do Meio Ambiente

do governo
paulista, foi
liberado este mês e
representa a
grande largada para
a Prefeitura iniciar o
processo de
licitação para a
concessão desse
sistema. “São
Bernardo saiu na
frente, e a iniciativa
é a primeira a
estabelecer em um
único espaço a
destinação correta
de todo tipo de
material, desde
resíduos orgânicos
a materiais de fácil
reciclagem”, afirma
o secretário de
Planejamento
Urbano. O edital

Saiba Mais
deve ser lançado
nos próximos
meses e a
expectativa é ter o
contrato assinado
até o final deste
ano. O projeto
será implantado em
2012, na área onde
estava localizado
o antigo lixão
do Alvarenga.

Prefeito participa da entrega de
novos ônibus para o corredor ABD
O Corredor
Metropolitano
ABD, que liga
Jabaquara a São
Mateus, passando
por São Bernardo,
passou a contar, a
partir de segundafeira (21/2), com
26 novos ônibus,
todos com arcondicionado.
Os veículos,

adquiridos pela
Concessionária
Metra, beneficiarão
diariamente 250 mil
passageiros com
mais conforto,
segurança e
acessibilidade.
A solenidade de
entrega contou
com a presença do
prefeito de São
Bernardo.

Novos ônibus
melhoram qualidade
no transporte

Frota da Prefeitura está sendo
reavaliada na inspeção veicular
Os veículos a diesel
da frota municipal
estão passando por
reavaliação por
meio do programa
Orientar. As
inspeções, iniciadas
no dia 14 de

fevereiro no
estacionamento do
Ginásio
Poliesportivo,
continuarão
até o dia 11 de
março. No ano
passado, foram

Limpeza do
Best Shopping
continua
Fotos: Divulgação
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inspecionados 2,3
mil veículos a diesel,
entre frotas de
empresas, de
prestadoras de
serviços públicos e
da Prefeitura e
carros particulares.

 A usina produzirá até 30 MWh,
suficiente para abastecer uma cidade
com cerca de 300 mil habitantes.
 São Bernardo gasta R$ 14 milhões
por ano para descartar seus resíduos no
aterro Lara, em Mauá. Com o sistema de
processamento, os custos cairão pela
metade.
 Cerca de 650 toneladas de resíduos
são recolhidas por dia na cidade. Com o
novo sistema, será possível processar
mil toneladas de resíduos diariamente.

Cerca de 15
homens trabalham
todos os dias
desde fevereiro
na limpeza do
prédio do antigo
Best Shopping, na
Chácara Inglesa. A
ação inclui a
retirada de
entulho do local e
limpeza. A
previsão é que
essa operação
seja concluída até
abril. A Prefeitura
continuará
acompanhando os
trabalhos
realizados no
local. Não
havendo solução
definitiva para a
situação por parte
do setor privado,
o município
deverá intervir.

Foto: Divulgação

A 11ª edição do
Boletim
Econômico da
Prefeitura de
São Bernardo
do Campo já
está disponível
no site. Neste
número, os
principais
destaques são a
oferta de mais
de 15 mil vagas
de empregos
formais criadas
no município em
2010; as
oportunidades
de emprego
geradas pela
Central de
Trabalho e
Renda (CTR),
uma das
iniciativas mais
importantes da

diversas áreas
de atuação
jurídica, entre
elas: Direito do
Consumidor,
Direito Municipal
e Políticas
Públicas, Direito

Entrega de 40 ônibus do Transporte
Escolar
Esplanada do Paço Municipal
de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50, Centro
1/3 (terça-feira), às 14h
CIDADE DA CRIANÇA
Inauguração da Academia ao Ar Livre
Parque Cidade da Criança
Rua Tasman, 301, Jardim do Mar
27/2 (domingo), às 10h

7º Curso de Promotoras Legais
Populares (PLP)
Local: Gerência de Políticas para Mulheres e
Questões de Gênero
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc)
Av. Redenção, 271, Centro, sala 16
(Tel.: 4126-3764)
Até 28 de fevereiro
bilhões em 2010.
Sob a
coordenação da
Secretaria de
Orçamento e
Planejamento
Participativo, o
informativo é
atualizado
mensalmente e

reúne os
principais
indicadores
econômicos de
São Bernardo.
O acesso pode
ser feito no site
da Prefeitura
www.sao
bernardo.sp.gov.br.

Direito São Bernardo abre inscrições
para pós-graduação e cursos
A Faculdade de
Direito de São
Bernardo
prorrogou as
inscrições para
os cursos de
Pós-Graduação
Lato Sensu em

EDUCAÇÃO
Inauguração da EMEB Jardim Esmeralda
Estrada da Cama Patente, 510/520,
Jardim Esmeralda
26/2 (sábado), às 10h30

INSCRIÇÕES
Cursos ambientais gratuitos
(Formação de Agente Socioambiental
Voluntário, Minhocultura,Terrário e
Cultivo de Orquídeas)
Local: Secretaria de Gestão Ambiental
Rua Jacquey, 61, Rudge Ramos
(Tel.: 4367-6371)
Até 11 de março

Central de
Trabalho e
Renda
trouxe
ofertas de
emprego
Administração
neste sentido; a
taxa de
desemprego no
Grande ABC
fechada no ano
passado, 9,5%,
uma das
menores dos
últimos anos; o
saldo positivo
da balança
comercial da
cidade; e ainda a
receita total
arrecadada,
próxima de R$ 2

PROGRAME-SE

Criação de 15 mil vagas de
emprego é destaque da 11ª
edição do Boletim Econômico
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e Relações do
Trabalho, Direito
Tributário,
Direito
Previdenciário e
Direito
Processual Civil.
As vagas ficarão

abertas até o
dia 11 de março
e as inscrições
são gratuitas.
Informações
pelo telefone
4123-0222
(ramal 202).

