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Cidade recebe
novos veículos
para monitorar
e melhorar o
trânsito

SAÚDE 2

Orçamento de 2012 para a Saúde
será duas vezes maior que o de 2009
Em 2009, recursos foram de
R$ 377,6 milhões; previsão para
2012 é de R$ 711,5 milhões

DIA DAS MÃES

4

Banco de Leite Materno
reforça pedido por doadoras

ACOLHIMENTO

40 OBRAS

Depois de 22
anos, morador
de Residência
Terapêutica
encontra a família

Recapeamento
asfáltico da
Rua Marechal
Deodoro
tem início dia 9

7

PARTICIPAÇÃO

9 ALIMENTAÇÃO

Começa a
reforma no
velório da
Vl. Euclides,
demanda do OP

8

Merenda ganha
mais qualidade
com produtos da
agricultura familiar
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Em 2012, orçamento para a Saúde
será o dobro do investido em 2009
Setor terá R$ 711,5 milhões ano que vem;
em 2009, foram destinados R$ 377,6 milhões
O orçamento
previsto pela
Prefeitura para a
Saúde em 2012
será duas vezes
superior à quantia
investida no setor
no primeiro ano
da Administração,
2009. A projeção
fiscal está na peça
da Lei de Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) para o
próximo ano,
enviada dia 28/4 à
Câmara Municipal.
O orçamento total
definido pela
LDO é de R$ 3,7

bilhões, dos quais
R$ 711,5 milhões
são destinados
à Saúde: 38% de
recursos da União
e 62% dos cofres
municipais. Em
2009, o valor
destinado ao setor
foi de R$ 377,6
milhões.
De acordo com
o secretário de
Saúde, o aumento
do orçamento
de sua Pasta
reflete a melhoria
na qualidade
dos serviços já
existentes e os

investimentos
que estão sendo
aplicados em
novos serviços,
obras, ampliação
do quadro de
profissionais
e assistência
farmacêutica.
A implantação das
Unidades de Pronto
Atendimento
(UPAs) faz parte
desse conjunto
de investimentos.
Ainda no primeiro
semestre de 2012,
nove unidades
estarão em
funcionamento,

sendo que quatro
delas já foram
entregues. A
ampliação da
Estratégia de Saúde
da Família e do
número de agentes
comunitários
são outras ações
planejadas.
Para o próximo
ano, ainda estão
previstas a
construção de
novas Unidades
Básicas de Saúde
(UBSs), assim
como a conclusão
da reforma e
ampliação de 15

Fotos: Divulgação

dessas unidades,
entre elas a do
Batistini, Rudge
Ramos, Areião,
Jardim Farina e
Vila Rosa, com
investimentos
na ordem de R$
15,7 milhões. A
rede de saúde
mental também
será reforçada
com mais quatro
Centros de Atenção
Psicossocial (Caps),
nas regiões do
Alvarenga, Silvina,

Rudge Ramos e
Jardim Farina.
Em 2012, haverá
o início do
funcionamento do
Hospital de Clínicas,
no Bairro Alvarenga,
destinado ao
atendimento de
casos de alta
complexidade, com
internação clínica
em geral, cirúrgicas
e capacidade
para solucionar
o déficit de leitos
no município.

Nessa obra, serão
investidos cerca de
R$ 125 milhões.
“Ao disponibilizar
mais recursos para
a saúde, mantendo
o mesmo padrão
percentual de
gastos da Prefeitura
- entre 21% a 22%
-, demonstramos
que o governo
tem agido com
responsabilidade”,
afirmou o titular
da pasta.

Hospital de Clínicas, reforma e construção de 15 UBSs e instalação de novas
UPAs: investimentos para melhorar o atendimento ao cidadão
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Na semana do Dia das Mães, Banco
de Leite reforça pedido por doadoras
O estoque
atual é de
97 litros
de leite, o
suficiente
para 15 dias
Na semana em que
se comemora o
Dia das Mães, 8 de
maio, é importante
lembrar de uma
ação que pode
salvar a vida de
muitos bebês: a
doação de leite
materno. A maioria
das mulheres, no
entanto, ainda
desconhece o
serviço e todos os
benefícios que ele
acarreta.
Hoje, o Banco
de Leite do
Hospital Municipal
Universitário (HMU)
de São Bernardo
dispõe de apenas
97 litros de leite,
suficiente para
um período de
apenas15 dias. O
ideal para manter
uma margem de
segurança é de 250

