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Cidade dá boas-vindas ao novo Centro
de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro
Espaço destinado ao desenvolvimento
tecnológico é resultado de parceria entre
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Tecnologia de ponta será
objetivo de Centro de Pesquisa
e Inovação Sueco-Brasileiro
Unidade é resultado de parceria entre
prefeituras de São Bernardo e Linköping
Fotos: Divulgação
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Além do investimento de US$ 50 milhões no centro
de tecnologia, a parceria entre as duas cidades também
resultou na realização de uma série de workshops

Foi inaugurado em
São Bernardo na
quarta-feira (18/5)
mais um espaço
destinado ao
desenvolvimento
tecnológico: o
Centro de Pesquisa
e Inovação SuecoBrasileiro (CISB),
localizado na
Rua Imperador
Dom Pedro II,
354, no Bairro
Nova Petrópolis.
A cerimônia de
lançamento contou
com a presença
do prefeito,
do secretário
de Estado do

Ministério do
Comércio da
Suécia, e da
prefeita da cidade
sueca Linköping,
Ann-Cathrine
Hjerdt, e de
representantes
da Empresa Saab,
responsável pelo
investimento de
US$ 50 milhões
na nova unidade,
a ser realizado
em um período de
cinco anos.
A instalação
do CISB em
São Bernardo é
resultado de uma
série de contatos

entre Prefeitura,
Saab, e autoridades
de Linköping.
Em um desses
contatos, em março
de 2010, o prefeito
e uma comitiva de
técnicos de São
Bernardo visitaram
o Grupo Saab, na
Suécia.
Outro resultado
dessa parceria
entre as duas
cidades foi a
realização de três
workshops, sendo o
último dias 17 e 18
de maio. Sediado
na Associação
Comercial e
Industrial de São
Bernardo (Acisbec),
no Bairro Nova
Petrópolis, o
encontro teve
como objetivo
consolidar o acordo
de cooperação
entre as prefeituras
e discutir temas
como defesa,
segurança,

transporte,
inovação e
energia
sustentável.
Além de
atuar,
inicialmente,
nas áreas de
aeronáutica,
defesa e
inovação
urbana, o CISB
também trabalhará
em cooperação
com a indústria
e universidades
locais, como a
Universidade
Federal do ABC
(UFABC) e o Centro
Universitário
da Faculdade
de Engenharia
Industrial (FEI).
De acordo com
o prefeito de
São Bernardo,
o município se
sente honrado por
ter sido a cidade
brasileira escolhida

A Administração tem investido fortemente para
impulsionar o desenvolvimento e a inovação na cidade.
Conheça abaixo algumas dessas iniciativas:
Incubadora de Empresas de São Bernardo - Reúne 10 empresas em segmentos
variados, como fabricantes de termopares, osciloscópios com interface em
computadores pessoais, jogos eletrônicos, móveis, fisioterapia e equipamentos
dispensadores de EPI’s, entre outros.

o

Hakan Buskhe,
presidente
mundial da Saab,
esteve presente
para recepcionar
o CISB. “Temos
indústrias na região
que atuam na área
de defesa, mas
que não tinham
muita visibilidade.
Agora, por meio
deste espaço,
estamos abrindo
as fronteiras
para todos os
interessados
participarem deste
processo”, cita.

Fomento à Economia Solidária - Cerca de 270 pessoas, totalizando 13 grupos,
são beneficiadas pelo Programa de Economia Solidária da Prefeitura, que
compreende grupos nas áreas de reciclagem, artesanato, hortas urbanas, costura,
reciclagem de óleo de cozinha e alimentação.
MEI - O programa Micro Empreendedor Individual (MEI) cadastrou até o momento
993 pessoas. As atividades predominantes são barbearias, cabeleireiros e
manicures, seguidas de vestuário e acessórios, entre outros.
Sala do Empreendedor - Previsto para ser inaugurado ainda no primeiro semestre,
o espaço visa tornar mais fácil e rápido para que empreendedores invistam na
cidade e na geração de novos empregos.
Espaço do Exportador - Dentro da Sala do Empreendedor funcionará ainda o
Espaço do Exportador, que terá a finalidade de fomentar as exportações das
empresas sediadas no município, focando nas micro e pequenas empresas.
Central de Trabalho e Renda - Conta com 250 empresas parceiras e atende em
média 350 pessoas por dia. Além da captação de vagas, oferece, entre outros
serviços, estágios em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) .
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Plenárias públicas de prestação de
contas do OP começam nesta segunda
No total,
Prefeitura
promoverá
20 encontros
do Orçamento
Participativo
As plenárias de
prestação de contas
do Orçamento
Participativo (OP)
2011 terão início
na próxima
segunda-feira
(23/5), na Escola
Municipal de
Educação Básica
(EMEB) Aldino
Pinotti, no
Jardim Farina. Os
encontros serão
realizados em toda
a cidade até o dia
14 de junho.
O lançamento do
OP deste ano, que
prevê 20 encontros
entre a população e
os agentes públicos,
aconteceu sextafeira (13/5), no
Centro de Formação
dos Profissionais da
Educação, quando
o público pôde
acompanhar a
palestra Democracia
Representativa
e a Democracia

