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Cidade estimula
amor pelos
livros com
programação ao
longo de abril
SAÚDE

São Bernardo sorri mais com o
Laboratório de Prótese Dentária

2

Novo espaço será inaugurado
oficialmente nesta
segunda-feira (18/4) e vai oferecer
por mês, gratuitamente,
até 240 próteses totais,
50 removíveis e 60 unitárias
Merenda é
preparada com
produtos da
agricultura
familiar

GCM

4 SEGURANÇA

Guarda Ambiental
recebe novos
veículos e
embarcações
MORADIA

7

Material
pedagógico
incentiva Cultura
de Paz nas escolas
6

Habitação tem meta
ousada para os
próximos anos

INCLUSÃO

40

Galpão Cultural,
novo espaço da
Fundação Criança,
promove a cidadania

Laboratório de Prótese Dentária
será inaugurado nesta segunda
Fotos: Divulgação
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Laboratório já funciona experimentalmente desde o início do ano; iniciativa inédita faz parte do Programa Brasil Sorridente

Espaço vai oferecer
gratuitamente dentaduras
e outras próteses dentárias
aos usuários do SUS
Na próxima
segunda-feira (18/4),
às 15h, o prefeito
vai inaugurar um
serviço que vem
garantindo muito
mais sorrisos e
qualidade de vida
aos moradores de
São Bernardo, o
Laboratório de
Prótese Dentária.
Localizado nas
dependências do
Centro de
Especialidades
Odontológicas - Av.
Imperatriz
Leopoldina, 649,
Bairro Nova
Petrópolis - o
espaço oferece
gratuitamente
dentaduras e outras
próteses dentárias
aos usuários do

Sistema Único de
Saúde (SUS). O
serviço já funciona
experimentalmente
desde janeiro deste
ano.
A meta do
Laboratório é
fornecer
mensalmente até
240 próteses totais
(dentaduras), 50
próteses removíveis
e 60 unitárias
(pinos, coroas e
jaquetas), números
superiores à
produção
recomendada pelo
Ministério da Saúde,
de 150 próteses
mensais. Serviço
inédito na rede
municipal, a iniciativa
faz parte do
Programa Brasil

Sorridente, do
Governo Federal,
que repassa
mensalmente cerca
de R$ 12 mil ao
município. Outras
três unidades
semelhantes estão
previstas para serem
instaladas até 2012.
Para o chefe do
Executivo, a iniciativa
reforça ainda mais o
empenho da
Prefeitura e para
melhorar a saúde
bucal da população.
“Esse esforço já
começa a dar frutos.
São Bernardo
venceu
recentemente a
etapa estadual do
Prêmio Brasil
Sorridente,
concedido aos
municípios
brasileiros que se
destacam no
investimento

público nessa área”,
afirmou.
Os interessados no
serviço devem
dirigir-se à Unidade
Básica de Saúde
(UBS) mais próxima
e fazer o
agendamento.
Dentistas

“Estava tentando juntar
um dinheirinho para a
prótese faz tempo, mas
acabei descobrindo o
serviço gratuito aqui
mesmo no Centro de
Especialidades.”
Catarina Maria de
Oliveira Gutierrez,
moradora do Bairro
Taboão

especializados em
próteses e auxiliares
farão a avaliação
bucal, moldagem e
fixação das
próteses. O prazo
previsto para a
entrega é de 6 a 10
dias. O secretário de
Saúde esclarece que

“Além de ter a minha
autoestima de volta,
vou poder
me comunicar
melhor. Estou muito
satisfeito com o
atendimento,
foi espetacular.”
José Maurício de
Araújo, morador do
Jardim Represa

o serviço de
prótese dentária vai
além da questão
estética, uma vez
que uma boa
dentição também é
importante para a
digestão correta
dos alimentos e
dicção.

“Gostei muito do
resultado e do
atendimento,
porque não tinha
condições financeiras
para pagar o tratamento
particular.”
Maria Olinda
Conceição Siqueira,
moradora do Parque
Selecta

Saúde bucal também
passa por reformulação
e já chega a 21 equipes
O atendimento em
saúde bucal na
cidade também
passa por total
reformulação,
saltando de 0% de
cobertura em 2008
para 21 equipes
em 2010, com a
previsão de chegar
a 41 equipes dessa
especialidade ainda
este ano e 85 em

2012. Em parceria
com a Secretaria
de Educação, foi
lançado
recentemente o
Programa de
Saúde Bucal nas
Escolas, que
atenderá
85 mil alunos
da rede
municipal de
ensino.

