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Taboão e Paulicéia ganham
Inspetoria Regional da GCM
SANEAMENTO
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São Bernardo
terá mais
30 Km de
coletorestronco
até 2014
Unidades de segurança
proporcionam maior
proximidade com a população

SHOW

Eliana de Lima
encerrará o
Mês da Mulher
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COMEMORAÇÃO
SAÚDE

Alunos passam
a cuidar dos
dentes na escola
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52

Cidade realiza
ações em
alusão ao
Dia da Água

Taboão/Paulicéia
ganham Inspetoria
Regional da GCM

Fotos: Divulgação
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Unidade é a terceira entregue pela
Prefeitura; Rudge Ramos e Assunção
também terão inspetorias
Com a presença
da secretária
Nacional de
Segurança Pública,
Regina Miki, o
prefeito de São
Bernardo do
Campo inaugurou
a Inspetoria
Regional Taboão/
Paulicéia da Guarda
Civil Municipal
(GCM). A base,
localizada na Rua
Dinamarca, 232,
beneficiará cerca
de 64 mil
moradores das
localidades do
Taboão, Paulicéia e
Jordanópolis, além
de contar com 80
guardas civis
municipais e 11
viaturas, entre
carros e motos.
Até o final do ano,
serão entregues
mais duas

Inspetorias: Rudge
Ramos e Assunção.
O diferencial desse
atendimento é
que os guardas de
cada unidade
prestam serviço
exclusivamente na
região atendida, o
que contribui para a
proximidade dos
GCMs com a
comunidade,
proporcionando
mais segurança e
tranquilidade à
população. “A
inspetoria permitirá
que a população
crie identidade com
a corporação, o que
vai auxiliar no
patrulhamento,
combate e
prevenção aos
crimes nesta
região”, disse
o prefeito.

Exemplo
Para a secretária
Nacional de
Segurança Pública,
São Bernardo dá
exemplo de como
o trabalho
preventivo
exercido pela
GCM traz
resultados
práticos. “O papel
das guardas civis
é trabalhar antes
que o crime
aconteça. Quem
ganha com essa
descentralização
é a comunidade,
mas esse trabalho
precisa ser
intercalado com
os outros
municípios que
compõem a
região do ABC”,
destacou Regina
Miki.

Inspetoria Taboão/ Paulicéia tem efetivo de 80
guardas e 11 viaturas, entre carros e motos

Números da GCM
Inspetoria Regional da Guarda Ambiental
– Riacho Grande
Efetivo: 60 GCMs
Frota: 19 viaturas e 6 embarcações
Abrangência: 35 mil moradores e cobertura
de 52% de área de manancial da cidade
Inauguração: 27/03/2009
Endereço: Praça Luiz Gianoto, s/n Riacho
Grande
Telefone:4101-6807
Inspetoria Regional Batistini/Alvarenga
Efetivo: 120 GCMs
Frota: 19 viaturas
Abrangência: 192 mil moradores Alvarenga,
Batistini e parte do Demarchi
Inauguração: 27/07/10
Endereço: Estrada Galvão Bueno, 5.142
Batistini
Telefone: 4336-2236
Inspetoria Regional Taboão/Paulicéia
(I.T/P)
Efetivo: 80 GCMs
Frota: 11 viaturas
Abrangência: 64 mil moradores Taboão,
Paulicéia e Jordanópolis
Inauguração: 19/03/11
Endereço: Rua Dinamarca, 232 Taboão
Telefone: 4367-4170

Investimentos

Inspetoria da Guarda Ambiental possui profissionais
preparados para atendimento por terra e água

O projeto da
Prefeitura prevê
a instalação de
cinco inspetorias
regionais na
cidade. Além da
Inspetoria
Centro, que já
funciona na
sede da
Secretaria de
Segurança
Urbana, três já
foram criadas:
Inspetoria da

Guarda Ambiental
(Riacho Grande),
Inspetoria Batistini/
Alvarenga e agora
Taboão/Paulicéia.
As próximas serão
instaladas nos
bairros Rudge
Ramos e Assunção.
Atualmente a cidade
possui 630 guardas.
Outros 150 GCMs
vão se formar em
agosto. Até 2012,
serão 1.000.