Participativa,
ministrada pelo exdeputado estadual,
vereador paulistano,
médico e mestre em
Saúde Pública Carlos
Neder. No encontro,
a secretária de
Planejamento
e Orçamento
Participativo
explicou a
diferença entre o
OP realizado em
2010 e o objetivo
das plenárias deste
ano: enquanto que
no ano passado
a comunidade
participou indicando
à Prefeitura suas
necessidades, os
encontros de 2011
têm o objetivo
de apresentar
o conjunto de
realizações do
governo, com
destaque para as
obras e serviços
da população
incorporadas ao
orçamento.
Depois de convocar
a população a
participar das
plenárias, o chefe
do Executivo falou
sobre a importância

do OP para o
aprimoramento
da gestão pública.
“A participação
cidadã, em
conjunto com a
Prefeitura, fará com
que as melhorias
em nossa cidade
sejam concluídas
mais rapidamente”,
disse.
O calendário geral
do OP pode ser
acessado no site
da Prefeitura: www.
saobernardo.
sp.gov.br.

Fotos: Divulgação
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Público pôde acompanhar a palestra de Carlos
Neder (ao lado) sobre o tema Democracia
Representativa e a Democracia Participativa

Confira aqui o calendário das próximas plenárias do Orçamento Participativo

Alvenaria,
pintura e
texturização
são alguns
dos temas
abordados

O Programa
Mulheres
Construindo
Autonomia, que
oferece cursos de
alvenaria, pintura
e texturização
para o público
feminino, realizou
a formatura de
mais 43 mulheres
no sábado (14/5),
no Centro de
Referência do
Idoso (CRI). A
cerimônia contou
com a presença
do prefeito de
São Bernardo,
que entregou às
43 formandas os
certificados de
conclusão.
O programa é
resultado de
convênio firmado
entre a Prefeitura,
por meio da

Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc), e a
Secretaria
Especial de
Políticas para
Mulheres, do
Governo Federal.
No ano passado,
outras 120
mulheres foram
capacitadas.
Durante o
evento, o prefeito
afirmou que
a iniciativa é
mais uma ação
para tornar a
cidade cada vez
mais inclusiva.
“A proposta
do Governo é
conseguir
parcerias com os
diversos
segmentos e dar
continuidade
ao programa”,
completou.
A formanda
Loiraine Galhardi
Costa, de 18 anos,
que já conseguiu
uma colocação
no mercado

Fotos: Divulgação

SBC forma mais 43 mulheres
pedreiras para botar a mão na massa

2ª etapa de Corrida de Rua 7
acontece no fim de semana
A 2ª etapa do
Circuito de Corrida
de Rua Cidade São
Bernardo 2011
será realizada
domingo (22/5),
às 8h30, e terá
concentração na
Avenida Robert
Kennedy, no
Jardim Beatriz,
ao lado do Clube
Mesc. A prova
faz parte de
um conjunto de
quatro corridas
promovidas pela
Prefeitura até o

final do ano. A
primeira aconteceu
no Riacho Grande,
no final de março.
O evento é
gratuito, mas
os atletas
que quiserem
colaborar poderão
doar um quilo
de alimento não
perecível. As
inscrições deverão
ser realizadas das
7h30 às 8h, no
próprio local de
concentração da
prova.

