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Programa de alimentação escolar
da cidade é destacado pela ONU
Merenda é
preparada com
produtos da
agricultura
familiar
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Banco de leite
precisa de
doações com
urgência

Nova Iluminação
pública traz mais
segurança para o
bairro Pedreira
BALANÇO

Ações preventivas
marcam Semana
da Saúde
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Realizando Negócios
com a China vai
fomentar comércio
com país oriental
3

Foto: Divulgação

2

ONU elogia
qualidade da
merenda de SBC
Durante evento do órgão das
Nações Unidas, programa da
Prefeitura foi destaque
Durante conferência
da FAO - órgão das
Nações Unidas para
a alimentação -,
realizada em
Manágua, capital da
Nicarágua, o
programa da
Prefeitura de São
Bernardo que utiliza
alimentos oriundos
da agricultura
familiar na merenda
escolar foi destaque
desde 2010. O
evento, que foi
realizado dias 21 e
22/3 e contou com
a participação de
mais de 10 países
da América Latina,
teve como tema
Programas de
Alimentação Escolar
e Compras de
Agricultura Familiar.
Convidado pelo
órgão internacional
para explicar a
experiência bemsucedida
desenvolvida no
município, o
consultor técnico
em alimentação da
Secretaria de
Educaçãofalou
sobre a
receptividade que a
experiência
sãobernardense
obteve junto aos

técnicos de outros
países. “A Exceção
do Chile, nenhum
outro país da
América Latina
desenvolve um
programa de
alimentação escolar
com aquisição de
Agricultura Familiar.
Os representantes
ficaram
impressionados
quando explicamos
que servíamos aos
nossos alunos mais
de 100 mil refeições
diárias”, disse.
Em sua
apresentação, o
consultor ainda
destacou que o
programa, que tem
também o objetivo
de fomentar a
produção dos
pequenos

produtores, será
ampliado já que os
alimentos passarão
a ser adquiridos
junto a
cooperativas de
agricultura familiar.
Além disso, para
2011 a previsão é
que a Secretaria de
Educação destine
mais de R$ 8,8
milhões na
aquisição de
produtos naturais.
A iniciativa cumpre a
lei federal que
determina que, no
mínimo, 30% do
recurso repassado
aos municípios pelo
Fundo Nacional de
Educação deve ser
utilizado para
aquisição de
produtos da
agricultura familiar.

Diferencial
Diferente de países
da América Latina,
no Brasil, a maioria
das escolas conta
com merendeiras.
Em São Bernardo
do Campo, elas
explicam o quanto
é prazeroso
cozinhar para as
crianças.

“Desde o ano passado
começamos a usar
produtos da agricultura
familiar no cardápio.
Estive presente no dia
do lançamento e fiquei
muito feliz. É muito
prazeroso cozinhar
para crianças e ver a
carinha de quero mais
delas.”
Antonia Pereira Dias,
merendeira há 23 anos.

“O mais legal é poder
preparar um cardápio
diferente a cada dia.
Isso é muito bom
porque a criançada
cria o hábito de comer
de tudo. Desde
verduras e legumes,
como também arroz e
feijão.”
Marilene de
Oliveira, merendeira
há 8 anos.

Semana repleta de atividades comemora
o 7 de abril, Dia Mundial da Saúde
Programação
contou com
atividades
preventivas,
culturais e
educacionais
“Esta é a primeira
vez que venho à
Semana da Saúde.
Acho a iniciativa
excelente e quero
aprender a cuidar
melhor do meu
bebê e de mim
mesma.” O
comentário é da
dona de casa
Fabiana Simplício
Vieira, de 30 anos,
que frequenta a
Unidade Básica de
Saúde (UBS) do

Jardim Ipê.
Ela, que acaba de
dar à luz,
compareceu na
unidade para fazer
o acompanhamento
pós-parto e ficou
sabendo das ações
que marcaram a
Semana da Saúde,
que comemora o
Dia Mundial da
Saúde, em 7 de
abril. Centenas de
pessoas e as 32
UBSs do município
foram mobilizadas.
Funcionários,
médicos,
enfermeiros e
agentes
comunitários de
saúde, além de

apoiadores, se
empenharam para
levar à população
diversas atividades
físicas; verificação
de glicemia capilar e
pressão arterial;
testes para HIV e
hepatite, entre
outras ações.
Para marcar a data, a
Secretaria da Saúde
também intensificou
as atividades do
Programa De Bem
com a Vida, que
oferece à
comunidade
práticas corporais
como caminhada,
yoga, danças
circulares e
relaxamento.

