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COMEMORAÇÃO

São Bernardo, a
capital da folia no ABC

4 MULHER

Cidade tem
ampla
programação
destinada ao
Mês da Mulher

Desfile de 12 escolas,
o maior da região,
será no sábado
domingo
e domingo.

EDUCAÇÃO

9 NOVIDADE

EMEBs inauguradas
vão beneficiar
1,4 mil alunos

Novo NM faz
sucesso entre
os leitores

7 GOVERNO

Prefeito anuncia
mudança no comando
de seis secretarias
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FORMAÇÃO

40

Restaurante
Escola prepara
chefs para o
mercado

Dia Internacional
da Mulher terá
caminhada na cidade
Seminário
abriu a
celebração;
cinema faz
parte das
atividades
A programação
do Mês da Mulher,
aberta nesta
semana pelo
seminário Mulheres
nos Espaços de
Poder, terá destaque
nesta terça-feira
(8/3), dia
Internacional da
Mulher, com a
caminhada Mulheres
que Constroem a
Cidade e a Cidadania.
A atividade terá a
participação dos
grupos de mulheres
das organizações
sociais, dos
programas
municipais, blocos e
baterias de escolas
de samba. A
concentração e
saída será às 14h,
da Praça da Igreja
Santa Filomena, na
Rua Marechal
Deodoro, em
direção ao Parque
da Juventude, onde
será realizado um
evento sob a

Foto: Divulgação
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Márcia T
iburi falou sobre as mulheres no poder
Tiburi

temática e
Juventude e Mulher.
Seminário - Com a
presença de
participantes do 7º
Curso de
Promotoras Legais
Populares,
oferecido pela
Prefeitura,
por meio da
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania, o
seminário realizado
no Centro de
Referência do Idoso
(CRI), teve a
participação da

professora 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. A
programação do
Mês da Mulher
está disponível no
site da Prefeitura
www.saobernardo.sp.
gov.br e no Guia
da Cidade.

Cinema
As atividades continuam com a exibição de filmes, no Cineclube
Photogramas, que procuram dar uma visão das diversas fases
femininas, relacionadas às estações do ano. As exibições
começam neste sábado (5/3), sempre às 20h.
A primeira produção a ser apresentada será Pequena Miss
Sunshine, que oscila entre comédia e drama enquanto seus
personagens aprendem importantes lições sobre o que é
realmente relevante na vida. O Cineclube Photogramas fica
na Rua Kara, 105, Jardim do Mar.
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12 escolas garantem a folia
na passarela do samba
Pela primeira vez, o
Carnaval 2011 de
São Bernardo do
Campo acontecerá
aos sábados e
domingos, 5 e 6 de
março, mesma data
dos outros
municípios do ABC.
Este será o primeiro
ano em que a festa
terá um tema:
Homenagem à
Mulher Brasileira.
Os desfiles, que
serão realizados
na Avenida Aldino
Pinotti, no Centro,
terão um total de
12 escolas de
samba entre Grupos
I e II. A abertura
oficial da festividade
contará com a
apresentação do
bloco de afoxé
Omo Ayie Sele no
sábado (5/3), a
partir das 19h.
Às 20h começam os
desfiles das quatro

Foto: Divulgação

Festa na cidade será no
sábado e domingo

Pela primeira vez Carnaval terá
tema em homenagem à mulher

agremiações do
Grupo II, e no
domingo (6/3),
desfilam oito
escolas do Grupo I
a partir das 19h.
A apuração será na
quinta-feira (10/3),
às 15h, no Ginásio
Poliesportivo.
Veja ao lado o
cronograma dos
desfiles das escolas
de samba de São
Bernardo:

Transmissão ao vivo
O Carnaval de São Bernardo do Campo
será televisionado e com cobertura
jornalística pela Rede TV Mais, canal 14
da NET. Haverá flashes ao vivo do desfile
das escolas do Grupo II (acesso) no
sábado (5/3) e transmissão ao vivo do
desfile das agremiações do Grupo I
(especial) no domingo (6/3). A Rede TV
Mais também irá acompanhar a apuração
e a festa da escola de samba campeã
do Grupo I.
Permitida a venda de cerveja
A venda de cerveja será liberada durante
os desfiles em São Bernardo do Campo.
As bebidas poderão ser vendidas pelos
ambulantes licenciados apenas no espaço
reservado para a praça de alimentação,
que contará com 40 barracas, entre doces
e salgados. Não será permitido entrar com
garrafas e latas nas arquibancadas. Os
destilados continuam proibidos.