Fotos: Divulgação
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A coleta é feita pela própria doadora, em sua residência
litros para o mês.
A coordenadora do
serviço explica que
a diminuição ocorre
normalmente por
desconhecimento
da população,
férias escolares
ou épocas de frio,
como agora. Em
média, o Banco de
Leite soma 105
colaboradoras
e 125 bebês
beneficiados por
mês.
Para participar, as
voluntárias não

“Como ganhei meu
segundo filho há dois
meses e tenho bastante
leite, resolvi ajudar porque
faço isso desde que nasceu
minha primeira filha, há 4
anos. Em março, quando
vi meu cartão de doadora
e percebi que em um mês
havia ajudado 87 crianças
com meu leite, fiquei
bastante emocionada.”
Ester Santos Rodrigues
Sacion, 31 anos, operadora
de máquina.

podem ter tido
nenhuma doença
infectocontagiosa
que possa ser
transmitida por meio
do leite materno.

Como fazer a sua doação
A coleta do leite é feita pela própria doadora em sua casa
e, semanalmente, a equipe do hospital se desloca até o
local a fim de receber a doação, que pode ser efetuada no
ano inteiro, 24 horas, todos os dias da semana. O material
necessário é fornecido pelo 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.
O leite humano doado passa
por controle de qualidade desde
a retirada na residência com o
monitoramento de temperatura,
estocagem do leite, pasteurização,
análise físico-química e microbiológica.

Essas doenças são
verificadas por
meio de exames
sorológicos
realizados no prénatal.

Serviço
O Banco de
Leite Humano
fica no quarto
andar do
Hospital
Municipal
Universitário HMU (Avenida
Bispo César
D’Arcoso Filho,
161 - Rudge
Ramos).
O telefone do
Banco é
4365-1480
(ramal 203).

Conheça aqui os
serviços da cidade
voltados às gestantes

•Pré-natal nas
32 UBSs - A partir
do diagnóstico da
gravidez, a gestante
é acompanhada
pelos profissionais
da UBS em que está
cadastrada, com
consultas mensais
e semanais até o
parto. O endereço
das UBSs está no site
www.saobernardo.
sp.gov.br. Tel.: 4128
7714 (ramal: 7813).
•Pré-natal de
gestantes de alto
risco - As mães
com gestação
considerada de risco
são acompanhadas
pelo Centro de
Atenção Integral da
Saúde da Mulher
(CAISM). O endereço
é Rua Barão do Rio
Branco, 45, Bairro
Santa Terezinha.
O telefone é 43353214.
•Pré-natal de
adolescentes Grávidas com menos
de 16 anos de idade
são acompanhadas
pelo CAISM, com
consultas regulares a
cada 15 ou 20 dias.
O telefone é 43353214.
•Grávidas vítimas
de violência sexual
- As gestantes
nessa situação
recebem assistência
do Programa de
Atenção à Violência
e ao Abuso
Sexual (PAVAS),
que funciona na
sede do CAISM.
As participantes
também recebem
apoio psicológico e
social. O telefone é
4335-3214.
•Mãe-canguru Desenvolvido na
maternidade do
Hospital Municipal
Universitário (HMU),
o programa estimula
o contato do bebê
prematuro com a
mãe. O HMU fica
na Av. Bispo César
D’Acorso Filho,

161, Bairro Rudge
Ramos. O telefone é
4365-1480.

