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CTR já empregou
mais de 1,6 mil
pessoas em
4 meses
Meta estipulada pelo
Ministério do Trabalho foi
atingida antes mesmo de
fechar o quadrimestre

29 de Abril de 2011 ed.1.614

1º DE MAIO

Paço Municipal
será palco da
comemoração pelo
Dia do Trabalho;
Luan Santana é
uma das atrações

INFRAESTRUTURA

4 EDUCAÇÃO

Empresa recebe área
da Prefeitura e
investirá R$ 16,6 mi
em obras viárias
HABITAÇÃO

Prefeitura inicia
regularização
fundiária em
São Bernardo
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Programa Agentes
de Leitura
democratiza
acesso ao livro

10

Central de Trabalho e
Renda emprega 1.677
pessoas em 4 meses
Município superou meta estipulada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Fotos: Divulgação
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A Central de
Trabalho e Renda
(CTR) de São
Bernardo do Campo
já registrou 1.677
pessoas inseridas
no mercado de
trabalho com
carteira assinada
neste primeiro
quadrimestre
de atividade. O
número foi atingido
antes mesmo de
finalizar o mês, no
dia 19 de abril.
A meta estipulada
pelo Ministério
do Trabalho e
Emprego era de
1.664 colocados
para esse período
de funcionamento
da Central,

A Central atende, em média, 350 pessoas por dia

Serviço
inaugurada em
dezembro do
ano passado
por intermédio
de um convênio
firmado entre a
Administração e o
Governo Federal.
Para a segunda
etapa do convênio,
a projeção é bem
mais ambiciosa:
chegar a 5.425
colocados no
período de um ano.
Oportunidade – A
Central de Trabalho
e Renda conta com
250 empresas
parceiras e atende
em média 350
pessoas por dia.
São 12 atendentes
e seis assistentes

A CTR de São Bernardo do Campo
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.
operacionais.
Além da captação
de vagas, a agência
oferece estágios em
conjunto com
o Centro de
Integração
Empresa-Escola
(CIEE), habilitação
de segurodesemprego,
expedição da
carteira de trabalho
e atendimento

do Centro de
Referência
em Saúde do
Trabalhador
(Cerest). Em
breve a unidade
terá ainda uma
sala da Economia
Solidária, cursos
de qualificação
profissional e um
correspondente
bancário CAIXA
AQUI, da CEF.
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Paço Municipal recebe
festa em homenagem ao
Dia do Trabalho no ABC
Fotos: Divulgação

Entre os artistas estão
Luan Santana, Zé Ramalho
e Fernando e Sorocaba

Grandes nomes da música brasileira já estão com presença confirmada
no evento, que terá aproximadamente 10 horas de atividades

Neste domingo,
1º de maio, a
partir das 11h, o
Paço Municipal
de São Bernardo
será palco de uma
grande festa em
homenagem ao
Dia do Trabalho.
Grandes nomes
da música
nacional, como
Luan Santana,
Zé Ramalho, Art
Popular e Fernando
e Sorocaba estão
confirmados para
o evento. Serão
cerca de 10 horas
ininterruptas de
atividades, shows
e muita música.
O ato político,
previsto para
as 18h, espera

a presença da
presidenta Dilma
Rousseff, do expresidente Lula e
outras autoridades.
A festa, organizada
pela Central Única
dos Trabalhadores
(CUT-ABC),
Sindicato dos
Metalúrgicos do
ABC e demais
entidades da
região, tem o apoio
da Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, que atuará
com 30 agentes
de trânsito e 40
Guardas Civis
Municipais.
Também estão
confirmados João
Bosco e Vinícius,
Gian e Giovani,

João Marcos
e Marcel,
Katinguelê, entre
outros. Com o
tema Fortalecendo
a Luta dos
Trabalhadores,
a proposta é
promover uma
reflexão sobre a
luta e os direitos
do trabalhador,
com festa de
qualidade
para que os
trabalhadores e
familiares possam
comemorar a data.
O Paço Municipal
fica na Praça
Samuel Sabatini,
50, Centro. (Leia
mais sobre o 1º de
Maio na cidade na
página 40).

