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Em atividade há pouco mais de oito
meses, programa já apresenta resultados
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‘Tempo de Escola’
muda a rotina dos
alunos em São
Bernardo

Atividades educativas,
lutas marciais, cultura,
esporte e lazer estão entre
as atividades praticadas

Passados pouco
mais de oito meses
do início do
programa Tempo de
Escola da Prefeitura
de São Bernardo do
Campo, coordenado
pela Secretaria de
Educação, os
ganhos e as
transformações na
vida dos alunos já
foram constatados
por pais,
educadores e pelas
próprias crianças
envolvidas. Lançado
em junho de 2010
pelo prefeito da
cidade, o programa
tem como objetivo
estender a jornada
do aluno na unidade
escolar,
possibilitando o
amplo
desenvolvimento de
seu potencial, além
de permitir que
fiquem em tempo
integral na escola
participando de
atividades
educativas nas
áreas de arte, lutas
marciais, grafite,
cultura, esporte e
lazer.
O professor de
Taekwondo Gilberto
Roca relata que no
final do ano
passado a mãe de

um aluno de nove
anos da Escola
Municipal de
Educação Básica
(EMEB) André
Ferreira foi até ele
muito emocionada
agradecer pela
mudança que o
projeto realizou na
vida do seu filho. “O
que antes era um
grande tormento
dentro da sala de
aula com indisciplina
e bagunça, hoje
virou exemplo de
perseverança,
atenção, convívio
em sociedade,
companheirismo e
aluno nota 10”,
apontou.
“Agora vou trabalhar
tranquila. Ter esse
projeto na escola foi
maravilhoso, pois
meu filho fica o dia
todo na escola e não
tem tempo para fazer
o que não deve.
Depois que meu filho
entrou nas aulas de
luta marcial e arte, a
concentração
melhorou e agora ele
é um garoto muito
mais calmo e
atencioso. Só tenho
a agradecer por essa
oportunidade”,
Marinalva Ignácio
da Rosa.

Situada na região
do Ferrazópolis, a
EMEB concentra um
grande número de
crianças que moram
em áreas
consideradas de
alta vulnerabilidade.
No entanto, a
implementação do
Tempo de Escola na
unidade vem
agregando valores
na vida dos alunos,
como socialização,
concentração,
disciplina, respeito
e aumento de
aprendizado nas
matérias escolares,
além de tirar as
crianças da rua ao
final do horário

Fotos: Divulgação
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Tempo maior na escola ajuda a melhorar
o convívio social e o aprendizado

horar
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Professor Gilberto Roca explica que o T
aekwondo
Taekwondo
estimula a concentração e a disciplina

Paulina Alzamora, professora de arte, diz que a criatividade
e a percepção sobre o mundo é estimulada durante as aulas

letivo.
Segundo Paulina
Alzamora,
professora de arte,
a transformação é
notória. De acordo
com a educadora,
os ateliês de pintura
e desenho estão
despertando um
olhar totalmente
diferente na forma

como as crianças
observam os
acontecimentos que
as envolvem no seu
cotidiano. “Dar
oportunidade a uma
criança é um fator
realmente
transformador.
Estamos no primeiro
dia das atividades e
a sala está tomada
de alunos. E o mais

Reconhecimento
internacional

Futuro sem medo

As ações
desenvolvidas
pelo Tempo
de Escola na
cidade tiveram
reconhecimento
internacional.
Nesta sexta-feira
(18/3), a
secretária de
Educação viajará
ao Reino Unido, a
convite de uma
organização
britânica, para
conhecer o
sistema inglês de
educação. Em
2010, cerca de 7
mil alunos de 30
EMEBs foram
beneficiados pelo
programa. Este
ano, a previsão é
contemplar mais
de 8 mil crianças.

“Quero fazer
faculdade”. Essa
afirmação é do
aluno Gabriel Jesus
Dias, de 14 anos,
morador do Jardim
Limpão. O garoto,
que tem mais três
irmãos envolvidos
no projeto, hoje
consegue se
expressar e já
visualiza um futuro
sem medo. Mesmo
atrasado na escola
em relação aos
seus colegas de
turma, Gabriel é tido
por todos os
educadores do
Tempo de Escola e
pela diretora da
EMEB como um
exemplo que o
projeto conseguiu
resgatar. “Antes eu
não gostava de

interessante é que
damos uma ideia e
elas voltam com
milhares. Isso é
fascinante e muito
gratificante, ainda
mais por sabermos
que elas vêm de
bairros onde
oportunidade é
coisa rara”, lembra
Alzamora.

estudar e só queria
ficar na rua. Depois
que comecei a
participar das
oficinas de
taekwondo, arte e
grafite, parece que
tudo ficou mais
fácil. Tenho vontade
de vir à escola até
nas férias”, diz o
aluno com um
sorriso estampado
no rosto.