CRONOGRAMA DE DESFILES

4

Dia 5 (sábado)
19h - Abertura
com o Bloco de
Afoxé “Omo Ayie
Sele”
Desfile Grupo II
20h Fúria Negra
20h55 3ª Idade Brilha
São Bernardo
21h50 Acadêmicos de
Vila Baeta Neves
22h55 Unidos da Vl. Rosa
Dia 6 (domingo)
Desfile Grupo I
19h Gaviões do Morro
20h05 Estação Primeira
de Baeta Neves
21h10 Renascente de
São Bernardo
22h15 Mocidade Alegre
de São Leopoldo
23h20 Acadêmicos de
Vila Vivaldi
00h25 União das Vilas
01h30 Camisa Vermelha
e Branca
02h35 Rosas Negras

Tom Maior

São Bernardo do
Campo será
homenageada no
Carnaval 2011 pela
escola de samba
paulistana Tom
Maior, com o
enredo Salve Salve
São Bernardo,
Pedaço do Meu
Brasil – Terra Mãe
dos Paulistas!. A
agremiação será a
segunda a desfilar
no Sambódromo
do Anhembi no
primeiro dia de
Carnaval, nesta
sexta-feira (4/3),
por volta da meianoite. Mais de
3 mil componentes
serão distribuídos
em 23 alas e cinco
carros alegóricos.

Abre e fecha
Em razão do
feriado prolongado
de Carnaval, os
atendimentos na
Prefeitura serão
encerrados nesta
sexta-feira (4/3), às
17h, e voltam na
quarta-feira (9/3), a
partir das 13h.
A Rede Fácil
funcionará
normalmente no
sábado (5/3), das
7h às 13h, e estará
fechada na
segunda e terçafeira (7 e 8/3),
voltando a atender
na quarta-feira
(9/3), das 13h
às 19h30.

Frota maior de ônibus e horários
diferenciados para os dias de festa
Para atender os 6
mil foliões que
devem ser
transportados pela
frota adicional nas
linhas municipais de
ônibus durante os
dias de folia, a
Empresa de
Transporte
Coletivo (ETC)
programou
horários
diferenciados.
O aumento da frota
será distribuído por
regiões, sendo
monitorado e
ajustado conforme
a demanda. Os
veículos farão o
percurso
normalmente e
apenas o ponto
final foi modificado
nos dias dos
desfiles para a
Avenida Armando

Ítalo Setti, em frente
ao Parque da
Juventude Città di
Maróstica. Os
micro-ônibus
dessas linhas
serão substituídos
por coletivos
convencionais. O
ponto da Rua José
Versolato – que
ficará totalmente
fechada nos dois

sentidos nos dias
dos desfiles – será
transferido
provisoriamente
para a Avenida
Pereira Barreto.
Agentes da ETC
estarão nos
pontos de
ônibus para tirar
dúvidas sobre o
percurso dos
transportes.

Linhas que terão
dois ônibus a mais
Alvarenga
São Pedro
Detroit/Lago/Ipê
Santo Ignácio/Calux
Industrial/Farina
Los Angeles, Batistini
Jd. Represa
Riacho Grande (Balsa)
Cooperativa/Nazareth
Informações pelo telefone 0800-192280

Álcool e Direção.
Diga Não!

Profissionais da saúde orientam
foliões sobre prevenção

A equipe de
Educação para o
Trânsito estará
nesta sexta-feira
(4/3), das 8h às 16h,
em alguns pontos
da cidade com a
ação Álcool e
Direção. Diga Não!.
Monitores e
educadores
distribuirão folhetos
e orientarão os
foliões para não
dirigirem após
ingerir bebidas
alcoólicas, visando
a diminuição de
acidentes de
trânsito.
O trabalho também
será feito em alguns
postos de
combustível, com a
distribuição de
“bandeirolas” com
dicas para os foliões.