Prefeitura repassa área para empresa
em troca de importantes obras viárias
Montadora
investirá R$
16,6 mi em
melhorias
de duas
avenidas

A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
repassará uma área
pública de 25 mil
metros quadrados
à Scania e, em
contrapartida, a
empresa sueca
fará intervenções
nas avenidas
Álvaro Guimarães
e José Odorizzi,
no Bairro Planalto.
O projeto de lei
do Executivo que
institui o repasse
foi aprovado pela
Câmara Municipal

nesta quartafeira (27/4). Pelo
projeto, a Scania
investirá R$
16,6 milhões em
obras viárias nas
avenidas, além da
construção de uma
nova alça de acesso
no viaduto Tereza
Delta.
A área é localizada
próxima à empresa
e não é utilizada
pela Prefeitura.
De acordo com a
Scania, o terreno
será usado
para ampliação
industrial e
resultará em
geração de
emprego e
desenvolvimento
econômico.
A montadora de

veículos pesados
pretende investir
US$ 150 milhões
(equivalentes a R$
235,6 milhões)
na planta de São
Bernardo nos
próximos cinco
anos. Inicialmente,
o projeto prevê a
instalação de linha
de montagem de
caixas de câmbio
no terreno doado
pela Administração.
“Temos que
destacar a
importância da
multinacional para
o desenvolvimento
econômico do
município. É um
projeto muito
importante, onde
todos ganham.
A Scania tem

Foto: Divulgação
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A área é localizada próximo à empresa e não é utilizada pela Prefeitura

história na cidade
e vai gerar novos
empregos e
recursos através
da arrecadação
de impostos
que resultará de

sua expansão”,
ressaltou o
secretário de
Governo.
Com o aporte
financeiro, a
multinacional sueca

pretende expandir
o número de
veículos fabricados
por ano, além
de aumentar
o número de
funcionários.

Gestão de Pessoas muda
de endereço para atender
melhor o servidor

O Departamento de
Gestão de Pessoas
da Prefeitura
estará em novas
instalações a partir
de 2 de maio. No
novo endereço
- Av. Senador
Vergueiro, 3.315,
Rudge Ramos-, o
atendimento será
aperfeiçoado, já
que passará a ser
realizado em um
único local, com
um número maior
de servidores.
Além disso, o
prédio terá melhor
infraestrutura,
acessibilidade
para pessoas
com deficiência,
espaço físico mais

Foto: Divulgação

Atendimento
no novo
local começa
a partir
do dia 2
de maio

Prédio atual tem problemas na estrutura física

agradável e amplo,
com cerca de 2,2
mil m², e quatro
andares.
O endereço atual
do departamento
- na Rua Santa
Filomena, 269
- foi visitado
terça-feira (26/4)
pelo prefeito,
que constatou
problemas no
espaço: falta de
acessibilidade
às pessoas com

deficiência, pouca
ventilação e piso
irregular.
Com a mudança
de local, a
inspeção médica,
o atendimento
em segurança
do trabalho e
assistência social,
hoje realizados
no espaço da
Secretaria
de Saúde, estarão
disponíveis no
novo edifício.

Banco do Povo tem plantão itinerante
em pontos de comércio
Para facilitar o
acesso a seus
serviços, o Banco
do Povo Paulista
de São Bernardo
realiza, desde o
dia 8 de abril, um
plantão itinerante.
A iniciativa prevê
a visita a pontos
de comércio nos
bairros Taboão,
Planalto, Paulicéia
e Nova Petrópolis,
das 9h às 16h,
e seguem até
o dia 20 de
maio, quando
representantes
da instituição

estarão no Salão
Paroquial do Riacho
Grande, em frente à
Subprefeitura
do bairro, das
9h às 11h.
A proposta é
cadastrar novos
clientes e prestar
orientação aos
interessados em
obter microcrédito
a taxas de 0,7%
ao mês para
investir em seu
empreendimento.
O limite do
primeiro crédito
para pessoa física
é de R$ 3 mil, com

financiamento de
12 meses.
Atualmente o
Banco do Povo de
São Bernardo
conta com cerca
de 300 clientes
ativos e uma
carteira na ordem
de R$ 880 mil.
Serviço - O
Banco do Povo
Paulista fica no
Poupatempo,
localizado à Rua
Nicolau Filizola,
100, Centro.
O telefone é
2833-8238.