o de 80
motos
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“Agora vou ter mais
tranquilidade ao entrar
e sair do meu prédio.
Só este ano, três
carros foram
roubados quando
vizinhos chegavam.
Com certeza a
presença de uma base
da GCM no bairro vai
inibir a ação desses
marginais”,

“O problema com
perturbação de
sossego era constante
nas praças da região,
e o trabalho da GCM
tem sido importante
para manter a
ordem. As rondas são
constantes e
passamos a conhecer
a equipe que dá apoio
ao nosso bairro”,

“O trabalho da Guarda
Ambiental melhorou
muito a situação da
prainha. Antes era
complicado trabalhar
aqui. Vemos os
guardas passando pelo
local, e quando há
banhistas as
embarcações com os
guarda-vidas estão
sempre por perto”,

Carla Vernil, moradora do
Taboão

Eduardo Alves da Silva,
morador do Alvarenga

Antônio Candido, morador
do Riacho Grande

Inspetoria do Batistini / Alvarenga foi
inaugurada em julho de 2010

Jovens se
formam pelo
‘Protejo’
Mais de 60 alunos
do programa
Protejo - Jovens de
Fibra participaram
na última sextafeira da formatura
no auditório do
Centro de
Referência da
Infância e
Juventude, na
Fundação Criança.
O programa é uma
das ações que
estão sendo
implementadas no
município por meio
do Cidade de Paz,
do Ministério da
Justiça, com
financiamento do
Pronasci (Programa
Nacional de
Segurança Pública
com Cidadania).
Inicialmente
implantado no
Bairro Alvarenga,
ele proporciona
para jovens de
14 a 24 anos
formação cidadã e
profissional por
meio de oficinas
de preservação
ambiental e outras
atividades.

Show com Eliana de Lima
encerra a programação
do Mês da Mulher
Fim de
semana terá
palestra,
filme,
seminário e
inauguração
Os eventos em
comemoração ao
Mês da Mulher,
oferecidos pela
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, serão
encerrados nesta
terça-feira (29/3).
Mas neste fim de
semana o público
feminino ainda
poderá conferir
palestras, filmes,
seminário e show
com a cantora
Eliana de Lima, que
fará o fechamento
da atividade no
Parque da
Juventude.
Também faz parte
da programação a
inauguração, neste
sábado (26/3), às
8h30, do Centro de
Referência e Apoio
à Mulher. O serviço
será de apoio,
acolhimento e
proteção as
mulheres do
município.
Nesta sexta-feira
(25/3), às 19h, na
Biblioteca Monteiro
Lobato, haverá a
palestra Donzela
Guerreira, com a
professora Walnice
Galvão. Já no
sábado (26/3), às
20h, o Cineclube

Fotos: Divulgação
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Cantora se apresenta domingo
no Parque da Juventude

Photogramas
exibirá o filme
Garotas do
Calendário.
A programação se
encerra no dia 29,
às 18h, com o
seminário
Enfrentamento à
Violência que
acontecerá no
Endereços:
Centro de
Referência e Apoio
à Mulher
Rua Dr. Fláquer,
208, Centro
Biblioteca Monteiro
Lobato
Rua Jurubatuba,
1415, Centro
Cineclube
Photogramas
Rua Kara, 105,
Jardim do Mar
Centro de
Referência do
Idoso (CRI)
Avenida Redenção,
271
Parque da
Juventude Città di
Maróstica
Avenida Armando
Ítalo Setti, 65,
Centro

Centro de
Referência do Idoso
(CRI). As
expositoras serão
Eliana Faleiros
Vendramini Carneiro,
promotora de
Justiça e Mestre em
Direito Penal pela
PUC/SP e Angélica
Maria de Almeida,
desembargadora do
Tribunal de Justiça
de São Paulo.

