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SBC se prepara
para Copa e
Olimpíadas
investindo
no esporte

PARTICIPAÇÃO 2

Prestação de Contas do Orçamento
Participativo de SBC tem início

Lançamento ocorre
nesta sexta-feira, 13
de maio, no Cenforpe;
plenárias serão
realizadas de 23 de
maio a 14 de junho

SAÚDE

Reformada e
ampliada, UBS
da Vila São Pedro
volta a funcionar
em junho

EDUCAÇÃO

6 TRÂNSITO

Parceria permite
a 20 mil alunos
acompanhar
espetáculos
circenses

Mini-Imigrantes,
no Batistini,
recebe nova
iluminação e
pavimentação

9 ESPORTE

40

Feras da
bike nacional
desembarcam
no Parque da
Juventude

VIAS PÚBLICAS

8

Avenida João
Firmino receberá
primeira faixa
exclusiva para ônibus

4

São Bernardo dá início à Prestação de
Contas do Orçamento Participativo 2011
Evento no Cenforpe dia 13/5 lança OP;
plenárias começam nesta sexta-feira

Fotos: Divulgação
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Em 2010 a população escolheu as prioridades para a cidade
e seu bairro. Agora é a hora de conferir o que já foi feito

Acontece hoje,
dia 13 de maio,
às 19h, no Centro
de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe) o
lançamento
das plenárias
de Prestação
de Contas do
Orçamento
Participativo.
O público que
comparecer poderá
acompanhar
a palestra
Democracia
Representativa
e a Democracia
Participativa,
ministrada pelo

ex- deputado
estadual, vereador
paulistano, médico
e mestre em Saúde
Pública Carlos
Neder. O Cenforpe
fica na Avenida
Dom Jaime de
Barros Câmara,
201, Planalto.
As 20 plenárias
programadas
de Prestação
de Contas do
Orçamento
Participativo
ocorrerão de 23/5
a 14/6, em espaços
comunitários como
escolas e clubes,
nas mesmas 20
regiões onde

foram realizadas
as plenárias
deliberativas em
2010. A diferença
é que, enquanto
que nas plenárias
do ano passado
a população
participou indicando
à Prefeitura suas
prioridades - seja
em obras ou
melhoria nos
serviços -, os
encontros de 2011
têm o objetivo
de apresentar
o conjunto de
realizações do
governo, com
destaque para o
detalhamento das

obras e serviços
incorporados à
peça orçamentária
por escolha da
população.
Também estão
programadas
plenárias voltadas
a diferentes
segmentos. O
calendário geral
do OP 2011
poderá ser acessado
no site da Prefeitura:
www.saobernardo.
sp.gov.br.
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Serviço
Lançamento
da Prestação
de Contas do
Orçamento
Participativo
2011
Local: Centro
de Formação
dos Profissionais
da Educação Cenforpe
13 de maio,
às 19h

“O Orçamento
Participativo é uma
oportunidade de mudar
muitas coisas em nosso
bairro. No ano passado
eu não participei, mas
este ano estarei lá”.

“Participei e aprendi
muito como são votados
os projetos e como
funciona o orçamento
da cidade. Temos que
dar uma chance a esse
governo participativo”.

Daiane Dias de Souza,
18 anos, ajudante geral

Élio de Carvalho, 58
anos, aposentado

“Eu participei no ano
passado e irei participar
este ano. Com isso, você
tem a oportunidade de
conferir como estão as
reivindicações”.

“É muito interessante o
processo do OP. Ele leva
os moradores que têm
desejo de saber o que
acontece nos bairros a
opinar e se expressar”.

Eliza Martins de
Oliveira, 43 anos, dona
de casa

Nestor dos Santos
Júnior, 44 anos, técnico
em eletrônica

Saiba mais sobre a gestão participativa de sua cidade
Em 2009, o Plano Plurianual Participativo (PPA 2010-2013)
definiu as diretrizes dos quatro anos da gestão.
Em 2010 foi realizado o Orçamento Participativo por meio
de 20 plenárias. A população escolheu três prioridades por
região e uma para a cidade. Também elegeu conselheiros e
representantes regionais.
Foram eleitas pela população e incorporadas à peça
orçamentária de 2011 as 58 demandas, que representam um
investimento de aproximadamente R$ 504 milhões.
Já em 2011, acontecem as plenária de Prestação de Contas
do Orçamento Participativo, onde o poder público apresenta à
sociedade o que foi realizado.