Fernanda Montenegro é
destaque na programação
do Mês da Mulher
Shows,
palestra e
exposições
acontecerão
de 18 a 24
de março
A atriz Fernanda
Montenegro estará
na próxima quartafeira (23/3), às
20h30, no Teatro
Lauro Gomes (Rua
Helena Jacquey,
171, Rudge
Ramos), para
homenagear as
mulheres com
leituras de textos
sobre as inúmeras
formas de ser e se
sentir mulher. A
OUTRAS ATRAÇÕES
O Centro de
Referência do Idoso
(CRI), Avenida
Redenção, 271,
Centro, terá nesta
sexta-feira (18/3), a
partir das 14h, a
apresentação do
grupo Lúmen –
Seresteiras e o
workshop A água
sempre encontra um
meio – a mulher
reencantando o corpo
feminino, com a
professora Kiusam
Oliveira. Outro
destaque é a
programação do dia
20, data em que
acontecerá, das 9h
às 19h, o 3º Festival
Feminino de Skate –
AFSK “Super Street”
2011 – Categorias
Feminino I e II, no
Parque da Juventude
Città Di Maróstica
(Avenida Armando

Fotos: Divulgação
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Atriz fará leituras de
textos para as mulheres

visita faz parte da
programação do
Mês da Mulher de
São Bernardo do
Campo, que
continua nesta

semana de 18 a 24
de março com
shows, palestra,
exposição,
seminário, entre
outras atividades.

Ítalo Setti, 65). O
Parque Salvador
Arena (Avenida
Caminho do Mar,
2980, Rudge
Ramos) recebe,
às 15h30, a
apresentação
poética e musical
do grupo Buxixos
Urbanos, e às 17h, o
show do músico
Otto, ex-integrante

das bandas Nação
Zumbi e do Mundo
Livre S/A. A
programação ainda
continua no dia 22,
às 18h30, com o
seminário Mulheres e
relações de trabalho,
no Centro de
Referência do Idoso
(CRI), que fica na
Avenida Redenção,
271, Centro.

Otto se apresenta no Parque Salvador Arena

Exposições
No sábado (19/3),
às 18h, artistas
plásticas do ABC
irão expor na
Pinacoteca
Municipal seus
trabalhos recentes
nos quais revelam
o olhar inquieto e
surpreendente
sobre a vida na
mostra Mulheres
Inesperadas. No
mesmo dia, às 20h,
haverá a exibição
do filme Thelma e
Louise, no
Cineclube
Photogramas
(Rua Kara, 105,
Jardim do Mar).

A exposição Elas
Podem acontecerá
no dia 22, às 19h,
na Câmara de
Cultura Antonino
Assumpção (Rua
Marechal Deodoro,
1.325, Centro). A
mostra reúne obras
de algumas artistas
importantes no
ABC, pertencentes
ao acervo da
Pinacoteca. Haverá
ainda, a partir das
19h, palestra,

leituras de textos e
exposição sobre
Pagu-Patrícia Galvão:
Livre na Imaginação,
no Espaço e no
Tempo. A mostra
ficará até o dia 24,
na Biblioteca
Monteiro Lobato
(Rua Jurubatuba,
1.415, Centro),
aberta de segunda
a sexta, das 8h às
18h30, e aos
sábados, das
8h às 13h30.