Show
O Parque da
Juventude Città di
Maróstica recebe
neste domingo
(27/3), a partir das
16h, show gratuito
com grandes
artistas que
apresentarão de
forma autêntica
toda a
musicalidade
feminina e sua
diversidade.
A cantora Ana
Lopes mostrará
seu repertório
juntamente com
uma talentosa roda

de samba. Já o
bloco Ilú Obá de Min
realizará uma
homenagem aos
orixás através de
sua percussão que
resgata toda a
cultua afrobrasileira. A cantora
Izzy Gordon com a
companhia de seu
irmão Tony Gordon,
traz seu jazz, blues
e MPB. A sambista
Eliana de Lima fecha
a programação com
sucessos do
pagode e clássicos
do samba.

Ana Paula Lopes (acima), Izzy Gordon e
seu irmão, Tony Gordon (abaixo)

Servidores receberão
reajuste de 6,36%
e abono salarial
Projeto
de Lei
deverá
ser votado
pela Câmara
Municipal

Central de Trabalho e Renda possui
novo sistema de distribuição de senhas
A Central de
Trabalho e Renda
(CTR) da Prefeitura
de São Bernardo
do Campo é única
da Grande São
Paulo a contar com
um sistema
diferenciado de
distribuição de
senhas, o SGA
Livre, ou Sistema
de Gerenciamento
do Atendimento.
Baseado em
tecnologias de
software livre
(Linux) o sistema

teve custo zero
para a Prefeitura.
A partir de agora, a
CTR passa a contar
com o controle de
filas de atendimento
por intermédio de
emissão de senhas
e chamada através
de painéis, com a
triagem prévia das
demandas.
Os maiores
beneficiados são
idosos e pessoas
com deficiência
auditiva ou visual, já
que o sistema emite

instruções tanto
por escrito (na tela
do micro) quanto
em áudio.
A Central de
Trabalho e Renda
está localizada na
Rua Marechal
Deodoro, 2.316,
Centro. O horário
de atendimento é
das 8h às 17h de
segunda a quintafeira, e às sextas,
das 8h às 15h. O
telefone é 41281230.

Os servidores da
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
terão reajuste
salarial de 6,36% e
abono salarial de R$
850,00, divididos em
duas parcelas, além
de abono de Natal
de R$ 300,00. A
proposta foi
apresentada pela
Administração ao
Sindicato dos
Servidores Públicos
(Sindserv) com base
na pauta de
reivindicações da
categoria, aprovada
em assembleia no
ano passado.
O acordo prevê
recomposição de
ganhos até 2012 e
tem como objetivo
recuperar a perda
do poder aquisitivo
por meio de
reajustes gerais e
abonos salariais.
O projeto de lei
que determina os
reajustes deve ser
votado pela
Câmara Municipal.
Desde janeiro
deste ano a
Administração está
trabalhando para
elaborar a proposta,
que recupera as
perdas dos últimos
cinco anos por
meio de alteração
de referências
salariais.
Outro benefício
previsto é o
reajuste da faixa

Benefícios
• Abono salarial

de R$ 850,00
1ª parcela – R$ 400 15 dias após a
aprovação pela Câmara Municipal
2ª parcela – R$ 450 em setembro de 2011
• Abono de Natal de R$ 300 em
dezembro de 2011
• Aumento real do piso salarial de R$
703,80 para R$ 800,00 (13,6%)
• Reajuste de 6,36%
1ª parcela – 3,36% a partir de março de
2011
2ª parcela – 3 % a partir de março de 2012
• Reposição da inflação de 2011 (março
de 2011 a fevereiro de 2012) pelo INPC
do período
- Aumento real de 1% sobre o salário de
março de 2012

salarial dos
servidores com
direito a receber
auxílio-transporte,
que beneficiará
também os que
ganham salário
igual ou inferior a
R$ 1.382,98. Os
servidores que
recebem o piso
salarial de R$ 800
serão isentos de
contrapartida para
receber o auxílioalimentação.
O consultor de
relações trabalhistas
da Secretaria de
Administração e
Modernização
Administrativa,
que também é
coordenador da
Mesa Permanente
de Negociação
Coletiva de

