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Programa Rua Nova
garante asfalto novo
em vias da cidade
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Estoril reabre
com novo
teleférico e
outras atrações
EMPREGO

São Bernardo ganha
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e Apoio à Mulher
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Plano prevê 7%
do orçamento para
construção de moradias
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Semana da Saúde
oferece diversas
atividades
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CTR oferece
vagas
temporárias
durante a Páscoa

Prefeitura investirá
R$ 40 milhões no
recapeamento de 42 ruas e avenidas
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Programa Rua Nova
leva melhorias a
42 ruas e avenidas
da cidade

Fotos: Divulgação
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Ruas Giacinto T
ognato, Municipal (à direita) e
Tognato,
Campinas (abaixo) já estão passando por obras

No total serão cerca de
500 mil m² de obras em vias
com investimento de R$ 40 milhões
A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
já deu início às
obras de
recapeamento em
42 ruas e avenidas
da cidade por meio
do programa Rua
Nova, lançado pelo
prefeito nesta
semana. Os
serviços de
melhoria serão
executados no
Centro,
Cooperativa,
Alvarenga,
Demarchi, Jardim
Nossa Senhora de
Fátima, Jardim Irajá,
Jardim Silvina, Vila
São Pedro, Parque
Selecta, Divinéia,
Jardim das
Orquídeas, Bairro
dos Casa e
Paulicéia.
Com previsão de
término em maio de
2012, a ação recebe
investimentos na
ordem de R$ 40
milhões (recursos
do tesouro
municipal). Ao todo
serão 470 mil

metros quadrados
de obras. De
acordo com o
secretário de
Serviços Urbanos,
que também é
responsável pela
Pasta de Obras, a
Prefeitura fez o
mapeamento dos
pontos mais
críticos da cidade, e
a meta é chegar a
100% de vias
recapeadas.
Na maior parte das
vias da cidade, o
asfalto já ultrapassa
20 anos de vida útil,
quando o tempo
médio é de 5 a 10
anos, dependendo
do volume de
tráfego. Além desse
programa, a
Prefeitura
continuará com as
ações rotineiras
de tapa-buraco.

Serviços
As ruas incluídas no
programa receberão
drenagem, colocação
de guias e sarjetas,
recapeamento, troca de
solo e paisagismo. A
proposta é transformar
as antigas ruas em
logradouros novos,
beneficiando pedestres,
motoristas e ciclistas,
com maior segurança e
de forma mais
duradoura.
O serviço foi iniciado em
fevereiro. Atualmente
estão em obras as ruas
Municipal, Giacinto
Tognato, Luis Pequini,
Sabatini Rossi, e as
avenidas Jardim e
Wallace Simonsen. As
obras na Rua Campinas
estão em fase final.

Vias que receberão melhorias:
• Municipal
• Sérgio Trevisan
• Vianas
• Frei Gaspar
• Nilton Prado
• Djalma Dutra
• Secondo Modolin
• Jurubatuba
• Brigadeiro Faria Lima
• Marechal Deodoro
• Assumpta Batistini
Rossi
• Feltrins
• Amâncio de Carvalho
• Giacinto Tognato
• Campinas
• Jesus de Nazareth

• Valdomiro Luiz
• Mário Missiroli
• Alípio do Nascimento
Gonçalves
• M.M.D.C.
• General Barreto de
Menezes
• Dom Pedro de
Alcântara
• Jardim
• Luis Pequini
• Barão de Mauá
• Redenção
• Lucas Nogueira
Garcez
• Piraporinha
• Pereira Barreto

• Humberto de Alencar
Castelo Branco
• Winston Churchill
• Wallace Simonsen
• Taboão
• Senador Vergueiro
• Tiradentes
• Maria Servidei
Demarchi
• Estrada do
Montanhão
• Sadae Takagi
• Fukutaro Yida
• Cooperativa
• Poney Clube
• Principal

3

“Tudo o que for
para melhorar é bem
vindo; causou
transtorno a obra,
mas para ficar bom é
assim mesmo”
Heliane de Assis,
comerciante da Rua
Giacinto Tognato, no
Baeta Neves

“A iniciativa é mais
do que bem-vinda.
Trabalho há muitos
anos aqui na
Rua Municipal
e nunca vi uma
intervenção
como essa”
Sandra Helena
Pinotti, empresária