•Pronto-socorro
obstétrico e
ginecológico - O
PS Obstétrico
e Ginecológico
funciona nas
dependências
do HMU e tem
capacidade para
receber uma
demanda em torno
de 100 pacientes
por dia. Esse PS
atende gestantes
que necessitam de
atendimento de
urgência.
•Projeto Bebê
a Bordo - Com
agendamento
prévio, grupos de
mães cadastradas
nas UBSs podem
fazer uma visita
à maternidade do
HMU para conhecer
as instalações,
conversar com
os profissionais
e verificar a
infraestrutura
existente.
•Grupos de
gestantes – Em
todas as UBSs e no
CAISM há grupos
de discussão
formados por 10 a
20 gestantes, que
se reúnem mensal
ou bimestralmente
para receber
orientações sobre
os cuidados com a
gravidez e com o
período pós-parto.
O telefone é 43353214.
•Casa da
Gestante - A Casa
da Gestante é
destinada às mães
que necessitam
de cuidados
especiais, mas
não de internação
hospitalar. A Casa
oferece atividades
de nutrição,
geração de renda,
estética e de lazer.
O endereço é Rua
Rafael Thomé, 82,
Rudge Ramos. O
telefone é 43651480.

Mercado Municipal abre no Dia das
Mães com opções de presentes

O domingo do Dia
das Mães (8/5)
reserva muitas
opções em São
Bernardo para
quem não abre mão
de dar um presente
com estilo nesta
data. Uma delas é o
Mercado Municipal
Hélio Masini, no
Bairro Rudge
Ramos, que abre
neste domingo,
das 8h às 14h,
especialmente para
a ocasião.
A estimativa é de
aquecer as vendas
em torno de 20%
em comparação a
igual período em
2010. O espaço
conta com 63 lojas,
entre floricultura,
de roupas
unissex, calçados,
cosméticos,
acessórios,
decoração e artigos

Foto: Divulgação

Algumas das
opções são:
floricultura,
moda,
calçados e
cosméticos

O espaço conta com 63 lojas

de tricô.
“Os lojistas já
renovaram seus
estoques e estão
preparados para
atender o público
esta semana. Em
dias comuns,
recebemos em torno
de 600 visitantes
diariamente,
mas em datas
comemorativas o
movimento sobe
em média 50%”,
comenta.
Para Maria da
Graça Albuquerque
(no destaque),
proprietária de

uma floricultura, o
domingo de Dia das
Mães requer uma
estratégia diferente:
além dos três
vendedores fixos,
ela contrata mais
10 funcionários.
“Nos preparamos
para vender pelo
menos 10 vezes
mais do que em
uma semana
normal”, diz. Na
loja é possível
encontrar violetas
a R$ 5, bem como
begônias, orquídeas
e lírios.
O Mercado

Municipal fica na Av.
Caminho do Mar,
3.344, no Rudge
Ramos, e é
administrado pela
Prefeitura em
parceria com a
Associação dos
Lojistas. O horário
de funcionamento é
de segunda a sábado,
das 8h às 19h.

Artesãos têm opções
para presentear as mães
Os artesãos
apoiados pela
Prefeitura, por
meio da
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e
Turismo,
oferecem diversas
opções de
produtos para as
mães em seu dia.
Para os servidores
municipais,
uma das opções
é a Feira de
Artesanato na
Secretaria de
Educação. Seis
grupos vão
expor nesta
sexta-feira (6/5),
das 9h às 16h,
no Jardim de
Inverno da
Secretaria. O
endereço é Av.
Wallace Simonsen,
222, Bairro Nova
Petrópolis.
Artistas do
Costurando o
Futuro, Degustar,
Mulheres Criativas,
Arte que Faz,
Sabão Selecta e
um grupo de
artesãos da Saúde

Mental estão entre
os participantes.
Veja abaixo outros
endereços de
exposições:
Associação Arte
Que Faz
Rua Aura, 79, Vila
Mussolini, Rudge
Ramos
Segunda a sextafeira, das 9h
às 17h, e aos
sábados,
das 9h às 14h
Telefone: 43622741
Exposição de
Artesanato na
Educação
Avenida Wallace
Simonsen, 222,
Bairro Nova
Petrópolis
Dia 6 de maio
(sexta-feira), das
9h às 16h
Feira de
Artesanato do
Parque Estoril
Rua Portugal,
1100, Bairro
Estoril
Sábados e
domingos, das 9h
às 17h
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São Bernardo ganha novos
veículos para monitorar o trânsito
Entrega faz
parte da
renovação
da frota
feita pela
Prefeitura

A frota do
Departamento
de Engenharia de
Tráfego (DET) da
cidade está sendo
renovada. Nove
viaturas, sendo
cinco Picapes,
três Saveiros
e um guincho,
começaram
a percorrer o
município quartafeira (4/5),
auxiliando em
ocorrências e nas
vias onde o trânsito
é mais lento. A
novidade nos
novos veículos são

as cores branca,
verde-limão e
cinza, semelhantes
ao uniforme
dos agentes
de trânsito. O
investimento é de
aproximadamente
R$ 300 mil.
Os novos veículos
possuem sistema
de identificação
sonoro e luminoso
mais moderno que
as antigas viaturas.