São Bernardo vence
etapa paulista do
Prêmio Brasil Sorridente

Promoção da saúde bucal dos alunos foi um dos itens analisados

Etapa
nacional
será dia 23
de abril, no
Rio de
Janeiro

Hemocentro Regional precisa
urgente de doações de sangue
Após o feriado de
Carnaval, o
estoque de bolsas
de sangue do
Hemocentro
Regional,
localizado em São
Bernardo do
Campo, permanece
muito abaixo da
meta. Hoje, a
entidade está com
estoque para
apenas sete dias,
ou seja, 58% da
capacidade, apesar
da campanha de

Estoque hoje é
suficiente para
apenas sete dias

conscientização
que antecedeu o
período do
Carnaval, quando
normalmente
ocorre significativa
diminuição do

número de doadores
e aumento da
demanda de
transfusões
sanguíneas.
Até o dia 12 deste
mês, por exemplo,
apenas 389
doadores passaram
pelo local.
A coleta é feita de
segunda a sábado,
das 8h às 13h. O
Hemocentro fica
na Rua Pedro
Jacobucci, 440,
Vila Euclides.

O Programa de
Saúde Bucal da
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
venceu a etapa
estadual do Prêmio
Brasil Sorridente,
que é concedido
anualmente aos
municípios que se
destacam no
investimento
público em saúde
bucal. O prêmio é
uma iniciativa do
Conselho Federal
de Odontologia e
dos 27 conselhos
regionais da
categoria, em
parceria com o
Ministério da Saúde.
A premiação do
Brasil Sorridente é
dividida em três
categorias de
municípios de
acordo com a
população. São
Bernardo venceu
entre os municípios
paulistas com mais
de 300 mil

habitantes.
Para a escolha do
vencedor, são
analisados vários
itens, entre os quais
a cobertura
populacional do
programa de saúde
bucal; a existência
de Centro de
Especialidades
Odontológicas
(CEO); baixa
incidência de cárie
dentária e
realização de
exames
epidemiológicos em
alunos de até 12
anos. Também são
avaliados o
desempenho na
promoção à saúde
bucal do escolar,
pacientes com
deficiência, idoso,
gestante e bebê;
diagnóstico
precoce e
tratamento do
câncer bucal; faixa

salarial e realização
de programas de
capacitação aos
profissionais de
saúde bucal; e
acompanhamento
do teor de flúor no
abastecimento de
água à população.
Para o secretário de
Saúde, o
reconhecimento ao
Programa de Saúde
Bucal de São
Bernardo do Campo
“demonstra que
estamos no
caminho certo e,
brevemente,
atingiremos um
nível de excelência
nessa área”.
O vencedor da
etapa nacional do
Prêmio Brasil
Sorridente será
conhecido dia 23
de abril, em
solenidade a ser
realizada no Rio
de Janeiro.
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Praça da Matriz
terá novo visual a
partir de 2012
Projeto de
melhorias
para a
Marechal
também foi
apresentado
Cerca de 40
comerciantes da
Rua Marechal
Deodoro e o padre
Giuseppe Bortolato,
da Igreja Matriz,
estiveram reunidos
com o prefeito de
São Bernardo do
Campo para a
apresentação de um
estudo preliminar
visando a
elaboração do
projeto de

revitalização da
Praça da Matriz, no
Centro.
Na oportunidade,
também foi exibido
um estudo
preliminar para o
desenvolvimento
do projeto de
revitalização da Rua
Marechal Deodoro,
que é inclusive uma
das principais
demandas eleitas
para o município
durante a realização
das plenárias do
Orçamento
Participativo.
A reestruturação da
Praça da Matriz,
prevista para ser
concluída em 2012,
contempla ainda as

Reforma de praça é entregue à
população do Baeta Neves

comemorações dos
200 anos da
paróquia no
próximo ano.
Entre as melhorias
estão a recuperação
de espaços no
local para a
realização de
atividades,
valorização da
capela e da igreja,
recuo da banca de
jornal para o
interior da praça,
construção de
calçadas adaptadas,
implantação de uma
lanchonete ou
café, remoção
das jardineiras e
bancos e projeto
paisagístico,
entre outras.
Fotos: Divulgação
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Projeto paisagístico vai recuperar e valorizar o espaço

Marechal Deodoro também receberá melhorias
O projeto de
revitalização da
Rua Marechal
Deodoro prevê a
instalação
subterrânea da
rede elétrica e
cabeamento geral,
projeto
paisagístico,
alargamento de
passeios, criação

de áreas de
descanso e
reorganização das
áreas de
estacionamento.
Também estão
previstos a
remodelação da
comunicação visual
das fachadas dos
estabelecimentos,
eliminando a atual

poluição visual,
sistema de
calçadas com piso
especial que
facilitará a captação
da água das chuvas
para a galeria
central de água e
esgoto, bem como
a implantação de
câmeras de
videomonitoramento.