Prestação de Contas do Orçamento Participativo em
2011 será realizado de 23 de maio a 14 de junho

Reformada e de cara nova, UBS da Vila
São Pedro será inaugurada em junho
Obra foi
uma das
demandas
escolhidas
durante o
OP de 2010
Primeira obra
aprovada pela
população no
Orçamento
Participativo (OP)
de 2011, a reforma
e ampliação da
Unidade Básica
de Saúde da Vila
São Pedro será
inaugurada em
junho. Iniciada
em janeiro deste
ano, a intervenção
foi estimada em
R$ 1,88 milhão
e já conta com

Fotos: Divulgação
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Investimento da Prefeitura foi de R$ 1,88 milhão;
80% das obras estão concluídas
aproximadamente
80% das obras
concluídas.
Localizada na Rua
da Comunidade,
100, a UBS tem
cadastrados 40
mil usuários e
realiza em média 6
mil atendimentos
por mês. A

unidade soma 105
funcionários e oito
equipes de Saúde
da Família.
As adequações
em andamento no
prédio refletem a
preocupação com
a humanização
do ambiente,
de maneira a

proporcionar
melhores condições
de trabalho aos
funcionários e
maior comodidade
aos usuários. Após
a reforma, o prédio
passará de cerca
de 642 m² para
1.371 m² de área
construída.

A UBS terá oito
consultórios
odontológicos e a
equipe de dentistas
aumentará de
dois para quatro
profissionais,
além de receber
o apoio de quatro
auxiliares e quatro
técnicos em saúde

bucal. Já o número
de consultórios
médicos, de
enfermagem e
multiprofissionais,
irá de 12
para 16.
Também será
agregado
atendimento
psicológico.

Programa SAMU na
Comunidade é reativado
Explicar o
funcionamento
do Serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU)
para lideranças
dos bairros, assim
como orientar sobre
primeiros socorros.
Esse é o objetivo do
programa SAMU na
Comunidade, que
a Prefeitura reativa
a partir deste
mês. O primeiro
encontro entre os
técnicos do serviço
e a população
aconteceu terçafeira (10/5), no
Salão Paroquial do
Riacho Grande.
De acordo com
o coordenador
do SAMU de São
Bernardo, além
do sistema de

classificação de
risco adotado
pelo serviço, que
dá prioridade às
ocorrências que
acarretam risco
de morte, outro
tema abordado
nos encontros
é o problema
dos trotes, que
representam
cerca de 20% dos
telefonemas ao
serviço. “Os trotes
podem provocar o
congestionamento
da linha telefônica
192 do SAMU
e retardar o
atendimento a
uma ocorrência
grave”, explica.
O próximo
encontro será dia
24 de maio, na Vila
União.

Série de ações marcará o Dia
Nacional de Luta Antimanicomial

Para marcar o Dia
Nacional de Luta
Antimanicomial,
celebrado no dia
18 de maio, a
Prefeitura promove
nos dias 17, 18 e
19 uma série de
ações. Na próxima
terça-feira (17/5),
na Esplanada do
Paço Municipal,
das 13h às 17h,
estão programadas
apresentações
culturais
de oficinas
desenvolvidas
junto aos quatro
Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS)
do município. O
endereço do Paço
é Praça Samuel
Sabatini, 50,
Centro.
Estão previstas
participações de
grupos de capoeira,
teatro, coral,
banda e palhaços,
todos formados
por usuários e

Fotos: Divulgação

Grupos de
capoeira,
teatro, coral
e palhaços
vão lembrar
a data

Iniciativa promove
reencontro de familiares

Prefeitura reforça atuação dos quatro Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) do município
trabalhadores dos
CAPS da cidade.
De acordo com
a psicóloga da
Saúde Mental
do município,
neste dia ainda
haverá uma tenda
do grupo que
frequenta a oficina
de culinária do
CAPS III, localizado
no Centro.
Já no dia 18
(quarta-feira),
uma delegação
da Saúde Mental
da cidade sairá
às 13h do CAPS
III de ônibus até
a Assembleia

Legislativa, onde,
às 14h, fará um
ato público junto a
Centros de Atenção
Psicossocial
de diversos
municípios. O
objetivo é entregar
um documento
aos deputados
sobre denúncias de
mortes ocorridas
em manicômios de
Sorocaba.
No dia 19 (quintafeira), às 14h30, a
programação será
encerrada com a
exibição do filme
“Peixe Grande”,

no Sesc de Santo
André.
Na ocasião, está
agendada uma
mesa de discussão
sobre a Reforma
Psiquiátrica.
Saúde Mental – A
Lei de Reforma
Psiquiátrica existe
desde 2001, e
propõe serviços
substitutivos aos
manicômios,
como são os Caps,
onde os usuários
são acolhidos e
têm sua
individualidade
respeitada.