Meta é chegar a 41 equipes
até o final do ano

Saiba Mais
Ao lado do câncer de boca, a
ausência de dentes é um dos mais
graves problemas de saúde bucal
do Brasil.
Segundo o Ministério da Saúde,
75% dos idosos são desdentados.
Entre adultos com idade de 30 a
44 anos esse índice é de 30%.
Estima-se que existam cerca de 5
mil adolescentes desdentados sem
prótese na boca.
45% dos brasileiros não têm
acesso regular à escova dente.
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Guarda Ambiental ganha
novos veículos e embarcações
Investimento
de R$380 mil
fortalece
corporação e
proteção às
áreas verdes

A Guarda Ambiental
ganhou na segundafeira (11/4) um
grande reforço: dois
novos veículos, um
Jeep Troller e uma
Pickup S-10; e quatro
embarcações, dois
botes e dois jet-skis.
A entrega foi feita
pelo prefeito e pelo
secretário de
Segurança Urbana.
Os equipamentos
tiveram investimento
de cerca de R$ 380
mil do Programa
Nacional de
Segurança Pública
com Cidadania
(Pronasci).
Como São Bernardo
possui 53,7% de seu
território em área de
mananciais, o
prefeito ressaltou a
importância do
investimento para a
preservação

Jovens do Turma Cidadã
passam por capacitação
Fotos: Divulgação
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Foram adquiridos um Jeep T
roller
Troller
roller,, uma Pickup S-10, e
quatro embarcações: dois botes e dois jet-skis

ambiental. “Os
novos
equipamentos
qualificam ainda mais
o trabalho já
desenvolvido .”
Para o inspetor da
Guarda Ambiental,
os equipamentos
auxiliam muito
no trabalho de

prevenção. “São
veículos equipados
para as mais
diversas situações.
As embarcações,
serão determinantes
no trabalho de
guarda-vidas
dos banhistas
na Represa”.

Uma parceria entre
as secretarias de
Segurança Urbana
e de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo
vai possibilitar aos
jovens atendidos
pelo programa
Turma Cidadã ter
contato com
diversos aspectos
do mundo do
trabalho. A
capacitação, que
envolve palestras
divididas em três
módulos - Trabalho,
Empreendedorismo
e Economia
Solidária -, teve
início em fevereiro
e será finalizada em
28/04.
A iniciativa conta

com o trabalho de
professores,
sociólogos e
técnicos do
Serviço de Apoio
às Micro e
Pequenas
Empresas de São
Paulo (Sebrae),
Banco do Povo,
Faculdade de
Direito de São
Bernardo e Central
de Cooperativas e
Empreendimentos
Solidários (Unisol).
O projeto Turma
Cidadã tem como
missão atender
capacitar jovens
em idade de
prestar o Tiro de
Guerra,
prioritariamente
aqueles de baixa
renda.

Saiba mais
Guarda
Ambiental
Base localizada
na Praça Luiz
Gianoto, s/n –
Riacho Grande
60 guardas
19 veículos
4 barcos

Mundo do trabalho foi
tema das palestras

CRAS Alves Dias/Vila Ferreira descentraliza
e amplia atendimento social às famílias
Com a inauguração
pelo prefeito, na
última segunda-feira,
do Centro de
Referência da
Assistência Social
(CRAS) Alves Dias/
Vila Ferreira a
Prefeitura dá mais
um passo na
descentralização e
melhoria de seus
serviços sociais.
O novo espaço
(localizado na Rua
João Batista
Capitâneo, 160,
Jardim Esmeralda)

permitirá a
ampliação do
atendimento às
famílias em situação
de vulnerabilidade
social, que são
encaminhadas a
toda rede
socioassistencial do
município.
O prefeito falou
sobre a importância
do investimento e
da participação
cidadã. “Na cidade,
buscamos dialogar
com a população,
hierarquizando os
problemas e
tomando decisões
juntamente com a
comunidade “,
pontuou o chefe do
Executivo.
A secretária de
Desenvolvimento