Os moradores do
Baeta Neves
receberam sábado
a Praça Irineu
Ladeira de Souza
totalmente
revitalizada, após
ficar mais de 20
anos sem receber
qualquer melhoria.
A obra foi
entregue pelo
prefeito, que
ressaltou a alegria
de entregar mais
uma praça à
população.
“Ouvimos o

“Fiquei feliz com a
cancha de malha. Além
de ser uma opção a
mais de lazer, acabou
com o lixão que era
depositado no local”,

“A praça estava tomada
por moradores de rua e
usuários de drogas. A
reforma transformou o
espaço, dá até gosto
de morar no bairro”,

Octávio Ribeiro,
aposentado

Adilson Luiz Gregório,
consultor fiscal

pedido da
comunidade e
agora conto com a

participação de
todos para zelar
pelo espaço.”

Investimento
de R$ 68,9
milhões
garantiu
segurança e
acessibilidade

A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
está concluindo o
serviço de
adequação
realizado em mais
de 90 Escolas
Municipais de
Educação Básica

(EMEBs). O
investimento da
Prefeitura na
realização das
reformas foi da
ordem de R$ 68,9
milhões.
As benfeitorias nas
estruturas físicas
das escolas,
iniciadas em 2009,
foram necessárias
para garantir boas
condições de
segurança e maior
acessibilidade aos
alunos com

deficiência. As
unidades escolares
passaram por
revisão geral de
elétrica, na
cobertura e rede
hidráulica, reparo
em infiltrações,
pintura externa
geral e interna
parcial, reparo no
piso, limpeza,
drenagem dos
playgrounds,
adequação de
acesso das
entradas,

Foto: Divulgação

Prefeitura de São Bernardo conclui reformas
e adequações em mais de 90 EMEBs

EMEB Viriato Correia foi uma das
unidades beneficiadas pelas melhorias

adequações para
acessibilidade,
adequação de
canaletas, de
calçadas e azulejos,
pintura geral das
unidades,
manutenção de
cobertura dos
pátios,
fornecimento e
instalação de
corrimão, troca de
piso, talude de
águas pluviais,
recolocação de
guias danificadas e
limpeza de obras
em geral.
Segundo o
secretário-adjunto
de Educação, em
algumas unidades

foram refeitos
muros de
contenção. “Ao
iniciarmos algum
reparo, às vezes
vão aparecendo
outros serviços,
como na parte
hidráulica e
esgoto”, revelou,
salientando que,
com a conclusão
das intervenções,
as unidades
escolares ganharam
um novo visual.
As ações foram
realizadas
conforme a
prioridade de cada
escola.

Novas Escolas
A Prefeitura de São
Bernardo criou
mais de 3 mil
novas vagas este
ano com a entrega,
no mês de
fevereiro, de
quatro novas
unidades escolares
totalmente
equipadas. As
unidades foram
entregues nos
bairros Vila do
Tanque, Jardim
Santo Inácio e
Parque Esmeralda
(duas unidades).

Prefeito visita Faculdade
Zumbi dos Palmares
O prefeito de São
Bernardo do
Campo fez uma
visita de cortesia
na terça-feira ao
reitor da
Faculdade Zumbi
dos Palmares, José
Vicente. Na
oportunidade, o
chefe do Executivo
vistoriou as
instalações do
Clube Regatas

Tietê, onde a
faculdade está
situada, e foi
entrevistado no
programa Negros em
Foco (TV Aberta,
canal 9 da NET),
quando falou sobre
o cenário nacional.
Durante a
entrevista, o
prefeito contou um
pouco da sua
história e os

desafios
encontrados ao
assumir a
Administração.
A Faculdade Zumbi
dos Palmares,
fundada em 2003,
é a primeira e única
instituição de
ensino superior
voltada para a
inclusão do negro
na América Latina.
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Parque Municipal Estoril será reaberto
com novas atrações após revitalização
Reforma tem
investimento
de R$ 8,4 mi
e deve ser
entregue
em 2012
O Parque Municipal
Estoril será reaberto
no dia 3 de abril,
quando está
prevista a
inauguração do
teleférico. O local
passa por obras de
revitalização,
divididas em três
etapas, sendo que
a primeira será
concluída no
próximo mês com
atrações como
academia de
ginástica ao ar livre,
circuito de
arvorismo, tirolesa
e escalada, além do
novo teleférico.
O prefeito de São
Bernardo do Campo
esteve em vistoria
às obras nesta
semana. O local já
recebeu melhorias
como poda de
árvores, pintura
de prédios
e demolição dos
18 quiosques de
comércio, que
serão substituídos
por novas
estruturas.
Provisoriamente,
os comerciantes
venderão seus
produtos em tendas
que estão sendo
instaladas no local
até que os novos
pontos sejam
concluídos.
A revitalização do
Estoril prevê
investimentos da
ordem de
aproximadamente
R$ 8,4 milhões por