Novos veículos possuem sistema de
identificação sonoro e luminoso moderno

Serviço
Para solicitar
viaturas ou
agentes de
trânsito, a
população deve
ligar no Centro
de Reflexão de
Trânsito (CRT)
pelos telefones
0800-7701988
ou 4126-2903.

“As novas viaturas
irão melhorar
ainda mais o
nosso trabalho,
que é de ajudar,
educar e
corrigir os
condutores.”
José Haroldo
Marques Queiroga,
agente de trânsito.

Esterilizações de animais
no município irá dobrar
Para minimizar
os problemas
relacionados ao
abandono de
animais, a Prefeitura
anunciou que irá
dobrar o número
de esterilizações
gratuitas de
cães e gatos
comunitários. Esse
serviço foi iniciado
em 2010, com a
contratação de uma
clínica veterinária
para realizar os
procedimentos.
Hoje,são
esterilizadas cerca
de 130 animais
por mês. Outra
iniciativa importante
será a realização
de um mutirão na
região do pós-balsa.
Os profissionais
da Divisão de
Veterinária e

Rua do Jardim Tupã
recebe nova iluminação

Fotos: Divulgação
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Controle de
Zoonoses se
encarregarão
da esterilização
dos animais.
A Prefeitura e
as associações
protetoras de
animais já estão
procurando um
local para o
mutirão, que
deverá ser
realizado em maio
ou junho.
A guia de
autorização para
a esterilização
deve ser solicitada
junto à Divisão
de Veterinária
e Controle de
Zoonoses (Av. Dr.
Rudge Ramos,
1.740, Bairro Rudge
Ramos), de segunda
a sexta-feira,
das 8h às 16h.

Cidade leva 95 idosos
aos Jogos Regionais
Na 15ª edição dos
Jogos Regionais do
Idoso – Jori, que
teve início dia 4/5
e será encerrado
no próximo sábado
(7/5), cerca de 95
atletas da cidade
foram selecionados
para representar
São Bernardo. Um
dos objetivos da
delegação será
conquistar uma
das três vagas para
os Jogos Estaduais,
que serão
realizados em São
José dos Campos
de 23 a 27 de
novembro. No Jori,
mais de 1,5 mil
atletas, com idade
a partir de 60
anos, representam
23 cidades.
São Bernardo

novamente
participará
em todas as
modalidades
da competição:
atletismo,
bocha, buraco,
coreografia,
damas, dança de
salão, dominó,
malha, natação,
tênis de mesa,
truco, vôlei
adaptado e
xadrez.
De acordo
com o chefe
de delegação,
a equipe está
otimista. “Tivemos
uma surpresa
agradável no ano
passado, quando
conquistamos
o 1º lugar na
classificação
geral.”

O prefeito de São
Bernardo entregou
quinta-feira (5/5)
a iluminação
pública da Rua
José Marion, no
Jardim Tupã. Com
investimento de
R$ 38 mil, foram
instaladas 28
luminárias de
vapor de sódio,
cerca de 50% mais
econômicas que as
de mercúrio. Mais
do que isso, a vida
útil das lâmpadas
de vapor de sódio
chega a quatro
anos, o dobro das
tradicionais.
Quando
necessário,
também foram
instalados postes,
novos braços de
sustentação e

realizada conexão
junto à rede
elétrica.
A entrega das
melhorias no
Jardim Tupã faz
parte de um amplo
programa para
levar iluminação
a várias regiões
da cidade que
envolve desde
substituição
de luminárias
a instalação
de novos
equipamentos.
Entre os bairros já
atendidos estão
o Baraldi, Pq. São
Bernardo e Jardim
Represa. A Rua
Santa Luzia, no
Bairro Areião, será
a próxima a ser
beneficiada, dia 9
de maio.