Trabalho, afirma
que o acordo
garantirá aos
celetistas que
ganham o piso da
categoria, que hoje
é de R$ 703,80,
um ganho salarial
no período de 12
meses equivalente
a 25,8%, se
considerado o valor
do novo salário, de
R$ 800, somado aos
abonos. “O acordo
aprovado dará
ganho real no
período 2010/2011
a mais de 11 mil
servidores e
garantirá a todos os
13,8 mil funcionários
a reposição integral
de perdas.
Depois começa
uma nova etapa de
negociação”, disse.
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São Bernardo terá mais 30 Km de coletorestronco até 2014 para tratamento de esgoto
No total serão
investidos
R$ 66 mihões,
beneficiando
245 mil
moradores
Em parceria com a
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, a
Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp) deu
início às obras de
construção de
coletores-tronco no
município. A
solenidade contou
com as presenças
do prefeito da
cidade, do
governador e da
presidente da
Sabesp.
As intervenções,
que serão
realizadas em
parceria com a
Prefeitura, têm
investimento da

ordem de R$ 66,1
milhões e permitirão
a ampliação do
tratamento de
esgoto na cidade,
ao longo da
construção de 30,4
quilômetros de
novos coletores,
todos localizados
na sub-bacia dos
Meninos. As obras
fazem parte da
terceira fase do
Projeto Tietê para a
região central de
São Bernardo e vai
permitir encaminhar
mais de 1,8 bilhão
de litros de esgoto
por mês para
tratamento na
Estação de
Tratamento de
Esgoto (ETE) ABC.
Com a conclusão
das obras, previstas
para 36 meses,
cerca de 245 mil
moradores de São
Bernardo serão
beneficiados.

Para o prefeito de
São Bernardo, essas
obras são de
grande importância
para a cidade, pois
trarão mais
qualidade de vida à
população.
“Demandas como
estas têm que ser
feitas em parceria.
Recolher e tratar
esgoto não são
tarefas fáceis, mas
são imprescindíveis
para a população”,
ressaltou
A Administração
Municipal também já
garantiu
investimentos da
ordem de R$ 600
milhões para obras
de drenagem na
região central da
cidade e da Vila
Vivaldi, entre outras,
para acabar com
o problema de
enchentes nestas
localidades.

Vias de São Bernardo recebem
obras de segurança viária
Importantes obras
de segurança viária
estão sendo
realizadas pela
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo na cidade.
Por meio de
estudos que
apontaram a
necessidade de
melhorias, 80 vias
do município estão
recebendo gradis,
calçadas, rampas
para pedestres,
sinalização
horizontal e
vertical, defensas

metálicas,
intervenções
geométricas, entre
outras. As obras
foram divididas em
quatro lotes e o
prazo de execução
é de 18 meses
cada. Ao todo,
serão investidos
cerca de R$ 5
milhões.
Atualmente estão
sendo implantados
dispositivos de
proteção (defensa
metálica) na Avenida
Robert Kennedy,
entre a Rua Batuíra

e Avenida
Piraporinha. Já as
adequações de
rampas para
travessias e calçadas
na Avenida
Redenção com
Nações Unidas
estão previstas para
terminar em abril. A
Juscelino Kubitschek
foi a primeira a
receber obras, com
a instalação de 530
metros de gradis
para segurança
dos pedestres no
entorno do
córrego Uenoyama.

Foto: Divulgação
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Serão construídos 30,4 quilômetros de novos coletores

Prefeito garante investimentos para
construção de mais seis creches
No total
serão criadas
mais 900
vagas para
crianças de
0 a 5 anos
O prefeito de São
Bernardo do Campo
garantiu nesta
quinta-feira R$ 9,3
milhões para
construção de mais
seis creches na
cidade. A assinatura

do convênio com o
Governo Federal
que autoriza o
repasse aconteceu
no Palácio do
Planalto, em Brasília,
pelo chefe do
Executivo municipal,
em solenidade que
contou com a
presença da
presidenta da
República, Dilma
Rousseff.
As novas unidades

atenderão os
bairros Parque São
Bernardo, Jardim
Represa, Jardim
Nazareth, Riacho
Grande e
Ferrazópolis,
sendo que este
último será
contemplado com
duas unidades.
Com a construção
dessas creches,
serão criadas mais
de 900 novas