Preservação
Fotos: Divulgação
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Local recebeu melhorias como pintura dos prédios e
poda de árvores; teleférico também será entregue

meio de convênio
com o Ministério
do Turismo. O
prazo de conclusão
das obras é 2012.
A terceira etapa do
projeto, atrelada à
captação de
recursos externos,
prevê, entre outros
equipamentos, um
Centro de
Excelência de
Canoagem, em
parceria com a
Confederação
Brasileira de
Canoagem, visando
a formação de
atletas para as

Olimpíadas.
O chefe do
Executivo ressalta
que a população
contará
praticamente com
um novo parque
após as obras.
“Estamos
recuperando um
marco fundamental
para São Bernardo
e região, e
esperamos receber
visitantes de todas
as partes de São
Paulo com
qualidade, estrutura
e boas condições.”

Melhorias no Parque Estoril:
Reforma do teleférico
Construção de novos quiosques
Reforma de vestiários e sanitários
Regularização dos pedalinhos
Implantação de sistema de sonorização
Pintura nas edificações
Implantação do projeto Teatro Aventura
Ciclovia
Trilhas
Iluminação
Estacionamentos
Playground
Restaurante
Comunicação visual

O parque é uma das maiores atrações
turísticas da cidade e da região, unindo
água, vegetação e atrativos variados, como
o zoológico. O local recebe, em média, 5 mil
visitantes nos finais de semana de sol. A
expectativa é atrair cerca de 10 mil
turistas após a reforma.

No total
serão quatro
reuniões;
população
pode
participar
A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
inicia neste sábado
(19/3), às 9h, a
revisão do Plano
Diretor do
município. A
primeira região a
receber a plenária

será a do pós-balsa.
Nesses encontros,
a proposta da
Administração é
ouvir as
expectativas da
população, além de
apresentar o novo
ordenamento do
território e
questões
estruturais.
O Plano Diretor,
previsto pela
legislação municipal,
organiza o

crescimento e o
funcionamento da
cidade,
especificando qual é
o destino de cada
região. Além disso,
fixa as diretrizes
para as políticas de
Habitação, Meio
Ambiente,
Mobilidade Urbana,
Saneamento
Ambiental e
crescimento
ordenado, entre
outras questões.

Proposta é ouvir
as expectativas
da população

Confira as
próximas
plenárias do
Plano Diretor:
Pós-balsa
Dia: 19/3 (sábado)
Horário: 9h
Local: EMEB José
Ibiapino Franklin
Endereço: Rua
Edmundo, 14,
Núcleo Santa Cruz,
Riacho Grande
Área Central
Dia: 24/3
(quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Centro de
Referência do
Idoso (CRI)
Endereço: Avenida
Redenção, 271,
Centro
Riacho Grande
Dia: 26/3 (sábado)
Horário: 9h
Local: João S.
Brasa
Endereço: Rua
Marcilio Conrado,
500, Riacho
Grande
Alvarenga
Dia: 31/3
(quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Centro de
Referência do
Idoso (CRI)
Endereço: Avenida
Redenção, 271,
Centro

PROGRAME-SE

Discussão do Plano Diretor
começa pela região do pós-balsa
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MÊS DA MULHER
Exposição Mulheres Inesperadas
Local: Pinacoteca Municipal
Rua Kara, 105, Jardim do Mar
19 de março a 28 de maio
3º Festival Feminino de Skate
Parque da Juventude Cittá Di
Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65
Informações: 4330-0726
20 de março, a partir das 9h
FEIRA
Adote um “Cãopanheiro” adoção de cães e gatos
Local: Feira Livre Noturna
Rua São Paulo (ao lado do Ginásio
Poliesportivo)
Parque São Diogo
23 de março, das 19h às 22h
INAUGURAÇÃO
Lançamento do programa Saúde
Bucal nas Escolas
Local: EMEB Prof. André Ferreira
Rua Regente Lima e Silva, 301,
Ferrazópolis
18 de março, às 15h
Inspetoria do Taboão/Paulicéia
Rua Dinamarca, 232, Taboão
19 de março, às 11h
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: Rudge Ramos
Informações: 4366-3660
21 a 25 de março
Programa Cidade Viva
Região: Montanhão I e II
16 a 31 de março