O Projeto
Reencontro, da
Fundação Criança
de São Bernardo,
já solucionou
mais de 800
casos de jovens
desaparecidos
desde sua criação,
em 2005. Artur
Luiz Picolotte,
20 anos, que
sofre de autismo
e fugiu de
casa dia 30 de
abril, é um dos
beneficiários da
iniciativa. O rapaz
foi encontrado
próximo ao
Complexo Viário
Maria Maluf,
em São Paulo,
dia 6 de maio,
e reunido aos
familiares.
Além do suporte
psicossocial à
família durante
o período em
que o filho ficou

afastado, foi
desenvolvido um
trabalho conjunto
que incluiu apoio
na divulgação
de cartazes
com a foto e
informações do
jovem; acionados
o Sistema Único
de Saúde (SUS)
e de Assistência
Social (SUAS);
divulgação das
imagens em
meios eletrônicos
e contato com
o Ministério da
Justiça. Por fim, foi
acionada também
a Delegacia de
Homicídio de
Proteção à Pessoa
(DHPP).
A Fundação mantém
em seu site - www.
fundacaocrianca.
org.br - um link
com fotos e
informações dos
casos no município.

Serviço da Fundação Criança já
solucionou mais de 800 casos
de jovens desaparecidos
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Alunos se encantam com o
espetáculo do Circo-Teatro Paratodos
Show faz
parte de
parceria que
beneficiará
mais de 20
mil crianças

“Começa, começa”.
Após esse coro
entoado por mais
de 400 alunos da
rede municipal de
ensino, o trio de
palhaços da Cia.
Capadócia deu
início, na quartafeira (11/5), a mais
uma apresentação
do espetáculo CircoTeatro Paratodos,
que está sendo
encenado dentro
de uma arena
montada no pátio
da Mercedes-Benz
de São Bernardo.
Estudantes de três
Escolas Municipais
de Educação Básica
(EMEBs) assistiram
ao espetáculo, que
durou cerca de uma
hora.
O show circense
faz parte de uma
parceria entre
Prefeitura, Sindicato
dos Metalúrgicos do

Fotos: Divulgação
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Mais de 400 alunos acompanharam a apresentação
ABC e a montadora,
que vai oferecer
a mais de 20 mil
alunos da rede
municipal de ensino
duas temporadas
de espetáculos. A
Iniciativa é inédita
no Brasil.
A primeira
temporada, que
teve início dia 10 de
maio e vai até 1º de
julho, será destinada
a alunos do 1º
Ciclo do Ensino
Fundamental. A
segunda temporada
será realziada de
julho a agosto.

“Nossa, foi tão
rápido que nem
percebi o tempo
passar. O Pistolinha
é muito
engraçado e
o mais esperto
dos três.”
Diogo Emílio, da EMEB
Janete Mally

EMEB no Rudge recebe
duas quadras novas
Os alunos da
Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Professor
Otílio de Oliveira,
no Rudge Ramos,
receberam terçafeira (10/5) um
grande presente:
duas quadras
poliesportivas
totalmente
equipadas.
A entrega,
realizada pelo
prefeito, faz parte
de um amplo
programa que
prevê a instalação
de um total de
54 equipamentos
semelhantes nas
escolas da rede
municipal, ao

custo de R$ 16,9
milhões.
Nas duas
quadras desta
unidade foram
investidos R$
539 mil para
cobertura metálica
e fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade,
além da aquisição
de material para
práticas esportivas
como bolas,
redes e tabela de
basquete.
A unidade atende
cerca de 400
alunos do ensino
fundamental.