Chácara Inglesa recebe
Juventude em Ação
Programa é resultado de convênio
com o o Governo Federal

Loiraine, uma
das formandas

de trabalho, falou
de sua satisfação
com a formação.
“Não esperava
trabalhar
na área com
carteira assinada
tão rápido.
O curso foi nota 10,
muito mais do que
eu esperava. Estou
muito feliz com
tudo isso”, disse.

O Juventude em
Ação no seu
Bairro estará neste
sábado (21/5), a
partir das 10h, no
Jardim Chácara
Inglesa. A ação
visa descentralizar
as atividades de
lazer, cultura e
entretenimento
e estimular a
participação da
população. A ideia
é que a ação seja
realizada uma
vez por mês nos

diversos bairros da
cidade.
No encontro, o
público poderá
apreciar manobras
de feras do skate,
recreação para as
crianças - pintura
facial -, diversas
modalidades de
street art (como
grafite). A atividade
acontece na Praça
Quinzino Julio Rossi,
localizada na Rua
Antonio Domingues
Pinto Junior.

Serviço da Fundação Criança já
solucionou mais de 800 casos
de jovens desaparecidos

Biblioteca Malba Tahan, no Rudge Ramos, passa
por reforma para garantir acessibilidade
Demais
unidades do
município
também
passarão por
reformas
A Prefeitura irá
realizar uma
ampla reforma
nas bibliotecas da
cidade. A primeira
é a Malba Tahan,
no Bairro Rudge
Ramos, onde,
desde o início de
maio, estão sendo
feitas intervenções
para garantir a
acessibilidade
para pessoas com
deficiência, entre
outras melhorias.
O investimento na
unidade é de R$

180 mil e o prazo
de execução de 60
dias.
As rampas da
entrada, auditório
e área infantil
estão sendo
readequadas, assim
como o acesso ao
bebedouro, telefone
público e elevador,
que terá controles
com símbolos em
braile e avisos
sonoros. Também
foi alterada a
distribuição das
estantes, de modo
a garantir espaço
para circulação e
rotação de pessoas
em cadeira de
rodas.
No local, ainda
serão instalados
novos corrimãos,

sendo um específico
para crianças,
emodificado
o balcão de
atendimento, que
ficará mais baixo.
Outras melhorias
são sinalização
de piso tátil de
alerta nas escadas,
rampas junto às
portas do elevador
e disponibilização
de informações em
braile, além de texto
e figuras em relevo
nos ambientes,
portas e corrimão.
Haverá ainda
mudanças nos
banheiros, que terão
espelho e lavatório
mais baixos assim
como torneira
com acionamento
facilitado.

Serviço

Fotos: Divulgação
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Investimento na reforma da
biblioteca foi R$ 180 mil

“A obra é muito boa
pois possibilitará que as
pessoas com deficiência
possam utilizar este
espaço”.

“A reforma na biblioteca
permitirá que as
pessoas com deficiência
tenham acesso ao
Telecentro e aos livros”.

Josivane da Silva
Torres, 40 anos

Aparecido José dos
Santos, 44 anos

Endereço: Rua
Helena Jacquey,
208, Rudge
Ramos.
Em 2010, o local
recebeu a visita
de mais de 54 mil
pessoas.
Possui 24.736
títulos, sendo os
mais procuradas
O Monge e o
Executivo, de
James C. Hunter,
Vidas Secas, de
Graciliano Ramos
e Dom Casmurro,
de Machado de
Assis.
O espaço conta
com o primeiro
Telecentro da
cidade, com 10
computadores.

A reforma da
sede da Divisão
de Veterinária
e Controle de
Zoonoses da
Prefeitura será
entregue nesta
sexta-feira (20/5).
Iniciadas em janeiro
deste ano, as obras
custaram cerca
de R$ 1,1 milhão.
Inaugurado há
apenas 5 anos,
o prédio já vinha
apresentando
problemas que
colocavam em risco
os trabalhadores,
animais e seus
proprietários.
De acordo com a
chefe da Divisão, os
serviços consistiram
na revisão dos
sistemas elétrico,
hidráulico,
telefônico e de
informática,
melhorias na

Foto: Divulgação

Obras vão
permitir
melhores
condições
para o trato
dos animais

Investimento da Prefeitura foi de R$ 1,1 milhão
rede de esgotos,
instalação de páraraios, eliminação
de infiltrações,
conserto do telhado,
terraplenagem no
piquet dos animais
de grande porte
e readequação
das baias dos
animais de grande
porte e do canil.
Houve ainda nova
padronização visual
da fachada, pintura
geral e ampliação
da capacidade dos
reservatórios de
água.
O atendimento não
foi interrompido

durante as
intervenções.
As melhorias
proporcionarão
melhores condições
de trabalho aos
funcionários, além
de maior estrutura
para o trato com os
animais.
Localizada em
uma área de
1.805 m², a sede é
especializada em
ações e programas
referentes ao
controle de
zoonoses e
populacional de cães
e gatos, entre outros
serviços.