5

Prefeito articula com Santo André
solução para a Estrada do Montanhão
Parte da via
pode ser
fechada por
determinação
do Ministério
Público
Com o objetivo
de encontrar
uma solução
para impedir o
fechamento de
parte da Estrada
do Montanhão, que
faz divisa entre São
Bernardo do Campo
e Santo André,
os prefeitos dos
dois municípios
vistoriaram a via
na quinta-feira
(28/4). Na ocasião,
ficou acertada uma
reunião entre os
chefes do Executivo
das duas cidades

com o promotor do
Ministério Público
(MP) de Santo
André para discutir
o assunto.
A estrada, que
começa no Jardim
Silvina, em São
Bernardo, e
termina no Parque
do Pedroso,
em Santo
André, está em
processo judicial
por questões
ambientais e
pode ser fechada,
isolando o acesso
ao Bairro Baraldi,
em São Bernardo.
Com 5 km de
extensão, parte do
logradouro (1,9
Km) pertence ao
município de Santo
André e passa pelo

Foto: Divulgação
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Parte da estrada passa pelo Santuário Nacional de Umbanda, que ficará isolado
com o fechamento, bem como as cerca de 220 famílias que moram na região

Santuário Nacional
de Umbanda.
O problema é que
se a determinação
for executada, o

Santuário e as cerca
de 220 famílias
moradoras dos
dois lados ficarão
isolados. O espaço,

que existe há
mais de 40 anos,
é frequentado por
pessoas da Região
e da Capital.

Artesãos voltam
a expor na
Secretaria de
Educação
A Feira de
Artesanato na
Secretaria de
Educação retorna
nesta sexta-feira
(29/4), das 9h às
16h. Até o final do
ano, os artesãos
e artesãs farão a
feira nos dias de
pagamento e antes
dos principais
feriados. A Pasta
disponibiliza
um dos seus
espaços dois dias
a cada mês.
Em maio, o foco
é o Dia das Mães,
comemorado
no segundo
domingo do mês,
e a exposição
será realizada nos
dias 6 e 30. Já em
junho, a exposição
acontece nos
dias 10 e 30.

A Campanha
Nacional de
vacinação contra a
gripe continua até
o dia 13 de maio
nas 32 unidades
básicas de saúde
da cidade. Além
de proteger contra
os vírus mais
comuns da gripe,
a vacinação dará
imunidade para a
Influenza A H1N1,
conhecida como
gripe suína.
A primeira fase
da campanha
é destinada às
crianças de 6
meses a 1 ano
e 11 meses,
gestantes, pessoas
com mais de 60
anos de idade e
trabalhadores da
saúde. No dia 30 de
abril, sábado, das
8h às 17h, todas

as UBSs estarão
funcionando
exclusivamente
para a aplicação
da vacina. Esse dia
será de mobilização
nacional e terá o
objetivo de garantir
a imunização das
pessoas que têm
pouco tempo
disponível nos dias
úteis.
A vacinação será
em dose única,
com exceção das
crianças, que devem
receber duas doses.
A primeira será
aplicada durante
a campanha e a
segunda 30 dias
depois.
Segundo a Divisão
de Vigilância
Epidemiológica,
a vacina diminui
o risco de outras
doenças que
podem aparecer
junto com a gripe,
como a pneumonia.
A imunização
raramente provoca
reações, mas
algumas pessoas
podem apresentar

Vacinação será em dose única para adultos

sintomas leves,
como febre, dor
no corpo, além
de vermelhidão e
inchaço no local da
aplicação.
A imunização
contra a gripe
A H1N1 só não
é recomendada
a pessoas com
alergia severa ao
ovo de galinha ou
seus derivados,
assim como para
aquelas que
apresentaram
reações anafiláticas
a doses anteriores.
As pessoas que
estão acamadas e
não têm condições
de se locomover

devem solicitar a
vacinação em casa,
agendando junto a
UBS mais próxima.
Na segunda etapa
da campanha, que
será deflagrada a
partir de 9 de maio,
o público-alvo
será ampliado
com a inclusão
dos portadores
de doenças
crônicas, desde
que apresentem
relatório médico
atestando a
patologia.
Mais informações
podem ser
obtidas pelo
telefone
4128-7744.