“Quero voltar
mais vezes.
Adorei todos
os três palhaços.
Eles são
muito
engraçados”.
Gabriela Oliveira
Alves, da EMEB Neusa
Macellaro

Projeto prevê a entrega de 54
quadras nas escolas da rede

Com o objetivo
de fomentar o
turismo na cidade,
a Prefeitura
promoveu dias
11 e 12 de maio,
na Associação
Comercial e
Industrial de São
Bernardo do Campo
(Acisbec), a Oficina
do Ministério de
Turismo (MTUR) do
Projeto de Gestão
& Planejamento de
Destinos Turísticos.
A abertura do
evento foi realizada
pelo secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e
Turismo.
Organizado pela
Prefeitura em
parceria com o

Foto: Divulgação

Encontro
reuniu
representantes
da Prefeitura,
setor privado
e acadêmicos

Objetivo da oficina foi fomentar o turismo na cidade
MTUR e o Instituto
Marca Brasil (IMB),
a finalidade do
evento foi capacitar
o trade de turismo
municipal para a
gestão do setor,
bem como ampliar
o conhecimento
sobre planejamento
estratégico,
fortalecer a
governança dos
destinos e sua
interrelação com as
respectivas regiões

turísticas.
Participaram
representantes
do trade turístico
local como
universidades,
bares e
restaurantes,
grupos
de artesãos,
hotéis, agências
de viagem, casas
de câmbio, casas
de eventos,
associações,
sindicatos e Serviço

de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas
de São Paulo
(Sebrae).
Segundo o
secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e
Turismo, essa ação
é tripartite, uma
vez que envolve
Prefeitura, Governo
Federal e iniciativa
privada.

Micro e pequenas empresas de São Bernardo
terão espaço de fomento à exportação
A Prefeitura
definiu quarta feira
(11/5) a empresa
que prestará
assessoria técnica
na operação
do Espaço do
Exportador, um
dos serviços que
estará disponível
na futura Sala do
Empreendedor,
prevista para ser
inaugurada neste
primeiro semestre.
O Espaço do
Exportador faz
parte do Programa
São Bernardo Mais
Exportadora e

terá a finalidade
de fomentar as
exportações
no município,
focando nas
micro e pequenas
empresas.
O secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo
assinou quarta-feira
(11/5) a ordem
de serviço com
a empresa que
realizará o trabalho,
a Educa Produtos
e Serviços, órgão
da Faculdade de
Administração

e Economia da
Universidade
Metodista.
A partir da
assinatura, a
instituição iniciará
o trabalho de
planejamento e
organização de
um seminário
voltado às
organizações locais
a fim de fornecer
informações
sobre os critérios
da exportação,
documentação
necessária, fontes
de financiamento
e incentivos

existentes, entre
outros. O evento
está previsto para
junho.
A Educa deverá
fornecer
informações,
orientação
técnica e
financeira
às empresas
instaladas ou em
vias de instalação,
e ainda facilitar
o contato com
organismos
públicos de
registro, apoio
e financiamento
aos exportadores.

PROGRAME-SE

2ª Oficina de Turismo discute o
desenvolvimento do setor na cidade
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INSCRIÇÕES
Formação de Agente
Socioambiental
Local: Secretaria de Gestão
Ambiental
Rua Jacquey, 61 – 1º Andar
Até dia 17 de maio, das 9h às
17h
Programa Turma Cidadã
(Prorrogação)
Local: Secretaria de
Desenvolvimento Social e
Cidadania
Avenida Redenção, 271 – Sala 30
17 a 19 de maio, das 9h às 10h e
das 14h às 15h
EVENTOS
Assembleias com moradores
do Silvina/AUDI sobre
obras do PAC II
Local: EMEB Padre Léo Comissari
Rua Neusa Coelho, 80, São José
14 de maio, uma assembleia às
9h e a outra às 11h
Exposição da Associação Arte
que Faz
Rua Aura, 79, Vila Mussolini,
Rudge Ramos
Segunda a sexta-feira, das 9h às
17h, e aos sábados, das 9h às
14h
Dia da Luta Antimanicomial
Apresentações culturais de oficinas
Local: Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50
17 de maio, das 13h às 17h
Feira de Adoção de Animais
Local: Feira Noturna
Av. São Paulo, Parque São Diogo,
ao lado do Ginásio Poliesportivo
18 de maio, das 18h às 22h
PALESTRA
O Corpo como Sintoma da
Cultura e suas Manifestações
na Arte
Local: Pinacoteca de São Bernardo
do Campo
Rua Kara, 105, Jd. do Mar
14 de maio, às 17h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366-3660
16 a 20 de maio
Programa Cidade Viva
Regiões: Demarchi, Botujuru e
Batistini
2 a 31 de maio