Verificação de glicemia e pressão arterial, além de dança
circular, caminhadas e yoga foram oferecidos
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Com nova iluminação, aumenta a segurança
em diversas ruas do bairro Pedreira
Foram
instaladas
luminárias
de vapor de
sódio, mais
econômicas
O bairro Pedreira
recebeu um grande
presente segundafeira (4/4) quando o
prefeito entregou à
comunidade nova
iluminação pública
em 11 ruas, o que
vai garantir mais
segurança e
qualidade de vida.
Com investimento
de mais de R$ 70
mil, foram instaladas
53 luminárias de
vapor de sódio,
cerca de 50% mais
econômicas que as
de mercúrio. Outra
vantagem é a vida
últil das lâmpadas
de vapor de sódio,
o dobro das
tradicionais.
A entrega das
melhorias faz parte
de um amplo
programa de
iluminação pública,
que envolve desde

Foto: Divulgação
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Bairro Pedreira, à esquerda, recebeu 53 luminárias; Pq. São Bernardo, à direita, também foi beneficiado

a substituição de
luminárias a
instalação de novos
equipamentos nos
locais onde há
demanda reprimida.
Entre os bairros já
atendidos estão o
Baraldi, Parque São
Bernardo e Jardim
Represa.
O chefe do
Executivo apontou
a importância da

participação da
comunidade no
processo de
mudança pelo qual
passa a gestão do
município.
“Trabalhamos muito
para conhecer as
necessidades da
cidade e a
participação da
população é muito
importante”, afirmou.

Serviços
Em casos de falta de iluminação pública em
ruas, praças e lâmpadas acesas durante o
dia, a população pode ligar para o 0800-7711-159, que atende 24 horas por dia,
todos os dias da semana, inclusive aos
sábados, domingos e feriados.

Vias beneficiadas
Ruas Barbosa dos Santos, Cecilia Meireles, Dalton Trevisan,
Francisco Chagas, Nilson Dias, Raimundo Laila. Travessas
Moroni, Nefe, Olimpio de Deus e Raio de Sol.

“Eu passava alguns
apertos. A luz é
fundamental para
segurança e bem
estar de todos e com
certeza estamos
felizes com o trabalho
do governo.”

“Ir trabalhar e voltar
pra casa era
complicado sem luz.
Além da falta de
segurança, já que não
tinha como ver se
alguém estava nas
escadas.”

“Algumas pessoas no
bairro acendiam
lâmpadas em suas
próprias casas, o que
onerava o dono da
residência. Agora
estamos todos
satisfeitos.”

Damião Juberlino,
Carpinteiro,
Travessa Rio do Sol

Valdinei dos Santos,
Autônomo, Rua Barbosa
dos Santos

Brasilita Idelberta,
Dona de casa,
Travessa Rio do Sol

Banco de Leite
Materno está com
estoque abaixo da média

Entre outros
benefícios, o leite
materno contribui
na formação do
sistema
imunológico da
criança, bem como
previne alergias e
obesidade. Apesar
de tudo isso, o
Banco de Leite do
Hospital Municipal
Universitário (HMU)
da cidade conta
atualmente com
uma média mensal
de apenas 178
litros de leite,
quando o ideal para
manter uma

Fotos: Divulgação

Unidade tem
uma média
de 178
litros; ideal
é manter
250 litros

Qualquer mãe pode ser doadora

margem de
segurança é de 250
litros.
De acordo com a
coordenadora do
serviço, qualquer
mãe pode ser
doadora, desde
que não tenha tido
nenhuma doença
infectocontagiosa

que possa ser
transmitida através
do leite materno.
Essas doenças são
verificadas pelo
Banco de Leite por
meio dos resultados
de exames
sorológicos
realizados no prénatal.