São Bernardo do Campo lança investida Prefeitura dá
início às Précontra a febre maculosa
Conferências
Para evitar novos
casos fatais da
febre maculosa,
que tem vitimado
principalmente
crianças e
adolescentes da
região do Grande
Alvarenga - nos
bairros Parque
dos Químicos, Vila
União, Cooperativa,
Jandaia, Silvina
e Pinheirinho - a
Secretaria de Saúde
lançou um plano
de combate à
doença.

Neste ano, uma
pessoa já morreu
na cidade vítima
da doença. Em
2010 foram três
e, em 2009, duas.
Além das medidas
já desenvolvidas,
como a aplicação
de parasiticidas
em animais,
está prevista a
capacitação dos
trabalhadores
da saúde,
agentes
comunitários,
lideranças

comunitárias
e conselheiros
de saúde para
a identificação
e notificação da
doença.
Entre as ações
que serão
deflagradas a
partir de maio,
estão a colocação
de placas de
aviso em áreas de
risco de infestação
de carrapatos e a
realização
de mutirões
casa a casa.

de Saúde

A Prefeitura de São
Bernardo realizou
na segunda-feira
(25/4) a 1ª PréConferência
Municipal de
Saúde, na EMEB
Fernando Pessoa,
no Alvarenga. No
evento, que contou
com cerca de 90
participantes,
foram decididas
diretrizes a serem
encaminhadas para
a 7ª Conferência
Municipal de Saúde.

PROGRAME-SE

Vacinação
dará
imunidade
para a
Influenza
AH1N1

Foto: Divulgação

Campanha de Vacinação contra a
gripe prossegue até o dia 13 de maio
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INAUGURAÇÃO
Iluminação Pública Jardim Tupã/
Riacho Grande
Rua José Marion
5 de maio, às 19h
INSCRIÇÕES
Oficinas do programa Tantas
Letras!
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Rua Jurubatuba, 1.415, Centro
Até 6 de maio
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
Feira de Artesanato
Local: Secretaria de Educação
Avenida Wallace Simonsen, 222,
Bairro Nova Petrópolis
29 de abril, 6 e 30 de maio
Festa pelo Dia do Trabalho
Local: Paço Municipal de São
Bernardo do Campo
Praça Samuel Sabatini, 50, Centro
1º de maio, a partir das 11h
Feira de Adoção de Animais
Local: Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar, 2.980,
Rudge Ramos
1º, 28 e 29 de maio
Local: Feira Noturna
Av. São Paulo, Parque São Diogo
4 e 18 de maio, das 18h às 22h
Seminário sobre Código de
Defesa do Consumidor
Local: Auditório do Centro de
Reflexão de Trânsito
Rua Humberto Luiz Gastado, 40,
Parque São Diogo
6 de maio, das 8h às 10h e das
15h às 17h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Demarchi e dos Casa
Informações: 4366-3660
2 a 6 de maio
Programa Cidade Viva
Região: Demarchi e Botujuru/
Batistini
2 a 31 de maio

Prefeitura inicia regularização fundiária
em 35 áreas de São Bernardo
Contrato
com a
empresa
está dividido
em 10
etapas

Cerca de 5
mil famílias
moradoras de
áreas consideradas
irregulares serão
beneficiadas
pelo programa
de regularização
fundiária de
São Bernardo
do Campo. O
compromisso
foi firmado pelo
prefeito da cidade
com a assinatura
da Ordem de Início
de Serviço com a
empresa que vai
atuar nesta questão
junto a Prefeitura.
No total, serão
investidos cerca
de R$ 4 milhões/
ano. O contrato
com a empresa
Diagonal, dividido
em 10 etapas da
regularização,
é de um ano,
renovável por mais
cinco. Segundo
a secretária
de Habitação,
existem áreas que
não dependerão

Foto: Divulgação
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Algumas áreas não dependerão de obras complementares

de obras
complementares
e outras que
demandam mais
intervenções.
Em São Bernardo,
a regularização
fundiária será feita
em 35 áreas, sendo
11 por meio de
ação direta da
Administração
e mais 24 em
parceria com o
programa Cidade
Legal, do Governo
do Estado. O
objetivo é promover
aos moradores
segurança jurídica
da posse e