Defesa do Consumidor
é tema de palestra
O Código de
Defesa do
Consumidor
será tema, nesta
sexta-feira (6/5),
de palestra no
auditório do
Centro de Reflexão
de Trânsito (CRT).
Parte do ciclo de
seminários do
programa FOCID
- Fortalecimento
da Cidadania
-, o encontro
tem o objetivo
de fortalecer
a consciência
cidadã por meio
de seminários
gratuitos,
agregando
conhecimento
sobre direitos e
deveres.

A palestra terá
como foco
servidores e alunos
do programa
Educação de Jovens
e Adultos (EJA), e
das Telessalas. Ao
todo, estão
previstos 140
servidores no
período da manhã,
das 8h às 10h, e
aproximadamente
62 no período da
tarde, das 15h às
17h. Alguns dos
temas abordados
serão: quem são
os consumidores
e os fornecedores;
o que é produto
e serviço; e os
direitos básicos
do consumidor.
O CRT fica na Rua
Humberto Luiz
Gastado, 40.

O Rua Nova,
programa de
recapeamento
asfáltico da
Prefeitura, iniciará
as intervenções
na Rua Marechal
Deodoro na
próxima segundafeira (9/5). A via,
um dos principais
centros comerciais
da região do
ABC, não recebe
recapeamento há
mais de 20 anos. A
previsão é concluir
o trabalho até o
mês de agosto.
Além do
recapeamento dos
2,5 mil metros da
rua, também haverá
a substituição de
guias e sarjetas
quando necessário.
A obra terá início
no trecho final

Foto: Divulgação

Ação faz
parte do Rua
Nova, que
beneficiará
42 vias da
cidade

Também haverá a substiuição de
guias e sarjetas quando necessário

da via, próximo
ao Walmart. O
investimento na
intervenção é de
aproximadamente
R$ 1,5 milhão. A
obra será realizada
por partes e,
quando necessário,
o trânsito será
desviado para a
Avenida Brigadeiro
Faria Lima.
O programa Rua
Nova prevê o
asfaltamento de 42
vias, em diversos
bairros ao custo
de cerca de R$ 40
milhões. Nesta

primeira etapa, o
programa atenderá
as regiões central,
Cooperativa,
Alvarenga,
Demarchi, Jardim
Nossa Senhora
de Fátima, Irajá,
Jardim Silvina,
Vl. São Pedro,
Selecta, Divinéia,
Orquídeas,
Bairro dos Casa e
Paulicéia. Ao todo
serão 470 mil
metros quadrados
de obras e a
previsão de término
do programa é
maio 2012.

Vias também
receberão
sinalização
laminada

Junto com
as obras de
recapeamento
asfáltico do
programa Rua
Nova, a Prefeitura
irá aplicar uma
nova sinalização
no pavimento,
chamada de
laminado. Esse
tipo de material
tem uma
durabilidade
superior à tinta,
aplicação rápida,
além de qualidade
e acabamento
melhores.
O material é
utilizado em
locais com
volume de tráfego
de médio a alto, e
não requer que a
via fique fechada
por muito tempo,
causando menos
transtornos aos
motoristas.

Prefeitura apresenta Programa de
Regularização Fundiária no Jardim Anchieta
As próximas
etapas do
Programa de
Regularização
Fundiária
no Jardim
Anchieta foram
apresentadas
aos moradores
da região na
segunda-feira
(2/5), na Escola de
Educação Básica
(EMEB) Estudante
Flamínio Araújo
de Castro Rangel,

na Vila Marchi. O
prefeito de São
Bernardo e técnicos
da Secretaria
de Habitação
explicaram
o projeto da
Administração,
que prevê, entre
outras coisas, a
regularização de
cerca de 180 lotes.
O Jardim Anchieta,
com cerca de 32,4
mil m² de uso
predominantemente

residencial, é
uma das áreas
prioritárias no
programa.
Em todo o
município, a
Administração
realiza ação
direta de
regularização
fundiária em 11
áreas e, em parceria
com o programa
Cidade Legal,
do Governo do
Estado, em mais

24. O objetivo
é promover
segurança jurídica
aos moradores
da posse e
propriedade dos
assentamentos
irregulares
localizados em
áreas públicas
ou particulares,
oferecendo
moradia digna
à população de
baixa renda.