Avenida João Firmino receberá
primeira faixa exclusiva para ônibus
Obras ainda
prevêem
recapeamento,
ciclovia, nova
sinalização
e paisagismo

A Avenida João
Firmino, que liga
a região central ao
Bairro Assunção,
está passando
por uma ampla
reforma. Entre as
melhorias previstas
estão corredores
exclusivos para
ônibus - iniciativa
inédita na cidade
-, área para
estacionamento de
veículos, ciclovias,
rebaixamento
de guias e nova
sinalização. O
investimento
total é de
aproximadamente
R$ 18 milhões.
O objetivo da
intervenção, que
deverá ser entregue
em fevereiro de
2012, é melhorar a
fluidez do tráfego
de veículos e
oferecer condições
de conforto e

Obras combatem enchentes
no Bairro Assunção
Fotos: Divulgação
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Conjunto de melhorias tem investimento
de aproximadamente R$ 18 milhões
segurança aos
pedestres.
Atualmente, a
Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp)
executa na via
obras para instalar
um trecho do
coletor-tronco.
Outras obras da

Prefeitura, como
de captação de
água, aumento e
reforma das bocasde-lobo, além da
troca das galerias,
irão minimizar
os problemas
de enchentes e
alagamentos na
região.
O recapeamento

em 1,7 quilômetro
da João Firmino,
sinalização vertical
e horizontal, além
de revitalização
das praças Luis
Casa e Antonio
Bellabarba serão
executados na via,
onde também será
implantado um
novo paisagismo.

A Prefeitura
está realizando
uma série de
intervenções na
Avenida Robert
Kennedy e
adjacências, no
Bairro Assunção,
para minimizar
a ocorrência de
enchentes na
região. No total,
serão instalados
350 metros
de galerias de
águas pluviais,
especificamente no
Jardim Colonial e no
Jardim Brasilândia.
Até o momento, a
Robert Kennedy já
recebeu 115 metros
de galerias.
A obra, que teve
início no começo
de abril, tem

investimento
previsto de R$ 150
mil. As ruas Viña
Del Mar, Rancágua e
João Batista Bianchi,
fazem parte da
obra e também
receberão obras
de drenagem. A
previsão é que as
melhorias sejam
entregues em
meados de julho.
Segundo o Diretor
do Departamento
de Macrodrenagem,
atacar o problema
das enchentes
é uma antiga
demanda dos
moradores do
local e as obras
são importantes
porque vão ao
encontro dessa
reivindicação.

A obra tem investimento de R$ 150 mil

‘Mini-Imigrantes’, no Batistini, recebe
nova iluminação e pavimentação
Obra
entregue pelo
prefeito trará
melhores
condições
de trânsito

A pavimentação
asfáltica da
Avenida Domingos
Potomati, paralela
à Estrada Galvão
Bueno, foi entregue
quinta-feira (12/5)
pelo prefeito. A
obra, iniciada em
julho de 2010,
vai proporcionar
maior fluidez e
segurança viária
aos motoristas que
circulam pela via,
conhecida como
‘Mini-Imigrantes’.
O investimento da

Prefeitura foi de
R$ 7 milhões.
De acordo com
o diretor de Vias
Públicas, a obra
ajudará a desafogar
o fluxo de veículos
da Galvão Bueno,
além de atender
os motoristas das
regiões do Batistini
e Alvarenga.
A intervenção foi
realizada em 1,8
mil metros de
extensão e inclui
a pavimentação
do viário e do
acostamento,
microdrenagem,
além de sinalização
horizontal e
vertical. No trecho
ainda foram
instalados 36
postes de concreto

Intervenção teve investimento de R$ 7
milhões e ajudará a desafogar o fluxo
de veículos da Estrada Galvão Bueno
e 45 luminárias
com lâmpadas de
vapor de sódio,
até quatro vezes
mais eficazes e
econômicas que as
de mercúrio.
Também foi
entregue nova
iluminação em
diversas ruas da

região do Batistini,
como Frank Perkins,
Estrada Luis
Marson, Rua Opala,
L Luigi Batistini,
S.3301, S.3310, das
Flores - onde
foi executada obra
de recapeamento e Assumpta
Sabatini Rossi.