“Superou as
expectativas dos
moradores, está sendo
uma melhoria muito
positiva para o bairro”
José Maria dos
Santos, presidente da
Associação dos
Moradores da Vila
Esperança

“A obra aqui
na Rua Campinas
ficou muito boa, e
além de acabar
com os buracos
da via, evita
muitos acidentes
de carro”
Guerre Siqueira
Gomes, ajudante

Plano de Habitação prevê
7% do orçamento para
construção de moradias
Foto: Divulgação
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Segundo o PHLIS, 38 mil unidades
precisam ser construídas na cidade

PLHIS vai
planejar o
sistema
habitacional
da cidade
até 2025
Discutido ao longo
de seis meses entre
representantes do
governo e da
sociedade civil, o
Plano Local de
Habitação de
Interesse Social
(PHLIS) de São
Bernardo do Campo
prevê a destinação
de 7% do orçamento
do município sendo 2,5% do
próprio tesouro e o
restante de
repasses federal e
estadual - para a
construção de
moradias. Mais do
que um instrumento
de ação, o PLHIS
demarca um
momento histórico
no município. Com
o 10º orçamento

entre as cidades do
País, São Bernardo
tem agora o seu
primeiro
instrumento de
planejamento a
longo e médio
prazo. Lançado
pelo prefeito e pela
secretária de
Habitação, o Plano
tem como objetivo
estruturar ações de
políticas
habitacionais no
município até 2025,
com investimento
previsto da ordem
R$ 1 bilhão até
2014. No
lançamento, o chefe
do Executivo
destacou que o
PHLIS vai trabalhar
na captação de
todos os recursos
possíveis a serem
destinados para
habitação. O Plano
ainda prevê a
construção inicial
de 10 mil novas
moradias, sendo
que em 2012 a

Administração
concretizará a
entrega de 5,2 mil
unidades.
Segundo o Plano,
38 mil unidades
precisam ser
construídas e
outras 69,6 mil
necessitam de
intervenções,
como implantação
de rede de
esgoto, iluminação,
drenagem,
pavimentação, entre
outras melhorias
que não dependem
exclusivamente da
Secretaria de
Habitação. “A cidade
aplicou muito
pouco nesta área
nos últimos anos, e
é preciso recuperar
o tempo perdido.
Vamos trabalhar de
forma continuada
para, no médio e
longo prazo, sanar
a dívida social da
cidade com os seus
cidadãos”, declarou
o prefeito.

São Bernardo abre inscrições para Curso
de Mosaico com material reciclável
A Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, por meio
da Secretaria de
Gestão Ambiental,
está com
inscrições abertas
até o dia 23 de
abril para o curso
Mosaico, a arte do
lixo. No total estão
disponíveis 30
vagas e, para
participar, é
necessário ter
acima de 15 anos.
O curso tem carga

horária total de 20
horas e será
oferecido duas
vezes por semana,
das 9h às 14h, na
sede da Fundação
Criança, no Bairro
Assunção.
As aulas têm início
no dia 25 de abril e
vão até 5 de maio.
Os interessados
podem se
inscrever na
Secretaria de
Gestão Ambiental
(Rua Jacquey, 61,

Rudge Ramos) ou
pelo email
eco.escola@sao
bernardo.sp.gov.br,
sendo necessário
enviar o nome
completo e o
curso de
interesse.
Em seguida, a
secretaria
enviará a ficha
de inscrição.
Informações
pelo telefone
4367-6404
ou 4367-6371.

Prefeitura garante permanência da fábrica da
Elevadores Otis em São Bernardo do Campo
Empresa
desistiu de
transferir a
planta para
o interior
paulista
A fábrica da
Elevadores Otis, que
estava propensa a
transferir sua planta
para Vinhedo, no
interior do Estado,
continuará em São
Bernardo do
Campo. O acordo

para a permanência
da empresa no
município foi
assinado nesta
semana com a
presença do
prefeito de São
Bernardo,
secretários
municipais, do
presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos do
ABC, Sérgio Nobre,
e de funcionários e
dirigentes da Otis.
A empresa desistiu