PROGRAME-SE

Recapeamento da Marechal Deodoro
começa na segunda, dia 9 de maio
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INAUGURAÇÃO
Quadra da EMEB Otilio de Oliveira
Local: Rua Londrina, 350 - Rudge
Ramos
10 de maio, às 16h
INSCRIÇÕES
Credenciamento de arteeducadores
Local: Secretaria de Cultura
Rua Bauru, 21, Baeta Neves
De 9 de maio a 10, segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h
Programa Turma Cidadã
Local: Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania
Avenida Redenção, 271 - Sala 30
10 e 11 de maio, das 9h às 14h
Formação de Agente
Socioambiental
Local: Secretaria de Gestão
Ambiental
Rua Jacquey, 61 - 1º Andar
Até dia 17 de maio, das 9h às 17h
Projeto Vida Por Vidas
Local: Parque da Juventude Cittá Di
Maróstica
Av. Armando Italo Setti, 65 - Centro
7 de maio, 14h às 21h
Pré-Conferência de Saúde
Regiões: Centro, Anchieta,
Nova Petrópolis, Santa Terezinha
Local: Emeb Monteiro Lobato
Av. Francisco Prestes Maia, 350 Centro
13 de maio, às 18h30
PALESTRA
FOCID - Fortalecimento da
Cidadania
Local: Do Centro de Reflexão de
Trânsito (CRT)
6/5, das 8h às 10h e das 15h às
17h
Lançamento da Prestação de
Contas do Orçamento Participativo
Palestra: Democracia representativa
e a democracia participativa, com
Carlos Neder
Local: Cenforpe
Av. Dom Jaime de Barros Câmara,
201 - Planalto
13 de maio, às 19h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366-3660
9 a 13 de maio
Programa Cidade Viva
Regiões: Demarchi, Botujuru e
Batistini
2 a 31 de maio

Produtos da agricultura familiar
reforçam merenda da rede pública
Prefeito
assina 18
contratos;
investimento
é de
R$ 8,8 mi

Alimento mais
saudável na
merenda dos
alunos da rede
pública de ensino.
Esse é o resultado
da assinatura
pelo prefeito, na
segunda-feira (2/5),
de 18 contratos
com diversas
cooperativas
- abrangendo
um total de mil
produtores -,
para a aquisição
de alimentos da
agricultura familiar.
Além de
proporcionar
uma alimentação
mais saudável
aos alunos, a
iniciativa fomenta
a produção e
comercialização
dos pequenos
produtores. Os
contratos somam
um investimento de
R$ 8,8 milhões.
Serão adquiridos
hortaliças, mel,
hortifrutigranjeiro,
frutas, sucos,
macarrão, arroz

Foto: Divulgação
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Além de proporcionar uma alimentação mais saudável aos alunos, a iniciativa
fomenta a produção e comercialização dos pequenos produtores

orgânico e leite em
pó, entre outros
produtos.
São Bernardo
é o primeiro
município da região
metropolitana
a cumprir a lei
federal 11.947,
que determina
que, no mínimo,
30% dos recursos
repassados aos
municípios pelo
Fundo Nacional
de Educação
(FNDE) devem
ser utilizados
para aquisição
de produtos da
agricultura ou do

empreendedor
familiar.
Segundo o chefe
do Executivo, a
ideia é estender
o programa na
medida em que
os agricultores
aumentarem sua
capacidade de
fornecimento.
“Quando eles
atingirem a
condição de
fornecer, de
forma contínua,
a quantidade
que precisamos,
podemos chegar
aos 100%”,
ressaltou.

Histórico
Em março de
2010, a cidade
assinou o
primeiro contrato,
que garantiu
a provisão de
1,2 milhão de
sachês de suco
natural de laranja,
68 toneladas
de feijão, 38
toneladas de
banana prata e
242 toneladas de
banana nanica,
totalizando um
investimento de
R$ 1,2 milhão.