Serviço
O endereço
da Divisão de
Veterinária e
Controle de
Zoonoses é
Avenida
Dr. Rudge
Ramos, 1.740,
Bairro Rudge
Ramos.
Requisite
serviços pelo
telefone 0800
195565. O
e-mail é ccz@
saobernardo.
sp.gov.br.

Novo Departamento de Gestão de Pessoas, mais
amplo e eficiente, recebe visita do prefeito
A nova sede do
Departamento
de Gestão
de Pessoas,
localizado na
Avenida Senador
Vergueiro, 3.315,
funciona em novo
endereço desde o
começo de maio.
O prédio recebeu
na segunda feira
(16/5) a visita
do prefeito. Os
funcionários

contam agora
com melhor
infraestrutura,
acessibilidade
para pessoas com
deficiência, além
de espaço físico
mais agradável
e amplo, com
aproximadamente
2,2 mil m²
distribuídos em
quatro andares.
Durante o café
da manhã com

os servidores, o
chefe do Executivo
afirmou que a
mudança de
endereço faz
parte do processo
de valorização do
funcionalismo.
No novo
espaço é
possível realizar
inspeção médica,
atendimento
em segurança
do trabalho e

assistência social,
que antes eram
realizados na
Secretaria de
Saúde.
Outra melhoria
foi o aumento
no número de
atendentes, que
saltou de dois para
dez. Atualmente,
trabalham no
departamento
mais de 100
pessoas.

PROGRAME-SE

Reformado, Centro de Zoonoses
será entregue nesta sexta-feira
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INAUGURAÇÃO
Quadra da EMEB Ari Lacerda
Rodrigues
Local: Passagem 1º de Maio, 180;
Jardim Ipê
26 de maio, às 16h
EVENTOS
Feira Livre Noturna
Local: Avenida São Paulo, Parque
São Diogo, ao lado do Ginásio
Poliesportivo
Todas as quartas-feiras, das
19h às 23h
1º Encontro de discussão sobre
cultura digital
Local: Biblioteca Malba Tahan
Rua Helena Jacquey, 208;
Rudge Ramos
21 de maio, às 13h
Wilson Sukorski e Orquestra de
Laptops
Local: Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar, 2.980;
Rudge Ramos
21 de maio, às 17h
2ª Festa de Ogum e
Homenagem a São Jorge
Local: Ginásio do Baetão
Avenida Armando Italo Setti, 901;
Baeta Neves
22 de maio, às 11h
Feira de Adoção de Animais
Local: Parque Salvador Arena
Av. Caminho do Mar, 2.980;w
Rudge Ramos
28 e 29 de maio, das 9h às 15h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366-3660
23 a 27 de maio
Programa Cidade Viva
Regiões: Demarchi, Botujuru
e Batistini
2 a 31 de maio

Mais segurança com a iluminação da
Avenida Fênix, no Bairro Cooperativa
Paralela ao
Conjunto
Habitacional
Três Marias,
via recebeu
14 luminárias
“Nossos jovens
que estudam à
noite terão mais
segurança no seu
trajeto da escola,
como também
os moradores
que acordam
muito sedo para
o trabalho. Essa
iluminação vai
trazer muito mais
tranquilidade
para quem mora
no Conjunto Três
Marias e em todo o
Cooperativa”.
Essa foi a afirmação

Fotos: Divulgação
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Lâmpadas são de vapor de sódio, até
quatro vezes mais eficazes e econômicas
do operário José
Eudimar, morador
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, durante
a entrega nesta
terça-feira (17/5)
pelo prefeito
da iluminação
pública da Avenida
Fênix, no Bairro