Empresa tem projeto de construir nova fábrica sustentável na cidade
nos próximos anos, aumentando sua capacidade produtiva em 50%

da transferência
após firmar um
acordo trabalhista
com o sindicato,
que recebeu apoio
da Administração.
Além de ajudar na
intermediação do
acordo trabalhista, a
Prefeitura irá
enquadrar a
empresa na Lei de
Incentivo Fiscal e
contribuirá na
aceleração dos
trâmites visando o
processo de
expansão.
O prefeito disse
que, para a
Prefeitura, o
resultado positivo
das negociações é
motivo de muita
satisfação. “Na
década de 90

passamos por
momentos difíceis
de negociação e
sacrifícios tiveram
de ser feitos para
evitar o fechamento
de fábricas na
região. Esse acordo
combina vários
fatores favoráveis
que, naquela época,
não nos era
permitido obter”,
afirmou.
Para o presidente
da Área das

Américas, Randy
Wilcox, o acordo
permitirá que a
companhia
concretize seu
projeto de construir
uma nova fábrica
sustentável na
cidade nos
próximos anos,
elevando sua
capacidade
produtiva em 50%, o
que impactará no
desenvolvimento do
município e região.

Servidores contarão com Central de
Distribuição de Documentos
A partir desta
segunda-feira (4/4),
servidores da
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo passarão a
contar com o
serviço da Central
de Distribuição de
Documentos. Com
o objetivo de
imprimir maior
agilidade ao
atendimento,
reduzir custos e

desburocratizar
processos, o novo
serviço, que faz
parte do Programa
de Modernização
Administrativa,
permitirá a remessa
e recebimento de
documentos de
forma padronizada,
em horários préestabelecidos.
Os 80 setores de
expediente
localizados nas

diversas áreas da
Administração
Municipal serão
atendidos por
quatro equipes
que farão a
entrega e retirada
dos documentos,
além de um
motorista, que
cumprirá roteiros
pré-determinados.
A Central ficará no
andar térreo do
Paço Municipal.
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São Bernardo ganha Centro de
Referência e Apoio à Mulher
Espaço vai
oferecer
orientação,
acolhimento
e proteção
às mulheres
Com a presença da
ministra da
Secretaria Especial
de Políticas para
Mulheres, Iriny
Lopes, o prefeito
de São Bernardo
do Campo
inaugurou o Centro
de Referência e
Apoio à Mulher.
Com investimento
da ordem de R$
455 mil, o novo
espaço permitirá
melhorar e ampliar
serviços como o
apoio, orientação,
acolhimento,
encaminhamentos e
proteção às
mulheres,
anteriormente
oferecidos pelo

Serviço de Atenção
à Mulher, na Vila
Euclides.
“Há tempos São
Bernardo precisava
de um espaço como
esse. Esperamos ter
muitos resultados
no atendimento às
mulheres vitimas
de violência”,
disse o prefeito.
No local, assistentes
sociais, psicóloga e
assessor jurídico
estarão à disposição
para oferecer
atendimento às
mulheres em
situação de
violência. “A
entrega de um
local como esse
mostra o
compromisso e
o respeito que
este governo
confere às questões
relacionadas às
mulheres. Nesse
Centro, as mulheres

Fotos: Divulgação
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Ministra da Secretaria Especial de Políticas
para Mulheres, Iriny Lopes, veio à inauguração

terão uma porta de
entrada para
discutir, desabafar
seus anseios e
suas dificuldades”,
destacou a ministra
Iriny Lopes.
O Centro de
Referência para a
Mulher fica na Rua
Dr. Fláquer, 208,
Centro. O horário
de funcionamento
é de segunda a
sexta-feira, das
8h às 17h.

Prefeitura forma 220 participantes
do programa Mulheres da Paz
O prefeito de São
Bernardo do
Campo participou
da formatura de
220 integrantes do
programa Mulheres
da Paz, no Teatro
Elis Regina. Sob a
coordenação da
Secretaria de
Segurança Urbana
do município, a
iniciativa é uma das
atividades
promovidas dentro
do projeto Cidade
de Paz - Território
Alvarenga, e conta
com financiamento
do Programa

Nacional de
Segurança Pública
com Cidadania
(Pronasci), do
Ministério da
Justiça. Lançado na
cidade em fevereiro
de 2010, o Mulheres
da Paz prevê a
capacitação de
líderes comunitárias,
que passam a
promover nas suas
regiões uma cultura
de paz e
entendimento.
A ação é realizada
em parceria com
diversas secretarias
municipais.