Inspeção veicular será
realizada no Taboão
O programa de
inspeção em
automóveis
particulares
movidos a diesel
será realizado
de 16 a 20 de
maio na Avenida
do Taboão, nº
555, no Bairro
Taboão (sentido
Taboão-Rudge
Ramos). A ação
acontece durante
uma semana a
cada mês em um
ponto específico
da cidade. São
Bernardo é uma
das primeiras
cidades do Estado
a realizar esse
tipo de inspeção
e a expectativa é
atender cerca de

mil veículos até
dezembro.
O objetivo da
ação é mostrar
a importância
da manutenção
preventiva dos
veículos para
reduzir a emissão
de poluentes.
De acordo com
o secretário de
Gestão Ambiental,
a intenção é
orientar os
munícipes e as
empresas. “Os
proprietários
de veículos que
forem reprovados
na inspeção
serão orientados
a procurar um
mecânico de
confiança.”
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São Bernardo aposta no esporte
pensando na Copa e nas Olimpíadas
Prefeitura
investe em
centros de
excelência e
facilita acesso
ao esporte

Disponibilizar em
toda a cidade o
acesso ao esporte,
investir em centros
de excelência
em diversas
modalidades
esportivas
e incentivar
equipes de alto
rendimento. Essas
são algumas das
ações da Prefeitura
que prepararam
o município
para os eventos
esportivos que o
País irá sediar nos
próximos anos: a
Copa do Mundo,
em 2014, e as
Olimpíadas, em
2016.
Entre os projetos
de incentivo ao
esporte da cidade,
que beneficiam
mais de 20
mil crianças e
adolescentes
de 7 a 17 anos,
está o Programa
Segundo Tempo,
uma parceria com
o Governo Federal
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Fotos: Divulgação
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Projeto do novo Estádio
de Atletismo (acima) tem
investimento de R$ 21,5 milhões
que atende cerca
de 3,3 mil jovens.
O Projeto Tigrinho,
parceria com o
São Bernardo
Futebol Clube, é
outra iniciativa
nesse sentido e
atende mais de
6 mil crianças
em escolas de
futebol em 36
campos da cidade.
Xadrez, handebol,
futebol, basquete,
muitas são as
modalidades
oferecidas pela
Prefeitura em seus
diversos cursos.
Um dos centros
de excelência
que estão sendo
instalados

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de 27
de dezembro
de 1973

Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida
Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

na cidade - e
que poderão
ser usados
para treinos
e aclimatação
de atletas das
Olimpíadas - é
o Estádio de
Atletismo Oswaldo
Terra da Silva,
que está sendo
construído no
antigo Volkswagen
Clube com
investimento de
R$ 21,5 milhões.
No mesmo espaço
será instalado o
Centro Nacional de
Desenvolvimento
do Handebol, que
terá capacidade
para alojar 120
atletas.

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

Futuro Centro de Excelência em
Canoagem (acima) e Estádio 1°de Maio

Novos espaços para o esporte
Estádio de Atletismo – espaço que será
destinado ao desenvolvimento do atletismo
de alto desempenho, com a realização de
eventos nacionais e internacionais. Prevê
ainda a formação esportiva e participação
comunitária. Terá pista e arquibancada
coberta.
Estádio 1° de Maio – as intervenções no
espaço incluíram reforma na arquibancada
e aumento da capacidade de 13 mil para
15,8 mil torcedores. Também foram
instaladas nova área para imprensa e
iluminação, feita por meio de quatro torres
de 40 metros cada.
Centro de Excelência do Handebol- centro
de treinamento das seleções brasileiras
e de formação de talentos
na modalidade.
Centro de Excelência em Canoagem destinado ao treinamento da seleções
nacionais de canoagem em suas diferentes
categorias. Está prevista a instalação de
uma Escola de Canoagem.

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 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

Cidade recebe
1ª Semana de
Cultura Digital
O avanço
tecnológico da
internet e de
outras tecnologias
será discutido
na 1ª Semana de
Cultura Digital de
São Bernardo, que
será realizada de
17 a 21 de maio.
O evento, formado
por workshops
e oficinas, terá
a presença do
músico Wilson
Sukorski,
conhecido por
sua experiência
na utilização de
meios digitais.
As atividades são
gratuitas.
A ideia é que
a semana
desencadeie na
cidade outras
atividades voltadas
à questão da
cultura digital,
que assume um
papel cada vez
mais importante
na sociedade. Os
eventos serão
realizados na
Biblioteca Malba
Tahan (Rua Helena
Jacquey, 208,
Rudge Ramos) e
Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena
(Avenida Caminho
do Mar, 2.980,
Rudge Ramos).
Informações pelo
tel.: 4336-8238.
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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