Como participar
A coleta do leite é feita pela própria doadora em sua residência
e, semanalmente, técnicos do hospital vão ao domicílio receber
a doação, que pode ser feita o ano inteiro, 24 horas, todos os
dias da semana. O material necessário para a coleta é fornecido
pelo hospital.
No HMU, as mães recebem orientação sobre preparação dos
frascos de coleta, higienização das mãos e armazenagem do
leite em freezers ou congeladores. A captação de novas
doadoras também é feita com a colaboração das Unidades
Básicas de Saúde e agentes comunitários.
A maioria das doadoras tem entre 26 a 35 anos, ensino médio
completo, geralmente apenas um filho e o local do parto foi o
HMU. O leite humano doado passa por controle de qualidade
desde a retirada no domicílio com o monitoramento de
temperatura, estocagem do leite, pasteurização, análise físico–
química e microbiológica.
Serviço
O Banco de Leite Humano fica no quarto andar
do Hospital Municipal Universitário (Avenida
Bispo César D’Arcoso Filho, 161 - Rudge Ramos).
O telefone é 4365-1480 (ramal 203).
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Prefeito vistoria obras do
Hospital de Clínicas no Alvarenga
Parceria entre
União e
Prefeitura,
unidade vai
zerar o déficit
de leitos
O prefeito de São
Bernardo do Campo
vistoriou na quartafeira (6/4) as obras
do Hospital de
Clínicas (HC), em
construção no
bairro Alvarenga. O
equipamento de
saúde vai atender
os casos de alta
complexidade, com
internação clínica em
geral, internação
cirúrgica e tem o
objetivo de zerar o
déficit de leitos no
município.
Acompanhado dos
secretários de
Saúde e de
Planejamento
Urbano, o chefe do
Executivo avaliou
que a obra - na
Estrada dos
Alvarenga, 999 - está
dentro do
cronograma, apesar
das fortes chuvas
deste ano. “Foram
cerca de 60 dias de
chuvas intensas,
mas o andamento
está bom. Estamos
trabalhando para
que toda a estrutura
esteja de pé entre
agosto e setembro
deste ano.”
Durante a vistoria, o
secretário de Saúde
falou sobre a nova
organização que a
rede pública
municipal terá com a
conclusão do HC. “O
Hospital Municipal
Universitário (HMU)
se firmará como
unidade de
excelência do

Fotos: Divulgação
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Unidade hospitalar vai atender casos de alta complexidade,
com internação clínica em geral e internação cirúrgica

cuidado em saúde
materno-infantil, o
Hospital de Ensino
Anchieta assumirá
sua vocação no
tratamento
oncológico e
clínicas cirúrgicas. Já
o Pronto-Socorro
Central, será
transformado em
Hospital de Urgência
e Emergência”,
afirmou.
O investimento na
unidade será de R$
124,7 milhões,
sendo 66% do total
custeado pelo
governo federal e
os 34% pelos cofres
municipais.

Números importantes
O Novo Hospital de Clínicas contará com:
 11 pavimentos
 1 heliponto
 180 leitos de internação
 60 de UTI, sendo 20 pediátricos e 40
de adultos, totalizando 240 leitos.

Serviços
O Hospital de Clínicas oferecerá:
 Especialidades cirúrgicas
 Diagnóstico por imagem
 Hemodiálise
 Medicina nuclear
 Especialidades clínicas e pediátricas
 Captação de transplante de órgãos
 Cirurgias ortopédicas eletivas de
grande porte
 Utilização como hospital de ensino.

Encontro Realizando
Negócios com a China
será realizado dia 13/4
Objetivo é
intensificar
o comércio
do município
com o país
oriental
A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
realiza na próxima
quarta-feira (13/4), a
partir das 8h30, o
encontro Realizando
Negócios com a
China, na Pinacoteca
Municipal. O evento,
organizado pela
secretaria de
Relações
Internacionais, em
parceria com a
Câmara de
Comércio e
Indústria BrasilChina - CCIBC -, visa
fomentar as
relações comerciais
entre os países.
De acordo com o
secretário da Pasta,
em novembro de
2010 aconteceu um
evento semelhante
na cidade, o
Realizando Negócios
com os EUA. “Neste,
que foi o primeiro
encontro,
proporcionamos a
aproximação do
empresariado com
autoridades
americanas. O
evento contou com
a presença de mais
de 200 pessoas.
Pretendemos
superar essa marca
nesta nova edição”.
O diretor da Câmara
de Comércio e
Indústria BrasilChina, Kevin Tang,
fará uma
apresentação sobre

Saiba mais
 A China é o primeiro parceiro comercial
do Brasil.
 Em 2010, o Brasil exportou para a China
US$ 30 bilhões e os chineses exportaram
para o Brasil cerca de U$S 25 bilhões.
Superávit favorável ao Brasil de US$ 5 bilhões.
 A China comprou US$ 24 milhões em
produtos de São Bernardo (0,6% das
exportações), e suas vendas alcançaram
quase US$ 129 milhões (4,3% das
importações). Um déficit de mais de
US$ 104 milhões.
 Atualmente, parte significativa do que
São Bernardo vende para a China se baseia
em produtos semimanufaturados, que
agregam menor valor de mercado, como
poliamidas, barras de cobre, alimentos
farináceos, etc.
 Por outro lado, São Bernardo compra da
China principalmente produtos
manufaturados, como componentes eletroeletrônicos.

