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Programação do Mês
da Mulher está
repleta de atividades
De 12 a 16
de março
haverá
exposições,
shows e
seminários
A programação
preparada
especialmente ao
público feminino em
comemoração ao
Dia Internacional da
Mulher, celebrado
no último dia 8,
continua nesta
semana. De 12 a 16
de março haverá
serviços e
programas para as
mulheres,
exposições de
produtos, atrações
culturais (veja mais
na pág. 9), seminário
e ações de saúde
em diversos

Grupo Lúmen fará primeira apresentação dia 16

espaços da cidade.
Uma dessas
atividades será a
mostra Mulheres que
Constroem a Cidade
e a Cidadania, que
acontece neste
sábado (12/3), das
9h às 20h, na
Coordenadoria de
Ações para a

Juventude. No dia
haverá orientações,
oficinas, rodas de
conversa,
exposições,
divulgação de
programas da
Prefeitura, shows,
exibições de filmes,
entre outros.

Seminário e show
As atividades
prosseguem no
dia 15, às 18h,
com o seminário
Autonomia e
Sexualidade, no
Centro de
Referência do
Idoso (CRI), que
terá a presença da
doutora em
sociologia Maria
José Rosado,
professora de
pós-graduação em
Ciência da Religião
(PUC/SP), e do
assessor especial
do Ministério da
Defesa, José

Maria José Rosado
fará palestra
na cidade

Genoino.
No dia 16, às 18h,
haverá a
apresentação
musical com o
grupo Lúmen –

Seresteiras, na
Praça Luiz
Bonfiglio, Bairro
Nova Petrópolis.
O Centro de
Referência do
Idoso e a
Coordenadoria
de Ações para a
Juventude ficam na
Avenida Redenção,
271, Centro.
A programação
do Mês da Mulher
ainda terá a
Campanha de
Prevenção do
Câncer de 14 a 18
de março. (Leia
matéria na pág.7)
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São Leopoldo é tetracampeã
do Carnaval de São Bernardo
Fotos: Divulgação
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Mestre-sala e Porta-bandeira da campeã, que apresentou enredo sobre o Amazonas

Escola
conseguiu
pontuação
máxima em
nove
quesitos
A escola de samba
Mocidade Alegre de
São Leopoldo
venceu pelo quarto

ano consecutivo
o Carnaval de
São Bernardo
do Campo. A
agremiação do
Grupo I desfilou
na Avenida Aldino
Pinotti no último
domingo (6/3) com
o enredo Abram-se
as cortinas para o

Amazonas um
fascinante eldorado
brasileiro. A
apuração ocorreu
na tarde desta
quinta-feira, no
Ginásio
Poliesportivo.
Com nove alas e
350 integrantes, a
São Leopoldo

conseguiu a
pontuação máxima
em nove quesitos,
juntamente com a
União das Vilas,
que ficou em
segundo lugar. O
desempate se deu
no quesito
harmonia.
A Terceira Idade

Brilha São Bernardo
foi a campeã do
Grupo II e desfila no
Grupo I no Carnaval
de 2012. Já a escola
de samba Unidos do
Vila Rosa
conquistou o título
de vice-campeã do
grupo.
A Rosas Negras foi
rebaixada do Grupo
I para o Grupo II. A
agremiação foi
penalizada em 63
pontos por atraso
na entrega da pasta,
ausência de 61
componentes e por
ultrapassar o tempo
de desfile. Outra
escola rebaixada foi
a Acadêmicos de
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Destaque mostra todo o colorido da campeã

Vila Baeta Neves,
que desce do
Grupo II para o
grupo Pleiteante.
Para o secretárioadjunto de Cultura,
o Carnaval 2011 de
São Bernardo foi
um sucesso.
“Existe o interesse
de empresas em

patrocinar a folia
da cidade, que já
tem uma boa
estrutura. A
partir de junho,
vamos começar
a organizar o
Carnaval 2012 a
fim de melhorar a
qualidade técnica”,
pontuou.