Etapas da Regularização Fundiária:
• Planejamento da Ação em cada
Assentamento
• Diagnóstico de Regularização Fundiária
• Cadastramento das famílias e
recolhimento de documentos
• Levantamento das Diretrizes para
o Plano Integrado de Regularização
Fundiária
• Elaboração do Plano
• Obtenção da aprovação do
parcelamento
• Obtenção de licença dos órgãos
estaduais
• Registro do parcelamento junto ao
Cartório de Registro de Imóveis
• Formação e elaboração de títulos
individualizados
• Pós-regularização

Administração promove seminário sobre
Código de Defesa do Consumidor
Dando
prosseguimento
ao ciclo de
seminários do
programa FOCID
– Fortalecimento
da Cidadania -,
lançado em 2010,
a Prefeitura de
São Bernardo do
Campo, por meio

da Secretaria de
Assuntos Jurídicos
e Cidadania,
realizará no dia
6 de maio, no
auditório do Centro
de Reflexão de
Trânsito (CRT), o
seminário Código
de Defesa do
Consumidor.

Neste primeiro
encontro de
2011, onde serão
abordados os
direitos e deveres
nas relações
de consumo, o
seminário será
realizado em dois
horários: das 8h às
10h e das 15h

às 17h.
O auditório do
Centro de
Reflexão de
Trânsito
fica na Rua
Humberto Luiz
Gastado, 40,
Parque São Diogo,
ao lado do Ginásio
Poliesportivo.

propriedade dos
assentamentos
irregulares
localizados em
áreas públicas
ou particulares,
oferecendo
habitações dignas
à população de
baixa renda. “A
regularização
fundiária depende

de vontade política
e de investimentos.
A realização desse
programa é uma
determinação do
meu governo”,
ressaltou o prefeito,
que vem participando
de reuniões nas
comunidades
para apresentar o
programa.

Audiência pública discute Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2012
A Lei de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) de 2012,
que orienta a

elaboração dos
orçamentos fiscal
e de investimentos
da Prefeitura, prevê
que Administração
direta e indireta
do município terá
disponível cerca
de R$ 3,7 bilhões.
Desse total, mais
de R$ 1,1 bilhão
será destinado a

investimentos em
saúde, educação,
mobilidade urbana
e demais áreas.
Os detalhes do
documento foram
apresentados pelo
prefeito terça-feira
(26/4), no Salão
Nobre do Paço
Municipal, para
representantes do

Conselho Municipal
de Orçamento,
secretários
municipais,
vereadores
e entidades
representativas da
sociedade civil.
No encontro,
os presentes
puderam tomar
conhecimento
de alguns
investimentos que
estão planejados
para 2012,
todos com base
nas prioridades
eleitas durantes
as assembleias do
Plano Plurianual
Participativo (PPA)
2010-2013.
“Esta audiência
demonstra nossa
preocupação em
debater os rumos
que estamos dando
para São Bernardo.
Nossa cidade ficou
muito tempo sem

Foto: Divulgação

Peça prevê
orçamento de
R$ 3,7 bi
com base
no PPA
(2010-2013)

Detalhes do documento foram apresentados para
representantes da sociedade civil e autoridades

planejamento
a longo prazo,
mas agora está
passando por
um processo de
transformação”,
destacou o
prefeito.
A secretária de
Orçamento e
Planejamento
Participativo
lembrou que a LDO
orienta as ações
do governo e que
a população deve

Alunos da EMEB Mário
Martins ganham quadra
Os cerca de
900 alunos da
Escola Municipal
de Educação
Básica (EMEB)
Mário Martins
de Almeida, no
Jardim São Paulo,
passaram a
contar com
uma quadra
poliesportiva
totalmente
reformada e
equipada. A
inauguração
pelo prefeito de
São Bernardo
do Campo foi
realizada na
terça-feira (26/4),
com a presença
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da secretária de
Educação. Esta é a
quinta de um total
de 54 quadras a
serem entregues
à população pela
Administração.
A unidade atende
alunos de 6 a
10 anos em dois
períodos. Ao todo
foram investidos
R$ 307,7 mil para
cobertura metálica
e fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade,
além da aquisição
de material para
práticas esportivas.

participar de sua
elaboração.
As projeções
fiscais utilizadas
no projeto da LDO
foram baseadas
em hipóteses,
adotadas pelo
Governo Federal,
que refletem
a expectativa
de crescimento
econômico, índices
de inflação, câmbio
e taxas de juros.