Central de Trabalho e Renda
oferece vagas para estagiários
Valor das
bolsasauxílio
varia de
R$ 400 a
R$ 1,2 mil
Estudantes do
primeiro ao último
ano do ensino
médio, técnico e
superior agora
podem se
candidatar a vagas
de estágio
oferecidas pelo
Centro de
Integração EmpresaEscola (CIEE) de São
Bernardo do Campo
na Central de
Trabalho e Renda
(CTR) do município.
A Prefeitura e a
entidade acabam de
firmar uma parceria
para facilitar o
ingresso dos
jovens no mercado
de trabalho.
Atualmente estão
sendo oferecidas
18 vagas para
alunos de 16 a 20
anos do ensino
médio. As bolsasauxílio variam de R$
424 a R$ 1,2 mil
para jornada de 4 a
6 horas de estágio,
de acordo com a
empresa e o curso.
PUBLICAÇÃO
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Em breve o CTR deverá receber um posto do CIEE

Os benefícios, em
geral, são de
auxílio-transporte,
seguro, assistência
médica e valerefeição. Algumas
empresas oferecem
possibilidade de
efetivação.
Segundo o gerente
do CIEE de São
Bernardo, a ideia
é disponibilizar
todas as vagas
da unidade para
a Central. “Em
breve também
estaremos com
um posto do CIEE
dentro da CTR”,
anunciou. No
Grande ABC há
mais de 40 mil
inscritos para
estágio no banco
de dados do CIEE.
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Cidade recebe torneios
de damas e xadrez
Fotos: Divulgação
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As vagas disponíveis são
os seguintes cursos:
Técnico em Informática
Administração em Comércio Exterior
Arquitetura e Urbanismo
Direito

A Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, por meio
da Secretaria de
Esportes e Lazer,
realiza neste
sábado e domingo
(19 e 20/3) duas
competições no
Estádio Primeiro de
Maio. No sábado
(19/3), às 10h,
haverá o Torneio
Interno de Xadrez
Categoria C. No
domingo (20/3), a
partir das 9h, será
realizado o 5º
Torneio Aberto de
Damas Cidade de
São Bernardo.
Organizado e
dirigido pela Liga
de Xadrez do
município, o
torneio de xadrez
permitirá que os

Torneio de Damas
será no domingo

seis primeiros
colocados subam
para Categoria B.
Já o torneio de
damas é etapa
classificatória para
o 11º Campeonato
de Damas da cidade
e ainda conta
pontos para o
ranking municipal.
O Primeiro de Maio
fica na Rua Olavo
Bilac, 240, Vila
Euclides.

Prefeitura forma 60
alunos do Protejo

Técnico em Construção Civil/
Edificações
Gestão Ambiental
Engenharia
Tecnólogo
Os interessados
devem se cadastrar
na própria Central
de Trabalho e
Renda ou por meio
do portal
sigaeweb.mte.gov.br/
trabalhador, onde
podem obter mais
informações. O
endereço é Rua
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Marechal Deodoro,
2.316, Centro. O
horário de
atendimento é das
8h às 17h de
segunda a quinta,
e às sextas das 8h
às 15h (limite de
300 senhas).
Informações pelo
telefone 4335-3944.
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Nesta sexta-feira
(18/3), às 19h, a
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
realiza a formatura
de mais de 60
alunos do programa
Protejo – Jovens de
Fibra, no teatro de
arena da Fundação
Criança. A iniciativa
faz parte do
Pronasci (Programa
Nacional de
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CONTATO
Paço Municipal (9º andar) - Centro
Fone: 4348-1207 - Ramal 2328

Segurança Pública
com Cidadania), do
Ministério da
Justiça, implantado
no território
Alvarenga do
programa Cidade
de Paz, que
atendeu jovens de
14 a 24 anos por
meio de oficinas de
preservação
ambiental.
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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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