“O Bolsa Família e o
Cartão Alimentação
ajudam muito na
minha casa.
Agradeço ao
prefeito por este
novo CRAS, que é
mais espaçoso e
tem um lugar para
deixar as crianças
enquanto passamos
pelo atendimento”,
elogiou a dona
de casa

Fotos: Divulgação

Espaço
disponibiliza
serviços
sociais do
poder
público

Nova unidade é mais um passo
para a melhoria dos serviços

Social e Cidadania
destacou que a
adequação e
reforma do espaço
foram realizadas por
profissionais da
Frente Municipal de
Trabalho, parte do
Programa

Oportunidades,
voltado às pessoas
em situação de
desemprego.
Ao todo, cinco mil
famílias são
atendidas no CRAS
Alves Dias/Vila
Ferreira. No espaço,

que abrange as
regiões do Alves
Dias, Jardim
Esmeralda, Vila
Ferreira, Cooperativa,
Assunção e Jardim
Belita, são
referenciadas 2,9 mil
famílias.

Nilce Anunciação
Costa, moradora do
Jardim Claudia e que
tem três filhos.
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Cidade assume meta ousada
no setor de habitação
Meta para
2025: acabar
com áreas de
risco e garantir
regularização
fundiária

O Plano Local de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS), documento
que foi elaborado ao
longo de seis meses
por representantes
do governo e
sociedade civil, tem
uma meta ambiciosa:
atender, até 2025, a
totalidade das
necessidades
habitacionais do
município na
regularização
fundiária e na
eliminação de áreas
de risco. Para isso,
dois programas
foram priorizados, de
Regularização
Fundiária de
Assentamentos
Consolidados e
Conjuntos
Habitacionais
Públicos; e o de
Redução de Risco.
Como esclarece o
prefeito, essas metas

Foto: Divulgação
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Planejamento prevê a construção de novas
unidades e a regularização fundiária de diversas áreas

são possíveis porque
“o município, por
meio do PLHIS,
assumiu o
compromisso de
destinar 7% de seu
orçamento global
para a habitação. Isto
representa quase 10
vezes mais do que a
média nacional atual”.
O PLHIS, principal
instrumento para a
implementação da
política habitacional
no município, definiu
119 áreas e 11
conjuntos
habitacionais como
prioritários para
encaminhar a
regularização

fundiária. Como não
é possível intervir em
todas as áreas ao
mesmo tempo, a
Prefeitura definiu
alguns critérios para
decidir em quais
áreas agir em
primeiro lugar, como:
a necessidade de
obras; se é ou não
área pública; se
existe determinação
judicial relacionada à
regularização; e se
há iniciativa
comunitária de
promoção da
regularização.
Atualmente, a
Prefeitura atua
diretamente em 11

áreas e, em parceria
com o Cidade Legal,
programa do
Governo do Estado,
em mais 25.
O prefeito esteve na
Vila Soares, na EMEB
Moyseis Cheid, dia
11/4, para discutir o
tema com os
moradores. No local,
a meta da Prefeitura é
concluir o processo
de regularização
fundiária em até 12
meses após a Ordem
de Início de Serviço
para executar as
intervenções, o que
está previsto
acontecer ainda
em abril.

Os números da habitação
38 mil unidades novas são necessárias para solucionar o déficit habitacional de
São Bernardo.
69,6 mil das moradias existentes estão em assentamentos irregulares, mas podem
ser mantidas onde estão. Todas precisam de Regularização Fundiária e uma parte
desse total necessita de intervenções como implantação de rede de esgoto e
iluminação.
Cerca de 38 mil das moradias podem ter a Regularização Fundiária encaminhada
sem a realização de novas obras.
5,2 mil novas unidades habitacionais e 2,5 mil unidades que necessitam de
urbanização e regularização de unidades já estão garantidas nos 11 contratos do
PAC I.
R$ 4,5 bilhões são necessários para sanar o problema habitacional acumulado para
a população de baixa renda.