ConCidade
apresenta
Plano Diretor
do município
Representantes do
Conselho da Cidade
e do Meio Ambiente
(ConCidade) de São
Bernardo do Campo
apresentaram na
terça-feira (26/4)
o Plano Diretor
municipal para um
público formado
por universitários,
ambientalistas
e docentes da
instituição de
ensino.
O ConCidade é
constituído, de
forma paritária,
por representantes
do Executivo
municipal e da
sociedade civil.

Programa Agentes de Leitura
democratiza acesso ao livro
Inicialmente
196 jovens
farão ações
de leitura nas
comunidades
onde residem

Pioneira na
implementação do
Agentes de Leitura
- Mais Cultura, a
Prefeitura de São
Bernardo do
Campo realizou
nesta quintafeira (28/4) o
lançamento oficial
do programa
na cidade, na
Pinacoteca
Municipal.
O acordo com o
Governo Federal
representará
investimentos de
R$ 2,5 milhões,
sendo R$ 855 mil
da Administração
Municipal, e prevê
que, inicialmente,
196 jovens que receberam
treinamento,
uniforme, mochilas
e um kit com 85
livros - realizem
ações de leitura
nas comunidades
onde vivem.
O programa
consiste no
acompanhamento,
a partir deste mês,
de 25 famílias
mensalmente
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Fotos: Divulgação
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durante todo o
ano. Os agentes
também realizarão
atividades coletivas,
como contação
de histórias,
rodas de leitura e
empréstimos de
livros, em escolas
da rede municipal
e espaços
comunitários.
As ações
acontecerão em 19
bairros da cidade,
divididos em 14
regiões. As famílias
contempladas
estão sendo
selecionadas
pela Secretaria
de Cultura, em
conjunto com os
próprios agentes
e a Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc).
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

Agentes receberam uniforme, mochila e kit com 85 livros

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

Tantas Letras! está com
inscrições abertas
A 5ª edição
do programa
Tantas Letras!
de São Bernardo
do Campo está
com inscrições
abertas até o dia
6 de maio para
os interessados
em participar das
oficinas de poesia,
prosa e crítica
literária. Ao todo
estão disponíveis
35 vagas para
os cursos,
direcionados
à produção e
discussão de
textos.

As aulas acontecem
de 7 de maio a
30 de julho. As
inscrições devem
ser realizadas na
Biblioteca Monteiro
Lobato de segunda
a sexta-feira, das
9h às 18h, e aos
sábados, das 9h
às 13h. A ficha
também está
disponível no site
www.saobernardo.
sp.gov.br e deve
ser enviada até
o dia 6 de maio
para o e-mail
tantasletras.sbc@
gmail.com.

Opinião

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

“Este projeto é importante porque
incentiva os jovens a praticar a
leitura. Muitos não sabem o
que está acontecendo no
mundo e nem possuem
um senso crítico. Para
isso, é preciso ler e
buscar informações e
há livros disponíveis
para diferentes tipos de
públicos”.
Edson Santos de Oliveira,
22 anos, morador da Vila Sabesp.

“Os agentes de leitura ajudarão as
pessoas a terem gosto pelos
livros. Mesmo com vários
espaços que incentivam
essa prática, isso não
acontece. Crianças e
adolescentes vão à
biblioteca apenas quando
precisam fazer alguma
pesquisa para a escola”.
Gislaine Fernandes José,
19 anos, moradora
do Bairro Cocaia.

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

Agremiações ganham DVD
da cobertura do Carnaval
Nove escolas
de samba de
São Bernardo
do Campo
receberam na
terça-feira (26/4),
na Secretaria de
Cultura, o DVD
com a cobertura
jornalística do
Carnaval 2011,
realizada pela
Rede TV Mais.
Durante os
desfiles, tiveram

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

Secretaria de Saúde
Arthur Chioro

Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Secretaria de Serviços Urbanos
José Cloves da Silva

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

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
E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.
sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

flashes ao vivo
das escolas do
Grupo II (acesso)
e transmissão
ao vivo das
agremiações do
Grupo I. A Rede
TV Mais também
acompanhou
a apuração e a
festa da escola de
samba, Mocidade
Alegre de São
Leopoldo, campeã
do Grupo I.
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
Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira,
Ana Paula Dante e Kelly Santos

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.

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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