Cooperativa.
Paralela ao
conjunto, a via
recebeu o nome
durante a entrega
dos 14 postes
com luminárias.
As lâmpadas
instaladas são de
vapor de sódio,
até quatro vezes

mais eficazes e
econômicas que
as de mercúrio. O
investimento da
Administração nas
melhorias foi de
aproximadamente
R$ 36 mil.
“O nosso governo
é de transformação
e melhorar a
iluminação das
ruas faz parte
dessas mudanças.
As 224 famílias
do Conjunto
Três Marias,
como também
as comunidades
do Cooperativa
e do Nazareth
também serão
beneficiadas”,
lembrou o chefe do
Executivo.
Até o mês

que vem serão
entregues mais
de 220 unidades
no Conjunto
Habitacional.
A comunidade
também receberá,
até o próximo
ano, um Centro de
Educação Unificado
(CEU) e um parque
com diversos
equipamentos de
lazer.
“Presenciar a
iluminação dessa
avenida é um
momento de muita
alegria. Agora ficarei
muito mais tranquila
quando meus dois
filhos que estudam
à noite forem à
escola”, disse a
dona de casa Elaine
de Oliveira.

Alunos do EJA
assistem à
peça Ainda
Cerca de 400
alunos da
Educação de
Jovens e Adultos
(EJA), de 16
a 55 anos,
participaram
segundafeira (16/5),
no Centro de
Formação dos
Profissionais
da Educação
(Cenforpe), de
uma atividade
diferente:
assistiram a uma
apresentação
da peça Ainda.
As próximas
apresentações
para os alunos
do EJA serão nos
dias 23, 30 e 31
de maio.

Nova avenida e canalização do Ribeirão dos
Couros vão diminuir enchentes e trânsito

Para facilitar
o tráfego de
veículos entre os
bairros Planalto
e Paulicéia,
principalmente
nos horários de
pico, a Prefeitura
está construindo
uma avenida
marginal ao
longo do Ribeirão
dos Couros,
desde a Avenida
Piraporinha até
as proximidades
da Via Anchieta.
A intervenção
também prevê a
canalização do rio,
implantação de
um coletor tronco,
além da remoção
de famílias da
Favela Naval, que
serão realocadas
para o Conjunto

de duas pistas
com três faixas
de tráfego cada,
com 920 metros
de extensão,
entre a Avenida
Piraporinha e a
Avenida
São Paulo. O
investimento para
este trecho é de
R$ 29,6 milhões
e o prazo para
execução é até
junho de 2012. Já
no segundo trecho,
cuja licitação foi
lançada em abril,
serão construídas
pistas com
comprimento total
de 1.150 metros
cada, no trecho
entre a Avenida São
Paulo e o Corredor
ABD. Também
está prevista a
construção de

dois viadutos na
Avenida Corredor
ABD (Anel Viário
Metropolitano),
que farão a
transposição
das pistas do
Anel Viário
Metropolitano
sobre o Ribeirão
dos Couros e a
Avenida 31 de
Março.
De acordo com o
secretário-adjunto
de Transportes
e Vias Públicas,
a nova avenida
irá ordenar e
aumentar
a fluidez do
trânsito na
região, que é
um dos piores
pontos de
congestionamento.
Com a canalização
do córrego, o leito
do Ribeirão
dos Couros
será retificado
de modo a
reduzir
drasticamente
as enchentes.

Fotos: Divulgação

Intervenção Habitacional
Silvina/Naval.
prevê a
A primeira etapa
canalização
da intervenção,
do córrego;
iniciada em abril
prazo é de
de 2009, consiste
mais 12 meses na implantação
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Primeira etapa da obra, que teve início em abril de 2009,
prevê investimento de R$ 29,6 milhões. Abaixo, projeção
da nova avenida ao longo do Ribeirão dos Couros

Ruas do Riacho Grande e
pós-balsa recebem melhorias
Diversas vias do
Riacho Grande
estão recebendo
melhorias desde
o mês de março.
Na Estrada
Tomodado, a
Administração
repôs cerca de 80
metros cúbicos
de solo além
de reestruturar
aproximadamente
oito quilômetros da
via com pedra. Já a
Estrada Álvaro da
Silva Madeira será
nivelada com terra

Intervenções começaram em março
e pedra na próxima
semana.
No Bairro Zanzalá,
localizado no pósbalsa, nove ruas
foram niveladas e
receberam pedras. A
Prefeitura
também está

construindo uma
escadaria, com
160 metros
de extensão,
no Bairro
Santa Cruz.
Cerca de 60%
da intervenção
já está finalizada.