Terceira Idade Brilha São Bernardo garantiu o retorno ao Grupo I

Festa atrai 20 mil foliões à Avenida
Aldino Pinotti nos dois dias
Cerca de 20 mil
pessoas
compareceram à
Avenida Aldino
Pinotti nos dois
dias de Carnaval.
Durante a festa,
não foram
registradas
ocorrências
graves de
segurança, que foi
reforçada por 44
câmeras de
monitoramento,
além da presença
de 250 guardas
municipais, 250
policiais militares e
250 policiais civis.
Pela primeira vez o
Carnaval da cidade
teve um tema, que

este ano foi
Homenagem à Mulher
Brasileira.
Durante a festa,
também foi liberada
a venda de cerveja
pelos ambulantes
licenciados no
município. A bebida
pôde ser vendida
apenas no espaço
reservado para a
praça de
alimentação, que
contou com 40
barracas, entre
doces e salgados. A
venda irregular foi
fiscalizada por 42
agentes e não foi
permitida a entrada
com garrafas e latas
nas arquibancadas.

A transmissão
realizada pela Rede
TV Mais foi outro
ponto importante
do Carnaval 2011.
Ao todo foram 22
horas de
transmissão ao
vivo com 70
profissionais
envolvidos, entre
apresentadores,
repórteres,
equipes técnica e
de produção, além
de equipamentos
de última geração,
incluindo 10
câmeras, unidade
móvel para
captação, gravação
e transmissão de
imagens.

Reforma do campo do Lavínia
será entregue neste semestre
Espaço
terá
grama
sintética e
pista de
caminhada
Localizado na
Avenida Capitão
Casa, 1.500, o
campo do Lavínia
passa por ampla
reforma e
revitalização desde
junho de 2010.
A ação, com
investimentos da
ordem de R$ 1,85
milhão, está
transformando o
espaço em um
complexo esportivo
que terá campo
com grama
sintética, novos
vestiários, salão

multiuso, pista de
caminhada e
paisagismo com
bancos e
jardineiras. As
obras estão
previstas para
serem entregues
ainda neste
semestre.
Quem passa pela
avenida já pode
notar as
construções sendo
erguidas, além do
trabalho realizado
no coração do
espaço, que é o
campo de futebol.
A Prefeitura também
executou obras
de drenagem,
adequando a galeria
de águas pluviais
no entorno.
“Com a drenagem
pronta, está sendo

Fotos: Divulgação
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Espaço também terá novos vestiários

instalado o
substrato para
instalação da grama
sintética. O
problema é que,
cada vez que chove,
precisamos ficar
quatro dias parados
para não estragar o
trabalho já realizado
com a entrada das
máquinas”, apontou
o diretor de

Administração e
Manutenção de
Próprios Esportivos.
A obra irá
potencializar a
utilização do
espaço, uma vez
que, com o salão de
482m², poderá
abrigar diversas
atividades como
aulas de ginástica,
judô e reuniões.

Obras do Estádio de
Atletismo continuam
A fundação do
Estádio de
Atletismo de São
Bernardo do
Campo, que está
sendo construído
na área do antigo
Clube da Volks,
está em estágio
avançado.
Atualmente estão
sendo instaladas
as bases para a
construção do
prédio de apoio
aos atletas. A obra
conta com uma
força de trabalho
de 65 homens, e a
previsão de
entrega é para o
segundo semestre
de 2011.
O prédio dos
atletas, que
deverá ser
erguido nas

Estádio está sendo
construído no antigo
clube da V
olks
Volks

próximas semanas,
terá dois andares e
uma área de 3,2 mil
metros quadrados.
O local terá cinco
pistas cobertas,
arquibancada
totalmente
readequada com
acessibilidade, e
todas as condições
necessárias para
competições
oficiais. O projeto
prevê ainda uma
pista de caminhada.

Todas as
UBSs farão
exames de
papanicolau
e também de
mamografia
Durante a
Campanha de
Prevenção do
Câncer, realizada
pela Prefeitura de
São Bernardo do
Campo no período
de 14 a 18 deste
mês, as 32 Unidades
Básicas de Saúde do
município
promoverão
exames gratuitos
para a detecção
precoce do câncer
de mama e do colo
uterino. Durante a
semana, a Secretaria
de Saúde espera
realizar mais de 5
mil exames de
papanicolau e cerca
de 1,5 mil
mamografias.
O papanicolau,
exame que previne
o câncer de colo
uterino, é rápido,
indolor e deve ser
realizado por todas
as mulheres com
vida sexualmente
ativa. Já a