Fotos: Divulgação

Material pedagógico
promove Cultura de
Paz nas escolas

Ricardo e Fátima, dirigentes de
escolas, receberam material

Livro e vídeo
se destinam
a professores,
diretores e
demais
profissionais
Promover nas
escolas uma cultura
de paz, diálogo e
tolerância. Esse é o
objetivo do material
de apoio
pedagógico Uma
nova Aquarela:
Desenhando
Políticas Públicas
Integradas para o
enfrentamento da
violência escolar,
lançado pelo
prefeito,
acompanhado da
secretária de
Educação, sextafeira (8/4), no
Centro de
Formação dos
Profissionais da
Educação
(Cenforpe).
O material, livro e
vídeo, foi
organizado pela
Universidade
Metodista de São
Paulo (UMESP), em
parceria com a
Promotoria de

Justiça da Infância e
Juventude e o
Ministério Público.
Todos os
professores,
diretores e
coordenadores
pedagógicos das
escolas públicas,
municipais e
estaduais de São
Bernardo receberão
o kit como subsídio
para o
enfrentamento e
adoção de medidas
preventivas à
violência.
Para o prefeito,

trabalhos como
esse deveriam ser
objeto de
discussão
permanente.
“Nossas crianças e
adolescentes são
importantes
agentes
multiplicadores. Por
isso, temos
obrigação de
investir nessa
cultura para
influenciar a nossa
rede de ensino no
enfretamento do
problema”, disse.

Escolas municipais prestam
homenagem às vítimas do RJ
As Escolas
Municipais de
Educação Básica
(EMEBs) de
cidade fizeram
quarta-feira (13/4)
um minuto de
silêncio em
respeito às
crianças
assassinadas na
escola Tasso da
Silveira, no Rio de
Janeiro. O prefeito
e a secretária de

Educação
participaram da
homenagem na
EMEB Professora
Ermínia Paggi, no
Jardim Palermo. O
ato também foi
realizado no
início de todos os
turnos das 73
unidades da rede,
incluindo a
Educação de
Jovens e Adultos
(EJA).
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Obras de revitalização da Chácara
Silvestre têm início e incluem novo parque
Patrimônio
histórico da
cidade está
sendo
preparado
para visitação
Foram iniciadas na
quarta-feira (13/4)
as obras de
revitalização da
Chácara Silvestre,
antiga propriedade
de veraneio da
família Simonsen, do
banqueiro Wallace
Simonsen, espaço
ligado à história da
cidade. As obras,
que começam na
parte externa do
complexo, têm o
objetivo de
preparar o espaço,
marco da
arquitetura

residencial da elite
de 1930, para voltar
a receber visitantes.
Alguns dos serviços
realizados no local
serão
movimentação de
terra, plantio de
vegetação,
implantação de
pista de caminhada,
reforma e
implantação de
estruturas civis,
entre outras. A
previsão é que a
área externa seja
concluída em
agosto, mês do
aniversário da
cidade.
O projeto
paisagístico, orçado
em R$ 3,3 milhões,
contempla a
implantação de um
parque com

atividades culturais
e de recreação em
meio a um ambiente
de vasta vegetação
com quatro
ambientes em uma
área de
aproximadamente
85 mil m².
Já o casarão da
Chácara Silvestre é
objeto de outro
projeto visando sua
restauração, que faz
parte do Plano de
Governo. De
acordo com o
secretário adjunto
de Cultura e
presidente do
Conselho Municipal
do Patrimônio
Histórico e Cultural
(COMPAHC), “a
proposta é que em
agosto seja
assinada a ordem

Atrativos
Foto: Divulgação
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Projeto paisagístico está
orçado em R$ 3,3 milhões

de serviço para a
restauração do
casarão. Será uma
grande conquista
entregar à

comunidade o
primeiro bem
público restaurado
em São Bernardo
do Campo”.

No parque, o
público terá um
espaço com
bancos e mesas de
concreto,
playground, áreas
de alongamento e
equipamentos
voltados à terceira
idade. Haverá
também um palco ,
sanitários e portaria
e, futuramente,
lanchonete. Em
outro local, a
população terá
acesso a pistas de
caminhada, pontes
de acesso e
diversos ambientes
de estar dentro do
parque, sempre
preservando a
vegetação.