Programa Rua Nova dá nova
cara às vias de São Bernardo
Moradores
comemoram
melhorias
na Rua
Municipal,
no Centro
O programa
Rua Nova, que
prevê em sua
primeira etapa
o recapeamento
asfáltico de 42
das principais
ruas e avenidas da
cidade, já começa
a trazer benefícios
à população. A Rua
Municipal, uma das
primeiras vias a
receber melhorias
e um dos acessos
à região do Bairro
Nova Petrópolis,
está com 90%
de suas obras
concluídas.
Os 700 metros
da rua foram
recapeados e
receberam novo
asfalto. A via ainda
receberá nova
sinalização, vertical
e horizontal, e
pequenos reparos
nas calçadas onde
foi necessário a
substituição ou
plantio de árvores.
Com previsão de
término em maio
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Os 700 metros da via foram recapeados
e receberão nova sinalização
de 2012, a primeira
etapa do Rua Nova
prevê investimentos
da ordem de R$
40 milhões para
transformar as
antigas ruas em
logradouros novos,
beneficiando
pedestres, motoristas
e ciclistas.
Além da Rua
Marechal Deodoro,
no Centro, outras
vias em que o Rua
Nova está atuando
são as ruas Campinas
e a Giacinto Tognato,
no Bairro Baeta
Neves, que já estão
com o recapeamento
finalizado; a
próxima etapa será
a sinalização viária.

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

Feira da Lauro Gomes abre
inscrições para artesãos
Fotos: Divulgação
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Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida
Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

A mais antiga feira
de artesanato da
cidade, a da Praça
Lauro Gomes,
está cadastrando
novos interessados.
As inscrições
devem ser feitas
na Associação de
Artistas e Artesãos
de São Bernardo do
Campo.
Os candidatos
devem residir
no município e
apresentar cópia
do RG e CPF,
comprovante
de residência
e atestado de
antecedentes.
Também é preciso
levar uma peça
para ser avaliada
pela comissão. Os
associados pagam

uma taxa mensal
de R$ 10.
Atualmente, 85
artesãos expõem
na Praça Lauro
Gomes, que
funciona aos
finais de semana e
feriados, das 8h30
às 17h30.
Entre os produtos
disponíveis
estão bijuterias,
esculturas, peças
decorativas em
madeira entalhada,
entre outros
produtos.
A Associação está
localizada na Rua
dos Vianas, 1.005,
Bairro Baeta Neves.
Mais informações
pelo telefone 41239310.

SBC promove 2ª Festa
de Ogum neste domingo
“Achei que a Prefeitura
não conseguiria
concluir no tempo
programado, mas
eles realizaram
a parte
do recapeamento
em 40 dias, certinho.”

“Há mais de 20 anos com
este estabelecimento,
está é a segunda vez
que vejo a Prefeitura
realizar melhorias
na via. A intervenção dá
um novo visual para a
cidade.”

Alexandre Scherrer
Tomé, proprietário de
uma loja de móveis

Adalto Carlos
Simonato, comerciante
de artigos religiosos

As avenidas Luiz
Pequini e Wallace
Simonsen já estão
com as obras em
fase final. Também
estão recebendo
melhorias as ruas

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

Assumpta Sabatini
Rossi, Jesus de
Nazareth, MMDC,
Secondo Modolin,
Avenida Jardim, Rua
dos Vianas e Mário
Missiroli.

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

Os trajes de origem
africana tomarão o
Ginásio do Baetão
neste domingo
(22/5) para a
realização da 2ª
Festa de Ogum
e Homenagem
a São Jorge. O
evento, organizado
pela Associação
Federativa dos
Cultos AfroBrasileiros de São
Bernardo, tem o
apoio da Prefeitura.

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
Sebastião Vaz Júnior

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

A partir das 11h,
representantes de
casas de Umbanda
e Candomblé
vão compartilhar
experiências e
homenagear Ogum
e São Jorge.
Mais informações
pelos telefones
6279-9662, 93818306 e 9491-7139.
O Baetão fica na
Avenida Armando
Italo Setti, 901,
Baeta Neves.
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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