Foto: Divulgação

Cidade terá Campanha
de Prevenção do Câncer

Prefeitura espera realizar mais de 5 mil
exames papanicolau de 14 a 18/3

mamografia
diagnostica a
existência de
nódulos nos seios
e deve ser feita
anualmente por
mulheres acima de
40 anos.
As interessadas
devem dirigir-se à
UBS mais próxima
de sua residência.
Os exames também
poderão ser feitos
no Centro de
Atenção Integral à
Saúde da Mulher
(Caism), que fica na
Rua Barão do Rio
Branco, 45, Bairro
Santa Terezinha.
Vila Marchi – Ainda
na semana de 14 a
18 de março, a UBS
Vila Marchi

desenvolverá uma
programação
especial voltada à
Semana da Mulher.
Além da realização
dos exames
preventivos do
câncer de mama e
do colo uterino, das
8h às 16h haverá
palestras sobre a
violência contra a
mulher, oficinas de
artesanato,
atividades físicas e
cuidados com a
beleza como
escova, corte de
cabelo, depilação,
manicure e
maquiagem.
A UBS Vila Marchi
fica na Rua Nestor
Moreira, 480, Vila
Marchi.

Ruas do Carminha serão
nebulizadas contra a dengue
A Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, por meio
do Centro de
Controle de
Zoonoses, inicia
nesta sexta-feira
(11/3) a aplicação
de inseticida em
15 ruas da região
do Carminha, no
Bairro dos Casa,
onde foram
confirmados

quatro casos
autóctones de
dengue, ou seja,
contraídos no
próprio município.
Além desses casos,
os primeiros
descobertos este
ano, São Bernardo
registra outros 20
confirmados, todos
importados.
A população deve
redobrar os

cuidados para
evitar o acúmulo
de água parada,
como fazer a
vedação correta
das caixas d’água,
a retirada da água
dos pratos de
vasos e dos
recipientes dos
animais e a limpeza
das calhas para
impedir criadouros
do mosquito.

SAMU conduz palestras para
a comunidade e funcionários
O Serviço de
Atendimento
Móvel de Urgência
de São Bernardo
do Campo (SAMU
192) promove
palestras
preventivas para a
comunidade com a
proposta de levar
informação e
conhecimento
sobre o
atendimento. Além
de esclarecer
dúvidas sobre o
serviço, a equipe
explica a rotina de

trabalho do SAMU e
quando os usuários
devem acioná-lo.
Por meio do
programa de
Políticas
Preventivas, desde
outubro do ano
passado a equipe
realiza o trabalho
em diversos bairros,
entre os quais
Núcleo Santa Cruz,
Taboão, Jardim
Silvina e Grande
Alvarenga.
Mais de 150
pessoas já foram

beneficiadas pela
iniciativa, que em
breve será
estendida também
a escolas da rede
pública. Uma das
propostas da
ampliação da grade
de palestras é
combater os trotes
ao telefone 192,
um dos maiores
problemas
apontados por
corporações
que atuam em
operações de
resgate.
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Estoril será reaberto no próximo
mês com teleférico reativado
Parque
continuará
fechado
em março
por
segurança
Após 15 anos
desativado, o
teleférico do Parque
Estoril, localizado
no Riacho Grande,
volta a funcionar no
início de abril. A
meta era entregar o
teleférico em
fevereiro, no
entanto, as chuvas
constantes
atrapalharam a
programação, pois
se tratam de obras
a céu aberto.

Para finalizar as
instalações e
melhorias que vêm
sendo executadas
no local, o parque
precisará
permanecer
fechado nesse
período por
medidas
operacionais e de
segurança. Além
disso, a estrutura
exige a realização
de diversos testes
operacionais.
“Quando o
equipamento for
entregue à
população, São
Bernardo será o
primeiro município
do País a contar
com dois teleféricos

Fotos: Divulgação
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Teleférico voltará a funcionar após 15 anos

turísticos”, aponta o
secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo.
A revitalização do
Estoril prevê
investimentos da
ordem de R$ 7
milhões destinados
à construção de

novos quiosques
de comércio e ainda
ciclovia, trilhas,
sonorização,
iluminação,
playground e
restaurante.
Também estão
previstas outras
atrações, como
arvorismo e tirolesa.

Prefeitura tem inspeção
veicular gratuita
A partir do dia 14
de março, a
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo promoverá
a inspeção veicular
gratuita em carros
particulares
movidos a diesel a
cada mês em um
ponto da cidade.
Técnicos da
Secretaria de
Gestão Ambiental
ficarão cinco dias
da semana, de
segunda a sextafeira, em um local
previamente
determinado. Neste
mês, até o dia 18, a
ação será
desenvolvida na
Avenida 31 de
Março, altura do nº
1.250, no Bairro
Paulicéia.