A Secretaria de
Saúde, por meio do
Programa DST/Aids,
contará com tendas
na Avenida Aldino
Pinotti, no Centro,
onde fará
orientação e
distribuição de
preservativos, além
do Programa de
Redução de Danos.
Serão mobilizados
perto de 400
agentes de saúde
nos dois dias de
desfile, além da
equipe do Programa
de DST/Aids. Este
ano serão
destinados em
torno de 100 mil
preservativos para a
campanha do
Carnaval, com ações
centralizadas
também junto às 32
Unidades Básicas de
Saúde (UBSs).

Bloco da
Prevenção
Para o dia 8 de
março está
programado o
desfile do Bloco da
Prevenção, formado
por profissionais e
usuários da rede
municipal de saúde.
A saída será às 14h
da Praça Santa
Filomena em
direção ao Parque
da Juventude, na
área central.
Redução de Danos
Também nos dias
7 e 8 de março, os
agentes de
Redução de Danos,
do Programa de
Saúde Mental, farão
orientação sobre as
consequências do
abuso de álcool e
drogas aos jovens
foliões em clubes e
associações.
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Saiba como se prevenir para evitar o
aumento de casos de conjuntivite
Vigilância
monitora
existência
de surtos
em locais
fechados

Os casos de
conjuntivite em São
Bernardo do Campo
tiveram um
aumento excessivo
nas últimas
semanas. O ProntoSocorro de Rudge
Ramos, que
concentra o
atendimento
oftalmológico de
emergência no
município, registrou
um aumento de
338% de janeiro
até o momento.
Embora a
conjuntivite não

seja uma doença de
notificação
obrigatória, a
Vigilância
Epidemiológica
monitora os casos
para verificar a
existência de surtos
em locais fechados.
Em épocas de clima
seco, a doença
costuma se
propagar mais e
vários outros
municípios do
Estado apresentam
casos crescentes.
Dados levantados
no PS Rudge Ramos
nos últimos três
meses revelam a
rápida expansão da
doença na cidade.
Para evitar a
sobrecarga de
trabalho e agilizar o
atendimento dos

Feira Noturna
terá adoção
de animais
Foto: Divulgação
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Doença costuma se propagar em épocas de clima seco

casos, a Secretaria
de Saúde
determinou que os
médicos de clínica
geral e de pediatria
das unidades
básicas de saúde e
das demais
unidades de pronto
atendimento tratem
dos pacientes com
sintomas de
conjuntivite e
encaminhem ao PS
do Rudge apenas
os usuários com
maior gravidade.

Sintomas
Vermelhidão nos olhos, lacrimejamento,
sensação de areia nos olhos,
intolerância à luz e pálpebras
inchadas e avermelhadas.

Prevenção
Lavar as mãos e o rosto com
frequência;
Evitar coçar os olhos;
Individualizar os lençóis, travesseiros
e toalhas;
Não usar objetos de uso pessoal de
quem estiver com a doença;
Afastar-se de ambientes coletivos,
como escolas e locais de trabalho.

Quem quiser
adotar um
bichinho de
estimação agora
tem um novo
endereço: a Feira
Livre Noturna
realizada todas
as quartas-feiras
na Avenida São
Paulo, ao lado
do Ginásio
Poliesportivo.
Todos os cães e
gatos são
castrados e
vermifugados e a
maioria são
filhotes. As fotos
dos animais para
adoção podem
ser acessadas
na página da
Secretaria de
Saúde no site
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Novo jornal Notícias do Município
é aprovado pelos leitores da cidade
Publicação
começou a
circular
com novo
lay-out
colorido
Sucesso é a palavra
que melhor
descreve a
repercussão da
“nova cara” do
jornal Notícias do
Município (NM),
publicação oficial da
Prefeitura que
começou a circular
com novo lay-out na
cidade na quintafeira passada (25/2).
Jornaleiros e leitores
do periódico, que
passou a ter tiragem
dobrada - de 10 mil
para 20 mil
exemplares - deram
a sua opinião sobre
as mudanças.
O jornaleiro Sidnei
Mourão, que tem
banca no Rudge
Ramos, prevê que
a procura pelo
Notícias do
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OPINIÃO DO LEITOR

População aprovou a mudança no periódico

Município, que já
era grande, deve
aumentar.
“Colorido sempre
chama mais
atenção. Virou
jornal, não tem
mais cara de
informativo”,
completou. A
funcionária de uma
banca no Jardim do
Mar, Regiane
Aguiar, também se
mostrou animada
com a mudança. “O
colorido dá vida às
notícias. O Notícias

do Município
sempre é muito
procurado, e isso
acontece com
todas as classes
sociais”, afirmou.
Já o jornaleiro
Roberto Colombo,
que trabalha na Vila
Mussolini, disse que
o jornal acabou
logo pela manhã.
“Pelo jeito os
leitores ficaram
interessados em
saber o que mais
mudou no jornal,
além das cores.”