“Foi um processo de
muito aprendizado e
de realizações. O
trabalho deu tão certo
que nós, grande parte
das envolvidas no
Mulheres da Paz,
constituímos um
Comitê pela Paz para
darmos continuidade
às ações”
Maria Joventina dos
Santos, formanda do
programa

Vítimas de abuso têm
atendimento específico

São Bernardo
possui um
Programa de
Atenção à Violência
e Abuso Sexual
(PAVAS), parceria
entre a Prefeitura e
a Fundação do ABC.
Criado em 2000,
o programa
oferece
atendimento
médico, social e
psicológico.
Neste ano, o
serviço completa
11 anos e desde
sua criação já
atendeu em torno

de 1,4 mil casos de
violência e abuso
sexual, entre
crianças de ambos
os sexos e
mulheres adultas.
O serviço
funciona de
segunda a sextafeira, das 8h às
17h, na Rua Barão
do Rio Branco,
45, Bairro Santa
Terezinha, dentro
do prédio do
Centro de
Atenção Integral
à Saúde da
Mulher (CAISM).

Há 22 vagas
de trabalho
temporário
para
promotor
de vendas
A Central de
Trabalho e Renda
(CTR) de São
Bernardo do Campo
conta com 3,7 mil
vagas disponíveis
em diversas áreas.
Há oportunidades

para trabalho
temporário no
período da Páscoa,
vagas de difíceis
colocações e
também estágio
para nível técnico e
superior.
Entre as vagas
temporárias, há 22
para as cidades de
São Bernardo e
Santo André
destinadas a
promotor de vendas
para o período de

20 dias no mês de
abril (ambos os
sexos). A idade
exigida é de 18 a 26
anos. O salário é de
R$ 836 mais
benefícios como
vale-transporte (ida
e volta) e valerefeição.
Já entre as vagas de
difícil colocação
(com poucos
candidatos no
banco de dados da
Central), as funções

são as seguintes:
motorista carreteiro;
auxiliar de limpeza
masculino; pedreiro;
mecânico de
manutenção;
mecânico; supervisor
de vendas;
churrasqueiro;
tapeceiro meio
oficial com
experiência; funileiro;
pintor de carros;
analista de Recursos
Humanos e
cozinheiros do
sexo masculino.
Outras
oportunidades em
destaque destinamse a pessoas com
deficiência para
atuar como pedreiro
(3 vagas); carpinteiro
(3 vagas) e auxiliar
técnico em
enfermagem
(5 vagas).

Foto: Divulgação

Central de Trabalho e Renda oferece
vagas temporárias durante a Páscoa
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CTR está com 3,7 mil vagas disponíveis

Serviço
A Central de Trabalho e Renda de São
Bernardo fica na Rua Marechal Deodoro,
2.316, Centro. 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, e às sextas, das 8h às 15h
(limite de 300 senhas). O telefone é
o 4128-1230.

12ª edição do Boletim Econômico
já está disponível no site
A 12ª edição
do Boletim
Econômico da
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo, que já
pode ser acessada
no site
www.saobernardo.
sp.gov.br, traz
como destaques
o aumento da
participação das
mulheres no
mercado de
trabalho da cidade,
a presença do Irã
na lista de maiores
importadores de
São Bernardo e o
crescimento da
arrecadação da

cidade de 12,3% em
relação a igual
período em 2010.
A participação
feminina é
significativamente
maior no comércio,
na administração
pública e nos
serviços.
Outro destaque
desta edição fica
por conta da
balança comercial. O
Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria e Comércio
Exterior (MDIC)
aponta que São
Bernardo foi o 11º
município que mais
exportou no País.

Veja outros números:
Exportações – US$ 235,5
milhões (36,5% inferior
ao mês anterior)
Receita Total
R$295,6 milhões
(crescimento de 12,3% em
relação a janeiro de 2010)
Receita tributária
R$132,5 milhões (aumento
de 4,4% em relação
a janeiro de 2010)

Pela primeira vez o
Irã encontra-se
entre os principais
compradores. Em
janeiro, sua
participação
chegou a quase 3%
das exportações,
o que representou
uma transação
superior a
US$ 6,3 milhões.