O objetivo da ação,
coordenada pela
Secretaria de
Gestão Ambiental,
é mostrar a
importância da
manutenção
preventiva para os
veículos e para a
redução dos
índices de poluição
emitida.
O cronograma está
no site www.sao
bernardo.sp.gov.br.

Funcionário faz
inspeção com
opacímetro

Muro de contenção no Bairro
Cantareira está 90% concluído
Há quatro meses,
cerca de 200
famílias do Bairro
Cantareira, na
região do
Alvarenga,
acompanham
de perto as obras
de construção
de um muro de
contenção, antiga
reivindicação
dos moradores.
Com investimento
de
aproximadamente
R$ 600 mil, a
obra inclui a
realização dos
serviços de
drenagem,
execução de
canaletas de
galerias de águas
pluviais e muro
de contenção
com tubulões
e gramado. A

previsão é que a
obra seja concluída
em abril.
O prefeito de São
Bernardo do
Campo vistoriou
o local o ano
passado, após as
fortes chuvas que
colocaram em
risco eminente
seis moradias.
Segundo a
moradora Maria
Dalva Araújo de
Oliveira, as

intervenções
realizadas no
bairro foram
asseguradas pelo
prefeito em sua
última vistoria.
“Depois de muita
luta e da
participação de
toda a população,
nós conseguimos
conquistar o
nosso objetivo,
que só foi possível
depois da vistoria
do prefeito”, disse.

Construção do
muro deve ser
concluída em abril

O projeto de
revitalização dos
antigos Estúdios
Vera Cruz em
São Bernardo do
Campo ganhou
uma nova página
e pode ter
um convênio
firmado com a
Itália. O anúncio
foi realizado
quarta-feira,
durante
encontro no
Vera Cruz entre
o prefeito do
município e a
atriz italiana
Maria Grazia
Cucinotta. Na
oportunidade, a
atriz conheceu o
complexo, bem
como o projeto
de revitalização
do local.
Em novembro,
Maria se reuniu
com uma
comissão do
Ministério da
Cultura em Milão
e conheceu o

Foto: Divulgação

Prefeitura
deve definir
parceria
nos
próximos
meses

Maria Cucinotta tem interesse em
realizar intercâmbio de profissionais

projeto do Vera
Cruz por meio
de um DVD
enviado pelo exsecretário de
Cultura do
município,
Leopoldo
Nunes. Por ter
um trabalho na
Itália de caráter
social ligado ao
audiovisual e ao
cinema, a atriz
tem interesse
em realizar
intercâmbio de
profissionais e
conhecimento
com a Fundação
Pierino
Massenzi, que
será implantada
nos antigos

estúdios. A
intenção é
definir como
será a parceria
nos próximos
dois meses.
O prefeito
afirmou que está
ansioso para a
implantação do
projeto que será
um pólo de
produção,
exibição e
qualificação de
profissionais
para o setor
audiovisual.
Atualmente,
está em fase
de finalização
o estudo para
a implantação
da Fundação

Pierino Massenzi.
Segundo o
secretárioadjunto de
Cultura, o
projeto terá
condições de
ser enviado em
breve à Câmara
Municipal para
votação.
A previsão é que
no fim de março
também sejam
finalizados os
estudos do
Centro Cultural
Vera Cruz, com
capacidade para
800 pessoas,
que deve ser
enviado para
licitação ainda
este ano.
Para a atriz
italiana Maria
Grazia Cucinotta,
o Vera Cruz
será uma escola
onde os alunos
poderão se
profissionalizar
em cinema,
o que requer
muito talento
e paixão. “Estar
neste estúdio
é muito
emocionante,
pois parece
uma caixa
mágica, onde
tudo pode se
realizar”, disse.

Cidade terá show e exposição no sábado
A Prefeitura de
São Bernardo
preparou para
este sábado
(12/3) música
de qualidade
com As damas
do samba e a
exposição
Mulheres do
Togo, ambas na
Secretaria de
Desenvolvimento

Social e
Cidadania
(Sedesc). Os
eventos fazem
parte da
programação do
Mês da Mulher.
Com Fabiana
Cozza, Dona
Inah e Adriana
Moreira, As
damas do samba
se apresentam

às 19h, com
repertório que
tem o objetivo
de relembrar os
antigos
carnavais com
famosas
marchinhas e
sambas de
quadra.
Na exposição
Mulheres do Togo,
a partir das 13h,

a fotógrafa e
artista plástica
Julia Kater
retrata a vida
das mulheres
na região do
Togo,
contemplando
suas atividades
e tradições.
O endereço é
Av. Redenção,
271, Centro.