“Adorei a ideia
da Prefeitura.
O novo jornal
chama mais
atenção
dos leitores”

“Está muito mais atrativo.
Eu sempre leio, afinal,
tenho que estar bem
informada sobre o que
está acontecendo em
nossa cidade”

“Eu já tinha visto o
jornal, mas nunca
me chamou atenção
para a leitura.
Agora dá gosto
de ver”

Valdomiro Ferreira
de Sousa,
64 anos, funcionário
público aposentado.

Gildete Pinto da Silva,
64 anos, membro do Clube
de Mães da Comunidade
São Judas.

Paula Mancio
Machado,
21 anos,
publicitária.

“Olhando os dois
exemplares fica claro
que mudou para
melhor. Está mais
bonito. Vou passar
a ler sempre a partir
de agora”

“Notícias em
preto e branco
não chamam
a atenção.
Colorido dá
mais vontade
de ler”

“Os textos estão
mais curtos e
a leitura
ficou mais
fácil, mais
interessante”

Narciso da Silva, 33 anos,
encarregado de construção civil.

Rogério Claudio da Silva,
35 anos, autônomo.

Denys Mendes
dos Santos, 25 anos,
funcionário dos Correios.

Prefeito anuncia mudança no
comando de seis secretarias
Novos
titulares
foram
apresentados
nesta
quinta
Seis secretarias da
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
têm novo titular
desde quinta-feira
(3/3), quando o
prefeito anunciou
mudanças no
primeiro escalão
da Administração
Municipal. Em
cerimônia realizada
no Auditório da
Cidade da Criança,
no Jardim do Mar, o
chefe do Executivo
apresentou aos
presentes os novos

titulares das
secretarias e
agradeceu os que
deixaram seus
postos. Na ocasião,
foram anunciados
os nomes dos
novos secretários
de Governo,
Relações
Internacionais e do
novo coordenador
de Ações para a
Juventude. Já o viceprefeito da cidade
também vai acumular
a função de
secretário de
Cultura. A exsecretária-adjunta
de Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc) passa a
assumir a Pasta; e a
Secretaria de Obras
será dirigida pelo

Prefeitura terá
plantão de prevenção

Foto: Divulgação

8

Mudança no time trará mais benefícios à cidade

secretário de
Serviços Urbanos.
Os vereadores José
Ferreira e Antonio
Carlos da Silva, que
ocupavam as pastas
da Sedesc e Obras,
respectivamente,
voltam a assumir
seus postos na
Câmara Municipal.
Antes de fazer o

anúncio, o chefe do
Executivo fez
questão de
agradecer os
secretários que
estavam deixando
seus cargos e
lembrou que a
mudança no time
era para agregar
mais valores em
benefício da cidade.

Por conta das
fortes chuvas dos
últimos dias, a
Prefeitura estará de
plantão durante
este feriado como
medida preventiva
às possíveis
ocorrências.
Portanto, quem
mora em área de
risco deve ficar
muito atento aos
sinais que podem
ocasionar
escorregamento de
encostas.
Caso observe
algum desses
sinais, o morador
deve sair de casa
imediatamente
com toda a família e
ligar em seguida
para a Defesa Civil
no telefone 199.
Os atendentes da

Defesa Civil
informarão qual o
refúgio ou abrigo
mais próximo e
acionará as
providências
necessárias.
Sinais de alerta:
- Trincas no solo e
rachaduras;
- Aparecimento de
degraus ou
rebaixamento no
terreno;
- Inclinação de
árvores, postes,
cercas ou muros;
- Valas com água
mais barrenta do
que o normal;
- Aparecimento de
novas rachaduras
no piso ou nas
paredes da casa;
- Muros ou paredes
estufadas.