O Mês do Livro e da
Leitura, que conta
com diversos
eventos até o final
de abril, tem o
objetivo de
incentivar,
principalmente entre
os jovens, a
construção do
conhecimento e da
diversidade cultural.
O esforço é um dos
resultados da
Conferência
Municipal de Cultura,
realizada em
outubro de 2009,
que estipulou uma
série de diretrizes
para fomentar o
amor pelos livros.
Entre as ações, está
o Agentes de
Leitura - projeto

pioneiro que
democratiza o
acesso ao livro,
formando
mediadores e
promovendo as
ações culturais
como meio de
inserção
socioeconômica, - a
ser lançado
oficialmente dia 28
de abril, às 19h, na
Pinacoteca Municipal
(Rua Kara, 105,
Jardim do Mar).
Inicialmente, 196
jovens receberam
treinamento,
uniforme, mochilas e
um kit com
aproximadamente
100 livros para
realizar ações de
leitura nas
comunidades onde
vivem. Empréstimo
de livros, contação
de histórias e rodas
de leitura serão
algumas das
atividades
desenvolvidas com

Durante as
plenárias do
Orçamento
Participativo de
2010 uma das
prioridades
definidas pela
comunidade do
Jardim Ipanema foi
mais uma área de
lazer. Esse antigo
sonho começou a
se concretizar
quarta-feira (13/4),
quando as obras de
uma nova praça na
região tiveram
início.

Reforma do Cruzeiro do Baeta
Via Sacra às 19h30, com saída na Igreja
Santo Afonso Maria de Ligório
Local: Rua Giacinto Tognato, 2440
15 de abril, às 20h30

Laboratório de Prótese Dentária
Local: Av. Imperatriz Leopoldina, 649,
Nova Petrópolis
18 de abril, às 15h

Jovens receber
am kit com
receberam
aproximadamente 100 livros

as famílias atendidas
pelos agentes. Ao
todo, foram
investidos cerca de
R$ 2,5 milhões.
Outro destaque
será a cerimônia de
premiação do
Concurso Literário,
que acontece no
dia 20 de abril, às
19h, na Pinacoteca
Municipal. Realizado
em 2010, a primeira
edição premiou 18

autores em três
categorias: Poesia,
Conto e
Dramaturgia, no
valor de R$ 10 mil.
Mais de mil
trabalhos de todo o
Brasil participaram
da iniciativa.
Verifique
programação do
Mês no site
www.saober
nardo.sp.gov.br.

Obras do novo parque no Jd. Ipanema, resultado
do Orçamento Participativo, têm início
Conforme
apresentação feita
pelos técnicos da
Prefeitura à
comunidade dia 11/
4, na EMEB Carlos
Gomes, no Jardim
Ipê, a praça ocupará
uma área de 6,2 mil
metros quadrados.
Dividida em quatro
partes, a proposta
prevê pista de
caminhada,
calçadas,
playgrounds, áreas
de convivência com
bancos e mesas,
quadra

INAUGURAÇÃO
Quadra na Emeb Francisco Mieli
Local: Rua Armando Backx, 401,
Jd. Acácias
15 de abril, às 16h

Reforma de Half Pipe
Local: Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Av. Armando Ítalo Setti, 65, Centro
16 de abril, às 11h

Fotos: Divulgação

Programação
tem
premiação e
lançamento
do Agentes
de Leitura

PROGRAME-SE

Mês do Livro e da Leitura
incentiva o amor pelas letras
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Quadra na Emeb Lourenzo Felice
Lorenzetti
Local: Estrada do Vergueiro, 201,
Jd. Jussara
19 de abril, às 16h
ASSINATURA
Regulamentação da Lei 6088/10,
remissão de débitos relativos aos
próprios municipais que se
encontram em áreas sujeitas a
enchentes
Local: Rua Paraguai, 180, Vila Vivaldi
16 de abril, às 10h
Decreto de Permissão de Uso de
Campo de Futebol para Meninos F.C.
e Cruzeiro F.C.
Local: Av. Doutor Rudge Ramos, 1.710,
Rudge Ramos
16 de abril, às 12h30
Convênio para dez Pontos de Cultura
Local: Pinacoteca Municipal
Rua Kara, 105, Jd. do Mar
18 de abril, às 9h
EVENTO
Campeonato HD Double Pro
Local: Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Av. Armando Ítalo Setti, 65, Centro
16 de abril, às 11h30
Torneio de Badminton
Local: Centro Esportivo João
Soares “Brasa”
Rua Marcílio Conrado, 500,
Riacho Grande
16 e 17 de abril, às 9h