Prefeitura criará 16 mil novas vagas em toda a rede de ensino

vagas para crianças
de 0 a 5 anos.
CEU - A Educação de
São Bernardo
também conta com
a construção de
sete Centros
Unificados de
Educação (CEUs):
São Pedro (com
quatro unidades),
Três Marias
(Cooperativa), Silvina
e Hawaí (Alvarenga)

- este destinado
apenas à educação
infantil para crianças
de 0 a 5 anos -,
com investimentos
da ordem de
R$ 100 milhões.
Somados os
recursos federais e
da Prefeitura de São
Bernardo, a
Administração criará
até o final desta
gestão mais de 16

mil novas vagas em
toda a rede
municipal, zerando,
assim, o déficit de
vagas no município.
Além de São
Bernardo, outros
418 municípios
também foram
contemplados com
verbas federais para
construção de
creches.

Governo apresenta seu Plano Local
de Habitação de Interesse Social
Considerado tema
recorrente e um
grande gargalo a
ser superado,
viabilizar soluções
de moradia digna e
de qualidade é o
grande desafio da
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, que
apresenta nesta
terça-feira (29/3),
às 18h30, o plano
estratégico para o
setor habitacional
da cidade, em
audiência pública
aberta a todos os
moradores da

cidade no Auditório
Sigma da
Universidade
Metodista de São
Paulo (UMESP).
“O Plano Local de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) teve como
principal objetivo
diagnosticar a
situação
habitacional do
município e dar as
orientações e
diretrizes para o
planejamento do
setor habitacional
local, com foco
especial na

habitação de
interesse social,
para que a cidade
possa planejar e
saber exatamente
onde irá aplicar os
recursos adquiridos
e como vai crescer
e requalificar
habitações
precárias
existentes”, explica
a secretária de
Habitação.
A Universidade
Metodista de São
Paulo fica na Rua
Alfeu Tavares, 149,
Rudge Ramos.
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Crianças da rede municipal de ensino
aprendem a cuidar dos dentes na escola
Cerca de 80
mil alunos
devem ser
atendidos;
investimento
é de R$ 4,6 mi
A partir de agora,
os cerca de 80 mil
alunos da rede de
ensino de São
Bernardo do
Campo, incluindo
escolas de
educação infantil,
ensino fundamental
e creches, passarão
a ser atendidos
pelo Programa de
Saúde Bucal nas
Escolas. Lançado
oficialmente pelo
prefeito na EMEB
André Ferreira,

Bairro Ferrazópolis,
o programa, que
será desenvolvido
conjuntamente
pelas secretarias de
Saúde e Educação,
terá investimento
de R$ 4,6 milhões,
sendo R$ 3 milhões
custeados pela
Educação e R$ 1,6
milhão pela Saúde.
Desenvolvido pela
Associação Jovens
Dentistas (AJD),
organização sem
fins lucrativos
constituída por
profissionais de
saúde bucal da
cidade, o programa
promoverá a
avaliação da saúde
bucal, orientação
sobre higiene e

Prêmio
Para o chefe do
Executivo, o
programa reforça
o empenho da
Prefeitura nessa
área. São Bernardo
acaba de vencer a
etapa estadual do
Prêmio Brasil
Sorridente,
concedido
anualmente aos
municípios que se
destacam no
investimento
público em saúde
bucal, e está em 6º
lugar entre as
cidades brasileiras
com mais de 300
mil habitantes. O
prêmio é uma
iniciativa do
Conselho Federal
de Odontologia,
em parceria com o
Ministério da
Saúde, e será
entregue no dia
23 de abril, no Rio
de Janeiro.

tratamento dentário
nos alunos da rede
municipal.
Na primeira fase,
prevista para um
período de 45 dias,
as equipes
percorrerão as
escolas para a
avaliação de risco
de cárie e outros
problemas
dentários dos
estudantes.
Além de passar
orientações sobre
escovação e outros
detalhes da higiene
bucal, os
profissionais da
Associação
distribuirão aos
alunos kits
contendo escova,
pasta e fio dental.
“Esse programa vai
ajudar nossas
crianças a terem
um cuidado melhor
com os dentes. O
resultado disso
será a redução de
problemas futuros,
ocasionados
muitas vezes
pela falta de
orientação”, João
Bezerra da Silva,
pai de aluno.