Parceria oferece circo
para 20 mil alunos da rede
A partir do dia 10
de maio, mais de
20 mil alunos da
rede municipal
de ensino da
cidade serão
contemplados com
duas temporadas
de espetáculos
do Circo-Teatro
Paratodos, da
Cia. Capadócia.
A iniciativa é
uma parceria
entre Prefeitura,
Sindicato dos
Metalúrgicos
do ABC e a
Mercedes-Benz.
Os espetáculos

circenses serão
apresentados
em uma arena
dentro da unidade
da empresa no
município.
A sessão de
lançamento do
projeto foi realizada
quarta-feira (4/5),
em solenidade
com a presença
do prefeito, do
presidente da
Mercedes-Benz
do Brasil, Jürgen
Ziegler, e do
presidente do
sindicato, Sérgio
Nobre.

Programa Esporte e
Cidadania abre inscrições
O programa
Esporte e Cidadania
está com as
inscrições abertas
para atender aos
alunos de 7 a 17
anos. A iniciativa
tem o objetivo
de desenvolver
nos participantes
valores como
cidadania, respeito,
trabalho em equipe
e ética por meio do
esporte.
As inscrições são
gratuitas e podem
ser feitas em
diversos ginásios e
centros esportivos.

As aulas são
oferecidas
duas vezes
por semana.
O programa
organiza ainda
jogos amistosos,
festivais e
campeonatos
com alunos de
outros núcleos
para incentivar o
desenvolvimento
dos jovens.
Informações com
a Secretaria de
Esportes e Lazer
pelo telefone
4126-5623 e
4126-5626.

Obras do novo velório
do cemitério da
Vl. Euclides têm início
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Nova coluna do Guia da Cidade
apresenta SBC pelos olhos das crianças

Fotos: Divulgação

Uma das demandas do OP de 2010,
projeto tem investimento de R$ 1,3 mi

Novo prédio terá dois pavimentos e acesso para pessoas com deficiência

As obras do novo
edifício do velório
do Cemitério da
Vila Euclides,
iniciadas no
final de abril,
prevêem melhorias
estruturais e
hidráulicas. A
demanda, antiga
reivindicação
da comunidade,
foi escolhida
como uma das
prioridades para
a região durante
as plenárias
do Orçamento
Participativo de
2010.
O investimento, de
aproximadamente
R$ 1,3 milhão,
permitirá a
construção de
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

novo prédio com
dois pavimentos,
saguão principal,
elevador,
banheiros,
acessibilidade
para pessoas
com deficiência,
rampas de acesso
e seis salas com

Orçamento Participativo
Em 2010, a Prefeitura realizou 20
plenárias do Orçamento Participativo
(OP) onde a comunidade pôde escolher
as necessidades em cada região.
Durante os encontros foram eleitas
63 demandas e, após o processo de
negociação com o Conselho Municipal
do Orçamento, 58 foram inseridas na
peça orçamentária. A partir do dia 23
de maio, a Prefeitura fará a prestação
de contas das demandas eleitas e das
ações do governo. Serão 20 plenárias
regionais no município.
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

ar condicionado.
A previsão é que a
obra seja entregue
em outubro deste
ano. O cemitério
do Baeta Neves
atenderá a demanda
da Vila Euclides até
que a reforma seja
concluída.

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

Os alunos da
rede pública de
ensino de São
Bernardo têm,
agora, uma grande
oportunidade para
mostrar como
vêem seu bairro,
sua comunidade. A
edição de maio do
Guia da Cidade
traz o lançamento
da seção Meu
Bairro, no qual
as crianças do
município poderão
expressar o que
sentem pelo bairro
onde moram
e estudam por
meio de poemas,
desenhos e
fotografias.
Para dar ainda
mais espaço
para a garotada,
o Notícias
do Município
também terá uma
coluna mensal
com a produção
dos alunos.
Cerca de 60
crianças do 5º ano
da EMEB Professor
Cassiano Faria, na
Vila Gonçalves,
estreiam o espaço
e sua produção
pode ser conferida
nas páginas 20 a
23 do Guia.
Pedro Augusto

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

Alunos também terão espaço mensal
no Notícias do Município

Moraes de Oliveira,
um dos alunos
que colaboraram,
expressou sua
alegria por ver sua
produção no Guia
da Cidade. “Achei

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
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