o panorama das
oportunidades de
mercado e a
economia chinesa,
assim como
informações gerais
a respeito do país,
obtenção de vistos,
entre outros
assuntos.
Durante o
encontro, além das
palestras, haverá
um momento para
que o empresariado
tire suas dúvidas a
respeito de como
fazer negócios com
a China, tudo com
apoio da equipe da

CCIBC. Já a
Prefeitura apontará
as ações e projetos
que vem fazendo da
cidade um bom
lugar para investir.
Os interessados em
participar do
evento, que será
gratuito, devem
confirmar presença
pelo telefone 43481079, ou ainda pelo
e-mail
geslei.bonicio@
saobernardo.sp.gov.br.
A Pinacoteca
Municipal fica na
Rua Kara, 105,
Jardim do Mar.
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Prefeito decreta luto oficial de três dias
pela morte do vereador Otávio Manente
Parlamentar,
ex-presidente
da Câmara,
morreu na
noite de
quarta-feira
Em decorrência da
morte do vereador
Otávio Manente na
noite desta quartafeira (6/4), o prefeito
de São Bernardo
cancelou a agenda
e decretou luto
oficial de três dias. O
parlamentar, que
tinha 55 anos, foi
vítima de
complicações de um
câncer no pulmão e
estava internado
desde o último
domingo (3/4) no

Instituto do
Coração (Incor), em
São Paulo. O velório
foi realizado nesta
quinta-feira (7/4), na
Câmara Municipal,
com benção do frei
Sebastião Benito
Quaglio, da paróquia
Santíssima Virgem.
O vereador, que
também era
primeiro-secretário
da Mesa Diretora do
Legislativo da
cidade, deixa
mulher, e dois
filhos, sendo um
deles o deputado
estadual Alex
Manente, além de
três netos.
De acordo com
prefeito, a cidade
perde um político
que ingressou na

Prefeitura de São
Bernardo ainda
muito jovem, aos 17
anos, e realizou um
bom mandato como
presidente da
Câmara Municipal.
“Desejo à família
que essa dor seja
amenizada. Falei por
telefone com ele na
última quarta-feira e
ficamos de
conversar
novamente por
estes dias.
Infelizmente a vida
não nos
proporcionou essa
oportunidade”,
disse.
O presidente da
Câmara Municipal,
que foi eleito pela
primeira vez como
vereador,

juntamente com
Otávio Manente,,
afirmou que a
cidade perde uma
pessoa que
contribuiu de forma
efetiva tanto no
aspecto técnico,
quanto político.
Arquiteto e
administrador de
empresas, Manente
nasceu em São
Bernardo, em 17 de
setembro de 1955.
Em 2000 foi reeleito
como vereador e,
no ano seguinte,
assumiu a
Secretaria de Obras
da cidade.
O ex-prefeito e
atual secretário de
Governo falou um
pouco sobre a
trajetória do

Cecília Elisabeth, Alex e André Manente

parlamentar. “Na
época em que
assumi como
prefeito pela
primeira vez, Otávio
já era um
funcionário
qualificado de obras.

Quando precisei
trocar o secretário
da Pasta, o nome
dele apareceu
seguramente. Era
um político nato
desde jovem”,
pontuou.

O programa de
inspeção em
automóveis
particulares de São
Bernardo do Campo,
que atua a cada mês,
durante uma
semana, em um
ponto específico da
cidade, será
realizado de 11 a 15
de abril na Avenida
31 de Março, altura
do nº 1.250, no
Bairro Paulicéia
(sentido Taboão).
O objetivo da ação,
de acordo com o
secretário de Gestão
Ambiental, é orientar

munícipes e
empresas sobre a
importância da
manutenção
preventiva nos
veículos para a
redução na emissão
de poluentes. “Os
proprietários de
veículos que forem
reprovados na
inspeção serão
orientados a
procurar um
mecânico de
confiança para a
manutenção
necessária e, depois,
voltar para fazer o
comparativo”,
explica.
São Bernardo é uma
das primeiras
cidades do Estado a
realizar esse tipo de
inspeção. O
programa teve início
em março de 2010,

Inspeção acontece o ano todo em São Bernardo

quando foram
verificados 125
veículos, e conta
com o apoio da
Secretaria de
Transportes e Vias
Públicas e Serviços
Urbanos, em
parceria com a
Petrobras. A meta é
que, até dezembro,
cerca de mil veículos
sejam verificados.
Em 2010, a inspeção

veicular foi realizada
em
aproximadamente
2,3 mil veículos,
iniciando pela frota
da Prefeitura e de
prestadoras de
serviços, empresas
e veículos
particulares. Desse
total, 83,4% foram
aprovados e 16,6%
reprovados.