São Bernardo sedia III Campeonato
Pan-Americano de Clubes de Handebol

Gustavo
Nakamura
Cardoso (JAPA)
Curitiba / PR,
Armador
Esquerdo
Clube:
Metodista/São
Bernardo

Evento será
realizado
de 5 a 9
de abril
no Ginásio
Poliesportivo
São Bernardo do
Campo será sede
do III Campeonato
Pan-Americano de
Clubes Masculino de
Handebol, que será
realizado de 5 a 9
de abril, no Ginásio
Poliesportivo. O
evento é
organizado pela
Federação PanAmericana de
Handebol e pela
Confederação
Brasileira de
Handebol, em
parceria com a
Prefeitura. O
torneio vale vaga
no mundial da
modalidade, que

Leonardo Luis
Bortolini (LÉO)
Campo
Mourão / PR,
Armador
Central
Clube: Unopar
/ FEL /
Sercomtel - PR
acontece no Qatar,
no Oriente Médio,
de 14 a 18 de maio.
Seis equipes
participarão da
competição: três
brasileiras Metodista/São
Bernardo, E.C.
Pinheiros (atual
campeã da Liga
Nacional) e Unopar/
Londrina (atual
campeã do PanAmericano) -, duas
argentinas - Club
Atletico River Plate
e Sociedad Villa
Ballester - e o
Universidad
Americana, do
Paraguai. Os dois
melhores de cada
chave passam às
semifinais.
De acordo com o
secretário de
Esportes e Lazer, as
expectativas são as
melhores para a

Maik Ferreira
dos Santos
(MAIK)
São Paulo / SP,
Goleiro
Clube: Esporte
Clube
Pinheiros - SP
competição, que
reúne o que há de
melhor nas
Américas dentro da
modalidade.
O time da
Metodista/São
Bernardo é
octacampeão da
Liga Nacional e do
Campeonato
Paulista, além de
possuir cinco títulos
Sul-Americanos e
dois títulos PanAmericanos. Para o
técnico da equipe,
Ronaldo do
Nascimento, o SB, o
trabalho tem sido
intenso durante a
pré-temporada a fim
de ganhar ritmo de
jogo. O Ginásio
Poliesportivo fica na
Avenida Kennedy,
1.155, Bairro
Anchieta. A
entrada é franca.

Participantes
Grupo A
• Unopar/Londrina (Brasil)
• Club Atletico River Plate
(Argentina)
• Universidad Americana
(Paraguai)

Grupo B
• Esporte Clube Pinheiros
(Brasil)
• Sociedad Villa Ballester
(Argentina)
• Metodista/São Bernardo (Brasil)

Tabela de Jogos

Fotos: Divulgação
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Primeira Fase
5/4 - 18h - Unopar/Londrina x Universidad Americana
5/4 - 20h - Metodista/São Bernardo x E. C. Pinheiros
6/4 - 18h - River Plate x Universidad Americana
6/4 - 20h - Metodista/São Bernardo x Villa Ballester
7/4 - 18h - E. C. Pinheiros x Villa Ballester
7/4 - 20h - Unopar/Londrina x River Plate
Semifinais
8/4 - 18h - 1º A x 2º B
8/4 - 20h - 1º B x 2º A
Disputa de 5º e 6º lugar
9/4 - 13h
Disputa de 3º e 4º lugar
9/4 - 15h
Final
9/4 - 17h

Guardas de
Guarulhos
vieram
conhecer o
trabalho da
inspetoria
Guardas civis da
cidade de Guarulhos
visitaram a
Inspetoria da Guarda
Ambiental de São
Bernardo do
Campo, no Riacho
Grande, para
conhecer as

instalações,
equipamentos e o
trabalho
desenvolvido pela
regional. A visita
começou na sede
da Guarda Civil
Municipal (GCM).
O inspetor Marcelo
Francisco,
comandante da
Guarda Ambiental
de Guarulhos, disse
que esta é a
segunda vez que
uma turma de
oficiais daquela

cidade visita São
Bernardo. “Apesar
de os municípios
terem
características
geográficas
distintas, o
importante é a troca
de experiências
entre os
profissionais que
realizam o trabalho
de preservação
ambiental. Com isso,
as duas cidades
saem ganhando.”
Inaugurada em 27

Esta é a segunda vez que
a turma de Guarulhos
visita a cidade

de março de 2009, a
Inspetoria da Guarda
Ambiental conta
com 19 viaturas e
seis embarcações.

‘Idoso Ativo’
continua com
inscrições
abertas
Homens e mulheres
com mais de 50
anos podem
frequentar diversas
atividades como
hidroginástica,
natação, vôlei,
jogos de salão,
tai chi chuan, ioga
e ritmos. As oficinas
são oferecidas
pela a Prefeitura,
por meio da
Secretaria de
Esportes e Lazer,
em mais de 20
centros esportivos
da cidade, com o
objetivo de
proporcionar o
desenvolvimento
de práticas
corporais às
pessoas da terceira
idade. As aulas são
oferecidas duas
vezes por semana,
e inscrições podem
ser feitas o ano
todo. Informações
pelos telefones
4126-5623 ou
4126-5611.