Convênio
O Programa de Saúde Bucal que existia
até 2010 não estava conseguindo
atender satisfatoriamente a demanda.
Havia apenas um dentista e sete
auxiliares para cuidar de todas as
escolas. Por meio do convênio firmado
com a Associação Jovens Dentistas, o
atendimento passará a ser feito por 22
dentistas e 16 auxiliares. A ideia é que
cada escola receba quatro visitas por
ano para a avaliação dos alunos.

Fotos: Divulgação
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Equipes percorrerrão as escolas para avaliação de
risco de cárie e outros problemas dentários

Evento faz
parte da
programação
alusiva ao
Dia Mundial
da Água
Para discutir a
qualidade da água
distribuída à
população, a
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, por meio da
Secretaria de Saúde,
promoverá nesta

segunda-feira (28/3),
das 9h às 13h, o III
Encontro Sobre
Qualidade da Água
para Consumo
Humano – Água
Legal, no auditório
técnico do Senai
Mário Amato (Rua
Vitória Maria Médici
Ramos, 330 Assunção). O
evento, alusivo ao
Dia Mundial da Água,
comemorado em 22
de março, contará
com a presença de

técnicos de análises
hídricas de
empresas e órgãos
públicos,
especialistas em
meio ambiente e
demais interessados
no tema.
A água contaminada
pode transmitir
desde uma diarreia
leve até doenças
mais graves e
potencialmente
letais, como
hepatite A e
febre tifóide.

PROGRAME-SE

Qualidade da água para consumo
humano será discutida em encontro
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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
Palestra Donzela Guerreira
Biblioteca Monteiro Lobato
Rua Jurubatuba, 1415, Centro
25 de março, às 19h
Show com Ana Lopes, Izzy
Gordon e Eliana de Lima
Local: Parque da Juventude Città di
Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65,
Centro
27 de março, a partir das 16h

Água contaminada
pode transmitir
doenças graves

Cidade prepara
programação
alusiva ao Dia
da Tuberculose
Para celebrar o
Dia Mundial da
Tuberculose, fixado
em 24 de março, a
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
preparou uma
programação com o
objetivo de chamar
a atenção da
população para os
cuidados que
devem ser adotados
para evitar a
transmissão da
doença.
Uma caminhada foi
promovida nesta
quarta-feira, no
Riacho Grande, com
a participação de
usuários, agentes
comunitários
trabalhadores das
Unidades Básicas de
Saúde (UBSs). A
programação
continua sexta-feira
(25/3), com o IV
Encontro Anual de
Tuberculose, no
auditório da
Faculdade de Direito
de São Bernardo
(Rua Java, 425,
Jardim do Mar).

Seminário Enfrentamento à
Violência
Local: Centro de Referência do
Idoso (CRI)
Avenida Redenção, 271, Centro
29 de março, às 18h
INAUGURAÇÃO
Centro de Referência para
Mulher em Situação de Violência
Rua Dr. Fláquer, 208, Centro
26 de março, às 9h
Iluminação no Bairro Pedreira
Rua Diogo Álvares, Bairro Pedreira
30 de março, às 19h
INSCRIÇÕES
Curso Mosaico, a arte do lixo
Local: Secretaria de Gestão
Ambiental
Rua Jacquey, 61, Rudge Ramos
(Tel.: 4367-6371)
Até 23 de abril
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: Anchieta e Assunção
Informações: 4366-3660
28 de março a 1º de abril
Programa Cidade Viva
Região: Montanhão I e II
16 a 31 de março

São Bernardo tem serviço pioneiro
para localizar jovens desaparecidos
Mais de 800
casos foram
atendidos
desde 2006
pela
Prefeitura