ConCidade discute a revisão do Plano Diretor,
lei que organiza o crescimento do município
A 6ª Reunião
ordinária do
Conselho da
Cidade e do Meio
Ambiente de São
Bernardo
(ConCidade), que
aconteceu no
auditório da
Universidade
Federal do ABC, foi
palco ontem (7/4)
de uma ampla
discussão sobre a
revisão do Plano
Diretor, lei
municipal que
organiza a
ocupação e o
crescimento da
cidade. O
ConCidade é
formado por
representantes da
sociedade civil e
do poder público

municipal. O prefeito
de São Bernardo,
também presente,
abriu o encontro e
pediu aos presentes
que participem e
contribuam na
elaboração da lei.
A Prefeitura já
realizou quatro
plenárias com a
população para a
revisão do
documento: nas
regiões do PósBalsa, Central,
Riacho Grande e
Alvarenga. Os
encontros tiveram
uma média de 200
pessoas, sendo que
no último, no
Alvarenga, cerca de
500 compareceram.
O que difere o Plano
Diretor das demais

PROGRAME-SE

Ação,
gratuita,
vai orientar
motoristas
de 11 a 15
de abril

Fotos: Divulgação

Prefeitura realiza segunda
etapa da inspeção veicular
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INAUGURAÇÃO
Iluminação no Bairro Novo Parque
Local: Rua Guarani, s/n (acesso
pela Pery Ronchetti)
8 de abril, às 19h
Centro de Referência de
Assistência Social – Cras
Local: Rua João Batista Capitâneo,
160, Jardim Esmeralda
11 de abril, às 15h
Galpão Cultural da Fundação
Criança
Local: Fundação Criança
Rua Francisco Visentainer, 804,
Assunção
13 de abril, às 14h
Inauguração da quadra na Emeb
Francisco Mieli
Local: Rua Armando Backx, 401,
Jardim Acácias
15 de abril, às 16h
Reforma do Cruzeiro do Baeta
Neves
Local: Rua Giacinto Tognato com
Raphael Lazzuri
15 de abril, às 20h30
GCM
Entrega de novos veículos e
embarcações para Guarda
Ambiental
Local: Secretaria de Segurança
Urbana
Avenida Redenção, 100, Centro
11 de abril, às 11h
EVENTO
Encontro Realizando Negócios
com a China
Local: Pinacoteca Municipal
Rua Kara, 105, Jardim do Mar
13 de abril, às 8h30
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Regiões: Jordanópolis e Planalto
Informações: 4366-3660

ações participativas
da Prefeitura é que,
enquanto este
organiza o território
da cidade, o Plano
Plurianual

Participativo (PPA) e
o Orçamento
Participativo (OP)
planejam onde
serão feitos os
investimentos.

Programa Cidade Viva
Região: Anchieta e Centro
1 a 30 de abril

Semana de Mobilização contra a Dengue
termina dia 8/4, mas ações prosseguem
Ação priorizou com a realização de
os bairros que mutirões casa a
casa e inspeção em
apontaram
escolas municipais,
casos
estaduais e
contraídos no particulares.
município
Também foram
A Semana de
Mobilização contra
a Dengue termina
sexta-feira (8/4),
mas a campanha
contra o Aedes
aegypti, o mosquito
transmissor da
doença, continua
ao longo de todo o
ano. Esta semana, a
ação foi
intensificada em
São Bernardo e
englobou as 32
unidades básicas de
saúde (UBS) do
município, agentes
do Centro de
Controle de
Zoonoses e mais
de mil agentes
comunitários de
saúde.
Até o momento,
cerca de 4 mil
imóveis foram
visitados. Os
bairros que
apontaram casos
autóctones
(contraídos no
próprio município)
foram priorizados,
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

ministradas
palestras em
escolas e igrejas
sobre as medidas
de prevenção.
A UBS Orquídeas
promoveu na última
quinta-feira (7/4),
com a participação
de usuários e
profissionais da
unidade, uma
caminhada de
conscientização
contra a Dengue.
Além disso, 150
novos agentes
comunitários
passaram por
capacitação e irão
reforçar as ações de
combate a dengue.
Para marcar a
semana foram
executadas ainda
ações como testes
de creatina, sorteio
de brindes,
distribuição de
material educativo.
Foram verificados
casos autóctones
no Bairro dos Casa,
Cooperativa,
Planalto e Alvarenga.
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

Fotos: Divulgação
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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

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

Ação englobou as 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
mais de 4 mil imóveis foram visitados

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

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
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noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira,
Ana Paula Dante e Kelly Santos
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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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