Investimento foi decidido em
parceria com a comunidade

poliesportiva e
áreas ajardinadas.
O investimento, de
aproximadamente
R$ 542,3 mil, depois
de eleito como
prioridade pela

comunidade, foi
inserido na peça
orçamentária
após discussão
no Conselho
Municipal do
Orçamento.

1ª etapa do Circuito Flash Power
Vertical Amador
Local: Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Av.Armando Ítalo Setti, 65, Centro
17 de abril, às 9h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Regiões: Independência e Alves Dias
Informações: 4366-3660
18 a 22 de abril
Programa Cidade Viva
Regiões: Anchieta e Centro
1º a 30 de abril

Realizando Negócios com a China
reúne empreendedores e
acadêmicos na Pinacoteca
Encontro
teve o
objetivo de
gerar novas
oportunidades
de negócios
O encontro
Realizando
Negócios com a
China, promovido
pela Prefeitura
quarta-feira (13/4),
na Pinacoteca
municipal, teve o
objetivo de
fomentar as
relações comerciais
entre os dois
países. Parte da
política da
Administração de
projetar São
Bernardo
internacionalmente,
o encontro teve
parceria da Câmara
de Comércio e
Indústria BrasilChina – CCIBC.
Durante o evento, o
diretor da Câmara
de Comércio e
Indústria BrasilChina, Kevin Tang,
apresentou um
panorama da
economia chinesa e
revelou que a China
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

A China já é o maior parceiro comercial do Brasil

se tornou o maior
país exportador do
Mundo em 2010,
com a marca de
US$ 1,2 trilhões,
segundo relatório
da Organização
Mundial do
Comércio.
“A China atualmente
é um dos maiores
parceiros
comerciais do
Brasil. O país
importa para China
US$ 30,8 bilhões e
exporta US$ 25,6
bilhões. Isso
representa um

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

Jovens sem vínculos
familiares terão acesso
a moradia e capacitação

Fotos: Divulgação

10

Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
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saldo de US$ 5,2
bilhões, o que é 26%
do total do
comércio
internacional
brasileiro”, aponta o
diretor.
O secretário de
Relações
Internacionais da
Prefeitura
esclareceu que a
Administração tem
se esforçado para
realizar eventos que
gerem novas
oportunidades de
negócios para os
empresários da
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região. “São
Bernardo tem um
potencial enorme.
Somos o 15º PIB do
País e o 4º do
Estado de São
Paulo”.
Os presentes
também puderam
tirar dúvidas a
respeito de como
realizar negócios
com a China,
conhecer detalhes
da cultura do país,
etiqueta nos
negócios, parcerias,
entre outros
tópicos.
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Pelo menos 44
jovens de 18 a 21
anos serão
beneficiados pelo
Projeto República
Jovem e Qualificação
Profissional, da
Fundação Criança.
O convênio, no
valor de R$ 212 mil,
foi assinado nesta
quarta-feira (13/4)
pelo prefeito, o
presidente da
Fundação e o
representante da
empresa Cyrella,
Jaime Fletchman.
A iniciativa tem por
finalidade oferecer
um serviço de
apoio, moradia e
qualificação
profissional a
jovens do
município em
estado de
abandono, em
risco e sem
vínculos familiares
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rompidos.
Dos 44 jovens a
serem
beneficiados pelo
projeto-piloto, 12
serão
contemplados com
o aluguel de duas
moradias, e 32 por
meio de formação
e qualificação
profissional nas
áreas de hidráulica
e elétrica.
O recurso
possibilitará alugar
duas moradias para
a instalação das
Casas República
Jovem, comprar
mobiliários,
oferecer bolsaauxílio, contratar
equipe técnica,
adquirir material
didático e valetransporte para
que possam
frequentar a
capacitação.

De início, 44 jovens serão
beneficiados

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
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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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