Memória

Foto: Divulgação
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No Brasil, por ano,
desaparecem 40 mil
crianças e
adolescentes, e em
geral, 15% jamais
são encontradas.
Buscando dar apoio
a pais e mães que
passam por esse
drama, a Prefeitura
de São Bernardo do
Campo oferece o
Serviço de
Enfrentamento ao
desaparecimento de
crianças e
adolescentes,
coordenado pela
Fundação Criança. O
programa, pioneiro
na cidade, é
desenvolvido em
parceria com a
Polícia Civil e já
solucionou mais
800 casos de
crianças e
adolescentes
desaparecidos
desde sua criação,
em 2006. Hoje,
somente quatro
casos continuam
em andamento.
A Fundação Criança
conta ainda com o
apoio do projeto
Caminho de Volta, da
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

O boletim de ocorrência pode ser registrado
no site www.ssp.sp.gov.br/bo/

Como proceder
Em caso de desaparecimento, é necessário registrar o boletim
de ocorrência imediatamente na delegacia mais próxima ou pelo
site www.ssp.sp.gov.br/bo/, ter uma foto recente da criança em
mãos e fornecer à autoridade policial detalhes sobre a
vestimenta do desaparecido, lugares que gosta de frequentar e
comportamento.
Além disso, é preciso procurar o Conselho Tutelar e a Fundação
Criança, que oferece suporte psicossocial à família e apoio na
divulgação de cartazes, divulgação em sites da Rede Nacional de
identificação e localização de crianças e adolescentes
desaparecidos como Mães da Sé e Mães em Luta, que servem
para colaborar com o processo de busca.
Faculdade de
Medicina da
Universidade de
São Paulo (USP),
que faz a coleta de
material genético
de familiares,
permitindo fazer um
comparativo de
crianças ou
adolescentes que
deram entrada em
acolhimentos
institucionais ou em

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

hospitais. Outra
medida é o
envelhecimento
digital, feito em
parceria com o
Serviço de
Investigação de
Crianças
Desaparecidas do
Paraná e o
Departamento de
Homicídios e
Proteção a Pessoa
(DHPP), em São

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

Paulo. Esse método
simula o
envelhecimento a
partir de uma foto,
possibilitando a
divulgação da
imagem com
características
físicas atuais.
O telefone de
informações da
Fundação Criança é
4344-2100, das
8h às 17h.

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

Caso Carlinhos
Há 37 anos
ocorreu um dos
desaparecimentos
mais intrigantes
do país, o de
Carlos Ramires da
Costa, o menino
Carlinhos, de 10
anos, sequestrado
em sua residência,
que foi invadida
por um criminoso.
A investigação do
caso gerou muitas
hipóteses,
inúmeros
suspeitos, mas até
hoje ninguém foi
punido e não se
sabe o que, de
fato, aconteceu
com Carlinhos na
noite do dia 2 de
agosto de 1973. O
caso, repleto de
informações
controversas,
gerou grande
repercussão
nacional. Desde
então, diversas
notícias sobre o
paradeiro de
Carlinhos têm
surgido, até agora
nenhuma sendo
comprovada por
testes de DNA.

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

1ª etapa de
Corrida de
Rua será
neste domingo
A Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, por meio
da Secretaria de
Esportes e Lazer,
realiza neste
domingo (27/3), a
partir das 8h30, a
primeira etapa do
Circuito de Corrida
de Rua Cidade de
São Bernardo 2011.
A prova é a
primeira de quatro
corridas que serão
realizadas até o
final do ano. A
atividade, que
acontece no
Riacho Grande, faz
parte dos festejos
do aniversário de
86 anos da
Represa Billings.
Serão oferecidos
dois tipos de
provas: a corrida,
que terá 6,5 Km, e
caminhada, de 3
Km. O evento é
gratuito,
entretanto, os
participantes que
quiserem colaborar
poderão doar um
quilo de alimento
não perecível. As
inscrições deverão
ser feitas entre as
7h30 e 8h, no local
de concentração
da prova, na
Estrada Yakult, ao
lado do Posto de
Pesagem.
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
EDMAR LUZ DE ALMEIDA
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
E-mail:

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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