PROGRAME-SE

Atuação da Guarda Ambiental vira
referência para outras cidades
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INAUGURAÇÃO
Novo teleférico e reabertura
do Parque Estoril
Avenida Portugal, s/nº, Bairro Rio
Grande
3 de abril, às 9h
Iluminação Pedreira
Rua Diogo Álvares, Bairro
Pedreira
4 de abril, às 19h
Laboratório de Prótese
Dentária
Avenida Imperatriz Leopoldina,
649, Bairro Nova Petrópolis
7 de abril, às 15h
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
PROGRAMAÇÃO
Semana da Saúde
Local: Todas as UBS da cidade
4 a 8 de abril
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Taboão e Paulicéia
Informações: 4366-3660
4 a 8 de abril
Programa Cidade Viva
Região: Anchieta e Centro
1º a 30 de abril

Semana da Saúde oferece diversas
atividades entre os dias 4 e 8 de abril
Programação
celebra
o Dia Mundial
da Saúde
nas 32 UBSs
da cidade

O Dia Mundial da
Saúde, celebrado
em 7 de abril, será
marcado em São
Bernardo do Campo
por diversas
atividades
programadas do dia
4 a 8 deste mês
junto às 32
Unidades Básicas de
Saúde do município.
Para reforçar a data,
durante a Semana
da Saúde serão
intensificadas as
atividades do
Programa De Bem
com a Vida,
coordenado pelas
Secretarias de
Saúde e de Esporte
e Lazer, no horário
de funcionamento

das UBSs.
Funcionários,
médicos,
enfermeiros,
agentes
comunitários de
saúde e apoiadores
estarão envolvidos
na programação,
que engloba ações
como atividades
físicas, verificação
de glicemia
e pressão arterial,
medição do índice
de massa corporal,
dança circular;
oficina de
massagem,
caminhada,
apresentação sobre
estratégia da Saúde
da Família, palestras,
vídeos, consultas e
grupos de
orientação.
Além disso, estão
programadas
atividades como
distribuição de
material informativo,
trabalho lúdico

Fotos: Divulgação
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Saúde bucal

Exame de glicemia poderá ser
feito nas UBSs da cidade

sobre a dengue
com fantoches,
preparação de
sucos terapêuticos,
rodas de conversas
sobre temas
variados relativos à
saúde e qualidade
de vida, bem como
atendimento da
equipe de técnicos
em saúde bucal, que

No dia 7 de abril, às
15h, um serviço
inédito na rede
municipal de saúde
será lançado
oficialmente pela
Prefeitura. Trata-se
do Laboratório de
Prótese Dentária,
cuja finalidade é
oferecer
gratuitamente
próteses dentárias
aos usuários do
Sistema Único de
Saúde (SUS).
O laboratório
funcionará nas

examinarão as
crianças que
passarem pelas
unidades nesta
semana, e ainda
testes para HIV e
hepatite. O
endereço das UBSs
pode ser acessado
no site da
Prefeitura: www.sao
bernardo.sp.gov.br.

dependências do
Centro de
Especialidades
Odontológicas, no
Bairro Nova
Petrópolis. O
serviço começou
experimentalmente
suas atividades em
janeiro e, até o fim
de fevereiro, já
foram entregues
mais de 250
próteses. A
iniciativa faz parte
do Programa Brasil
Sorridente, do
Governo Federal.

Serviço vai funcionar dentro do Centro
de Especialidades Odontológicas

Combate à dengue
Como parte da
programação,
haverá a Semana
de Combate à
Dengue, que
acontece em todo
o Estado. Agentes
comunitários de
saúde e de
controle de
vetores irão
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

reforçar as ações
junto aos territórios
atendidos pelas
UBSs. A Prefeitura
solicita que a
população
contribua com o
trabalho dos
agentes, permitindo
que entrem em
suas residências
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

para identificar
possíveis focos do
mosquito
transmissor da
doença. A Saúde
também está
capacitando 150
novos agentes
comunitários que
acabam de ser
contratados.

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

Agentes vão reforçar as ações de combate à
dengue junto aos territórios atendidos pelas UBSs

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
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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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