São Bernardo conclui debates sobre
o Plano Local de Habitação (PLHIS)
A Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, por meio
da Secretaria
de Habitação,
realizou o 5º e
último Fórum de
Debate Temático
do Plano Local de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) do
município.
O evento
representou a
última etapa do
processo de
elaboração
participativa do
PLHIS, que
abrangeu uma
equipe técnica
intersecretarial, o
Conselho Municipal
de Orçamento,
o Conselho da
Cidade e do Meio

Ambiente e
convidados
representantes
de órgãos que
interagem com
a questão
habitacional
na cidade.
Na ocasião, o
tema discutido
foi Os Cenários
de Implementação
do PLHIS e as
Metas Físicas e
Financeiras
propostas para
o período 2010/
2025, que foi
o coroamento
de todo o processo
de debates.
A decisão tomada
orientará a
estratégia de ação
do governo local
no PLHIS em
termos de

investimentos
a realizar e metas
a concretizar no
atendimento
às necessidades
habitacionais
mapeadas
na cidade.
A Prefeitura ainda
realizará uma
audiência pública,
pré-agendada
para março.

Fórum discutiu
necessidades
habitacionais

Com a entrega
de duas Escolas
Municipais de
Educação
Básica (EMEBs)
no Parque
Esmeralda, a
rede pública
de ensino da
cidade passa a
contar com
mais 1,4 mil
vagas. As
novas unidades,
que tiveram
investimento de

R$ 8,1 milhões,
atenderão
crianças do
ensino infantil e
fundamental. A
entrega foi feita
pelo prefeito de
São Bernardo e
pela secretária
de Educação,
que estavam
acompanhados
pelo ministro do
Supremo
Tribunal Federal
(STF), Ricardo
Lewandowski, e
pela ex-primeira
dama da
República,
Marisa Letícia.
O chefe do
Executivo
apontou a

Nova EMEB do Parque Esmeralda

importância da
comunidade para
ajudar a zelar
pelo novo
patrimônio.
“Com a entrega
das EMEBs,
estamos
cumprindo o
compromisso de
acabar com o
déficit de vagas
na educação

infantil”, disse.
Durante a
cerimônia, o
ministro do
supremo
agradeceu a
homenagem à
sua mãe,
Karolina Zofia
Lewandowska,
que dará nome a
EMEB de ensino
fundamental.

“As escolas
vão facilitar
a vida dos
trabalhadores,
além de valorizar
a nossa região.”

“Ter creches
perto de casa
nos deixa
felizes. Podemos
ir trabalhar
tranquilos”

“Essa obra é
sinal de que a
Prefeitura
está dando
prioridade à
população.”

“As escolas
são muito
melhores do que
as que foram
construídas
no passado.”

Valdir Batista Silva,
professor
Parque Esmeralda.

Madalena de Sousa
Ferreira, diarista
Jardim Laura

Alcides Evangelista de
Souza, monitor
Jardim das Orquídeas

Eliane Borges Silva,
dona de casa
Jardim das Oliveiras

Mais 40 ônibus para o transporte escolar
educadores das
escolas
municipais da
região do pósbalsa, e 10 são
ônibus
rodoviários,
para conduzir
profissionais da
educação e
alunos até
eventos
formativos
dentro e fora da
região

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Caminhada do Dia Internacional da Mulher
Praça Igreja Santa Filomena - Rua Marechal
Deodoro
Caminhada até o Parque da Juventude Città di
Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65,
Centro)
8 de março, às 14h
INSCRIÇÕES
Oficina Literária – Temática LGBT
Biblioteca de Arte Ilva Aceto Maranesi
Rua Kara, 105, Jardim do Mar (Tel.: 4125-2379)
Até 10 de março
Pós-graduação 2011 e Cursos de Extensão
Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo
(Direito do Consumidor, Direito Municipal e
Políticas Públicas, Direito e Relações do
Trabalho, Direito Tributário, Direito
Previdenciário e Direito Processual Civil)
Rua Java, 425, Jardim do Mar
Informações: 4123-0222, ramais 202 ou 210
Até 11 de março
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

OPINIÃO DO LEITOR

O prefeito de
São Bernardo
entregou terçafeira (1/3) mais
40 ônibus para
o transporte
escolar da rede
municipal de
ensino. Do
total, 30 são
micro-ônibus
novos,
destinados aos
alunos e ao
transporte de

PROGRAME-SE

As duas
unidades
atenderão
ensino
infantil e
fundamental

Fotos: Divulgação

Novas EMEBs no Parque
Esmeralda atenderão 1,4 mil

Curso Introdução à Instalação de Sistema
Fotovoltáico (Energia Solar)
Local: Secretaria de Gestão Ambiental
Rua Jacquey, 61, Rudge Ramos
(Tel.: 4367-6371)
Até 22 de março
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

Do total, 30 são micro-ônibus novos

metropolitana,
como em
museus ou
seminários.
Os veículos
estão adaptados

para transportar
pessoas com
deficiência e
também alunos
com mobilidade
reduzida.