Faculdade Aberta para a Terceira Idade
(FATI)
Locais: Centro de Referência do Idoso (CRI)
Avenida Redenção, 271, Centro
Faculdade de Direito de São Bernardo
do Campo
Rua Java, 425, Jardim do Mar
Informações: 4122-2080
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Centro
Informações: 4366-3660
28/2 a 4/3
Programa Cidade Viva
Região: Rudge Ramos
28/2 a 4/3

Aumenta a necessidade
de doação de sangue

Moradores do Taboão recebem
melhorias na área da Saúde
Reforma e
ampliação
da UBS e
construção
da UPA
foram tema
Os moradores do
Bairro Taboão
puderam conhecer
melhor nesta
quinta-feira (24/2)
os projetos de
melhorias na área
de saúde voltados
àquela região. A
reunião com o
secretário de Saúde
do município foi
sediada no Centro
Recretativo
Esportivo (CREC) e
abordou temas
como a reforma e
ampliação da
Unidade Básica de
Saúde (UBS),
localizada no
mesmo terreno do
Pronto-Socorro do
bairro. O PS será
desativado após a
construção da
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
Paulicéia/Taboão,

Fotos: Divulgação
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UBS será reformada após a inauguração da UPA

cujas obras devem
ser iniciadas neste
semestre. O titular
da Pasta esclareceu
que a proposta de
construção da UPA,
aprovada pelo
Conselho Municipal
de Saúde e inserida
no Plano Municipal
de Saúde, levou em
conta a melhoria da
qualidade e a
eficiência no

Mais médicos
Assim que for inaugurada a UPA Paulicéia/
Taboão, a Prefeitura irá reformar e ampliar
o prédio da UBS. A nova UBS contará
com maior número de médicos, além de
novos espaços e serviços, incluindo a
Estratégia de Saúde da Família.
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

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
José Albino de Melo
Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

atendimento à área
que engloba os
bairros Taboão,
Paulicéia e
Jordanópolis.
De acordo com o
secretário, foram
considerados
aspectos técnicos,
uma vez que não é
possível erguer uma
UPA no mesmo local
onde está hoje o PS
do Taboão. Um dos
impeditivos é a
norma estabelecida
pelo Ministério da
Saúde para a
implantação de
UPAs, que se baseia
na cobertura da
população
beneficiada.

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson
Secretaria de Cultura
Leopoldo Nunes
Secretaria de Relações
Internacionais
Marcello Alexandre - interino
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
Jefferson José da Conceição
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania
José Ferreira de Souza

Facilidade de
acesso
A nova UPA
abrangerá os
bairros Taboão,
Paulicéia e
Jordanópolis. A
Prefeitura já está
fazendo estudos
para adequar o
itinerário de
ônibus entre os
dois bairros e
facilitar o
transporte dos
usuários do
Taboão à nova
unidade. A UPA
dispõe ainda de
uma base do
SAMU, facilitando
o rápido
deslocamento
das ambulâncias.

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
Antonio Carlos da Silva
Secretaria de Saúde
Arthur Chioro
Secretaria de Serviços Urbanos
José Cloves da Silva
Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

O período que
antecede o
Carnaval é um dos
que apresentam
maior necessidade
de garantir o
estoque de bolsas
de sangue, pois no
feriado prolongado
o número de
doadores diminui e
a demanda de
transfusões
aumenta. Para
minimizar esse
problema, a
Prefeitura e a
Associação
Beneficente de
Coleta de Sangue
(Colsan) pedem o
apoio da população
para compor o
estoque de reserva
do Hemocentro
Regional ao longo
do mês de
fevereiro.
Antes da doação, é
feita triagem
sanguínea e
exames para
hepatite B e C, HIV,

Secretaria de Administração e
Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de
Carvalho
Coordenadoria de Ações para a
Juventude
Daniel Cássio Ribeiro da Costa

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi
Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

sífilis e doença de
chagas. Os
resultados dos
exames e a
carteirinha de
doador ficam
prontos em cerca
de 30 dias e devem
ser retirados no
posto de coleta.
O Hemocentro
Regional fica na Rua
Pedro Jacobucci,
440, Vila Euclides. O
horário de
funcionamento é de
segunda a sábado,
das 8h às 13h. No
feriado de Carnaval,
as doações
poderão ser feitas
somente nos dias 5
e 7 de março
(sábado e segunda).

Para doar
Estar em boas condições de saúde,
ter entre 18 e 60 anos (mulheres) e
18 a 65 anos (homens), peso igual ou
superior a 50 quilos, estar alimentado
e apresentar documento de
identificação oficial com foto.
Homens podem doar a cada 60 dias e
mulheres, a cada 90.
Impedimentos: Se estiver com gripe,
febre, grávida ou amamentando.

Secretaria de Planejamento Urbano
e Ação Regional
Alfredo Luiz Buso

Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Doações são importantes no
período antes do Carnaval

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
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EDMAR LUZ DE ALMEIDA
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Mônica Timoteo da Silva
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Ismael Moura
Arte
Márcio Borriello
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina
noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira,
Ana Paula Dante e Kelly Santos
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E-mail:

tantes no
arnaval

A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro, São Bernardo do Campo. Para se cadastrar é
necessário apresentar carteira de trabalho, RG e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8h
às 15h, com limite de 300 senhas que poderão ser alteradas, canceladas e suspensas, conforme a demanda e o resultado do empregador.
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