PROGRAME-SE

Estúdios Vera Cruz podem
ter convênio com a Itália

MÊS DA MULHER
Mostra: Mulheres que Constroem a
Cidade e a Cidadania
Coordenadoria de Ações para a
Juventude (Cajuv)
Avenida Redenção, 271, Centro.
12 de março, das 9h às 20h
Semana da Prevenção – Exames de
Papanicolau e mamografia
Local: Todas as UBSs
Caism (Centro Integral à Saúde da Mulher)
Rua Barão do Rio Branco, 45, Santa Terezinha
De 14 a 18 de março
Seminário Autonomia e Sexualidade
Centro de Referência do Idoso (CRI)
Avenida Redenção, 271, Centro
15 de março, às 18h
INAUGURAÇÃO
Revitalização da Praça Irineu Ladeira
de Souza
Local: Rua Rita Masini com a Rua Hortência
Van de Campi
Bairro Baeta Neves
12 de março, às 10h
INSCRIÇÕES
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
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Baeta Neves
Informações: 4366-3660
14 a 18 de março
Programa Cidade Viva
Região: Silvina e Ferrazópolis
Até 15 de março
Região: Montanhão I e II
16 a 31 de março
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São Bernardo sedia oficina de formação
patrocinada pelo Ministério do Turismo
Evento
tem a
participação
do segmento
turístico
da região

A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
deu início nesta
quinta-feira à Oficina
de Formação do
Grupo Gestor do
Turismo. O evento,
direcionado a
empresários,
prestadores de
serviço e entidades
ligadas ao
segmento turístico,
é uma das etapas
do Projeto de
Gestão &
Planejamento de
Destinos Turísticos,
desenvolvido pelo
Ministério do
Turismo (MTur) e
pelo Instituto Marca
Brasil (IMB).
São Bernardo é
um dos 50
municípios do
País selecionados
pelo Ministério
do Turismo para
dar início às
atividades, que
continuam nesta
sexta-feira,
na Associação
Comercial e
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Industrial de São
Bernardo (Acisbec).
A seleção foi feita
com base no Índice
de Competitividade
desenvolvido pelo
Ministério do
Turismo, Serviço
Brasileiro de Apoio
às Micro e
Pequenas Empresas
(Sebrae) e
Fundação Getúlio
Vargas (FGV). No
Estado, São
Bernardo é um dos
17 escolhidos.
A Prefeitura é
parceira na
iniciativa. De
acordo com o
secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo,
a reunião tem
como objetivo
constituir um grupo
gestor de turismo
na cidade para uma
parceria públicoprivada. “A intenção
é capacitar os
profissionais da
cadeia turística a
partir dos projetos
que estamos
apresentando, bem
como ajudar a
elaborar e
monitorar políticas
do turismo na
cidade”, disse.

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

Foto: Divulgação
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Requalificação do Estoril faz parte dos investimentos na área de turismo na cidade

Cidade se destaca entre as 16 do Estado no
Estudo de Competitividade Turística
São Bernardo do
Campo também
integra a lista dos
16 municípios do
Estado de São
Paulo apontados
no Estudo de
Competitividade
Turística
desenvolvido pelo
Ministério do
Turismo, em
conjunto com o
Sebrae e a FGV. O
trabalho teve início
em 2007 e o
resultado foi

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

apresentado em
agosto passado.
Com 54 pontos em
uma escala de zero
a 100 entre as 81
cidades
pesquisadas, o
município se
destacou por
quesitos como
economia,
capacidade
empresarial,
infraestrutura geral,
acesso, aspectos
sociais e
ambientais.
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Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
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Secretaria de Saúde
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Secretaria de Serviços Urbanos
José Cloves da Silva
Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

Até 2012, a
Prefeitura estima
que sejam
investidos
R$ 25 milhões na
cidade na área de
turismo. Entre os
projetos em
execução ou
com licitação em
andamento, estão
a Cidade da TV
Brasileira, dentro
da Cidade da
Criança; a primeira
etapa de
requalificação do

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

Estoril a ser
entregue em abril,
que inclui
teleférico, tirolesa,
escuna, canoagem,
entre outros;
melhorias na
Prainha do Riacho;
e sinalização
turística com a
colocação de
aproximadamente
duas mil placas
indicando 39
atrativos
turísticos, prevista
para dezembro.
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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.
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