SERVIÇO
Operação Bota Fora
Regiões: Ferrazópolis e Montanhão
Informações: 4366-3660
7/3 a 11/3
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Academia ao ar livre, nova atração da
Cidade da Criança, é inaugurada
Tradicional
Casa
Maluca
também
está de
volta

A ampla
revitalização pela
qual passa a Cidade
da Criança ganhou
mais um reforço.
Trata-se da
academia ao ar
livre, entregue
pelo prefeito no
final do mês
passado. Voltado
prioritariamente ao
público da terceira
idade, crianças e
pessoas com
deficiência, o
equipamento, que
teve investimento
de R$ 40 mil, vai
garantir mais
qualidade de vida
por meio do
incentivo ao
esporte e lazer. No
evento, o prefeito
também entregou a
Casa Maluca, um
dos brinquedos
mais tradicionais do
parque, que estava
desativado e que
brinca com a
percepção das
pessoas.
Os 18 aparelhos da
academia tem
contornos isentos
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

de quinas e
parafusos. Os
assentos são
arredondados, de
modo a não
oferecer riscos aos
usuários, e
resistentes às
intempéries
climáticas. Cada um
dos aparelhos
exercita um
determinado grupo
muscular.
Os equipamentos
são adaptados para
garantir também a
prática das pessoas
com deficiência,
colaborando para o
aumento da
resistência física.
Já os aparelhos
destinados ao
público infantil,
proporcionam a
prática de atividades
físicas de maneira
descontraída e
inteligente,
estimulando e
auxiliando a
coordenação
motora. Ainda
na solenidade foi
realizada a entrega
simbólica da pintura
de todos os
prédios do parque,
ação possível
depois de uma
parceria com a
empresa BASF, que
cedeu as tintas.

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
Edmar Luz de Almeida
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Idosos, deficientes e crianças são o público da Academia

OPINIÃO

“O espaço
para a terceira
idade tem
equipamentos
suficientes para
atender o público
que vem ao
parque e que
gosta de praticar
atividade física.
Gostei da iniciativa
já que é um
incentivo a mais
para quem vem
e não quer só fazer
caminhadas”.

“Esse é um
espaço muito
adequado, que
além de
possibilitar
atividade física,
permite a
integração com
outras pessoas.
Fico feliz com
esse trabalho.
Não me lembro
de ter visto
equipamentos
semelhantes em
outra cidade”.

Joaquim Souza, 60 anos,
aposentado – Jardim do Mar,
São Bernardo

Ronaldo Barros Veloso,
34 anos, Contador – Parque
dos Pássaros, São Bernardo

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson
Secretaria de Cultura
Frank Aguiar
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

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
José Cloves 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

Serviço

O parque
funciona de terça
a domingo e
feriados, das 9h
às 17h. O
endereço é Rua
Tasman, 301,
Jardim do Mar.
Fones: 4121-9891
e 4122-1116.

Revitalização resgata história
e prepara parque para o futuro
Primeiro parque
temático brasileiro,
a Cidade da
Criança foi fundada
em 10 de outubro
de 1968. Em
janeiro de 2010, o
local foi reaberto
após várias
reformas
realizadas pela
Prefeitura. Nesse
intervalo, o espaço
havia sido fechado
em outubro de
2005 devido às
péssimas
condições e
reaberto às
pressas em 2008,
quando
permaneceu
apenas um dia
aberto, sem
condições de
atender ao

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
Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)
Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi
Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

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

público.
Em 2009, a atual
Administração
resolveu as
pendências de
obra civil, refez as
instalações
elétricas, entre
outras
intervenções. A
revitalização vem
sendo executada
em etapas, e já
foram inaugurados
o circuito de
arvorismo e
tirolesa, teleférico,
brinquedos
infláveis, jogos
eletrônicos indoor
e lanchonete,
entre outras.
Atualmente, a
Cidade da Criança
reúne em torno de
30 atrações.
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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.

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
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