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Cidade recebe
1° Festival de
Danças de
Salão de
São Paulo
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Submarino da Cidade da Criança, símbolo
do parque, será reinaugurado neste sábado

Após seis anos
desativada, atração,
única do gênero
no Hemisfério Sul,
retorna totalmente
reformada
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neste sábado
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Atração símbolo da Cidade da Criança,
Submarino é reinaugurado neste sábado
Festa terá
diversas
atrações
especiais
para a
garotada
Único equipamento
do gênero no
Hemisfério Sul,
o Submarino
retorna à Cidade da
Criança após seis
anos desativado.
Totalmente
reformada, a
atração, que
povoa os sonhos
nostálgicos de
moradores de
São Bernardo e
de turistas de
diversas regiões
do País, volta a
funcionar neste
sábado (28/5), a
partir das 14h,
com a presença do
prefeito.
São dois
equipamentos
que remetem ao
submarino do
lendário capitão
Nemo e ao tema da
Atlântida perdida.
No reservatório,
que tem 2,75
milhões de litros de
água, os protótipos
submergem
levando em seu
interior adultos e
crianças, que têm
a nítida sensação
de estar no
fundo do mar. A
instalação possui
elevador elétrico
para transportar
cadeirantes.

Fotos: Divulgação
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Equipamentos remetem ao submarino do lendário
capitão Nemo e ao tema da Atlântida perdida

Serviço
O parque Cidade da Criança funciona
de terça a domingo das 9h às 17h. A
entrada é grátis e o estacionamento
para carros custa R$ 10 e para motos
R$ 3. O endereço é Rua Tasman,
301, Jardim do Mar. Telefone para
informações: 4330-6998.

A Cidade da
Criança foi
inaugurada no
início da década de
70. A reforma faz
parte do projeto
de revitalização
do parque, que
foi reaberto em
janeiro de 2010.
Para os próximos
meses está prevista
a entrega do
avião DC3, com
simulador de vôo, e
do Tobogã.
No sábado, o
público que
comparecer à

reinauguração
poderá se divertir
com esculturas de
bexigas, pintura
facial, tenda dos
bichos da Divisão
de Veterinária
e Controle de
Zoonoses e Feira de
Adoção de Animais.
O evento também
contará com um
mergulhador ao
vivo no tanque
do Submarino e
a presença do
flutuador e atleta
Dan Robson, da TV
Globo.

Teleférico, outra atração recuperada pela
Prefeitura e que faz sucesso entre a garotada
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“Sou estudante de
turismo e acho ótimo
a volta do submarino.
Quando andei pela
primeira vez nele
eu tinha apenas
11 anos e fiquei
maravilhada.
O que mais
me chamou a
atenção foi o
som que fazia,
as esculturas
de animais e o
tanque de água,
que parecia o mar.”
Karoline Tavares
Mafra,
21 anos, estudante
de turismo

“Na época, eu gostava
de ir ao parque com
meu marido e minhas
duas filhas pequenas.
Recentemente,
quando voltei
à Cidade da
Criança, senti
falta do
Submarino e
fico feliz em
saber que está
de volta. Agora
posso levar meus
netos.”
Eva Faustina da Costa,
62 anos, dona de casa

O que foi feito
A reforma do equipamento implicou
na impermeabilização do tanque,
que precisou ser revestido com fibra
de vidro e ganhou sistema novo de
vedação para reparar o vazamento,
além de pintura especial em gel própria
para piscinas, troca de bombas de água
e filtros e reparos na parte elétrica.
Foram reformados ainda todos os itens
decorativos que compõem o espaço,
como o navio pirata, destroços de
navios naufragados e figuras de peixes
e animais marinhos.
Os equipamentos ganharam pintura
nova e tiveram peças e engrenagens
substituídas.
Foram reformados todos os itens
decorativos que compõem o espaço,
como o navio pirata, destroços de
navios naufragados, cavalo-marinho,
tubarão, tartaruga, golfinho, polvo,
aves e sereias.

Prefeitura e Dassault promovem seminário
para fomentar desenvolvimento e inovação
Parcerias com
universidades
e poder
público foram
alguns dos
resultados
Promover o
desenvolvimento
econômico
e a inovação
tecnológica no
município. Esse
foi o objetivo
do seminário As
Oportunidades do
Consórcio Rafale
para São Bernardo
do Campo, Região
do ABC e Brasil,
realizado pela
Prefeitura e a
empresa Dassault
dias 24, na Escola
Senai Mario Amato,
e 25 e 26 de maio,
na Pinacoteca
Municipal.
Como explicou o
chefe do Executivo
na abertura do
evento, os pontos
principais do
encontro foram
buscar maior
aproximação entre
a multinacional
francesa fabricante do caça

supersônico Rafale
- e as indústrias
brasileiras, assim
como oficializar
acordos entre a
Administração,
Dassault e
universidades.
“O País se coloca
nas próximas
décadas entre
as cinco maiores
economias
mundiais. Nossa
região, pela sua
importância no
cenário industrial,
oferece inúmeras
possibilidades
ao mercado
internacional”,
apontou o prefeito.
O diretor da
Dassault Aviation
no Brasil, Jean
Marc Merialdo,
também se mostrou
empolgado com
as possibilidades
abertas pelo
Seminário.
“Acreditamos
no potencial do
município e do País
e, com esse evento,
pretendemos
iniciar o processo
de cooperação
industrial.”

Fotos: Divulgação
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Empresários, acadêmicos e representantes do setor público estiveram presentes

Resultados
Ao todo, foram firmados seis acordos
de cooperação durante o seminário
da Dassault, sendo um deles entre
a Prefeitura e o Consórcio Rafale
e o outro entre a Administração,
Consórcio e as Universidades FEI,
FATEC e UFABC. Já os demais,
também coordenados pela
Prefeitura, foram assinados entre a
Universidade Federal do ABC (UFABC)
e a Dassault; a UFABC e a empresa
SNECMA, integrante do Consórcio;
UFABC e a Thales, também membro do
Consórcio; e ainda entre as empresas
Thales e Omnisys, uma das componentes
do grupo.

Prestação
de contas
consolida
participação
como método
de gestão
“O prefeito vai
até as regiões,
escuta o que a
população tem a
dizer e volta aos
locais apresentando
soluções. Com
a iniciativa, os
moradores se
sentem úteis para
com o município,
pois as demandas
reivindicadas fazem
parte do orçamento
da cidade e estão
sendo executadas.”
Essa é a opinião
do professor de
educação física
Renan Monteiro
Queiroz, que
participou da
plenária de
prestação de contas
do Orçamento
Participativo (OP)
do dia 25 de
maio, realizada na

Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Viriato
Correia, no Rudge
Ramos.
Como ele, mais
de mil pessoas
participaram das
três primeiras
plenárias do
OP deste ano,
que consolida a
participação cidadã
como método de
gestão por meio
de 20 assembleias
populares. Os
encontros tiveram
início dia 23 de
maio e vão ser
realizados até 14 de
junho.
Para o prefeito,
o OP tem uma
importância vital
para o futuro
da cidade. “É
preciso incorporar
o Orçamento
Participativo como
política pública e
não de governo.
A população deve
exigir o direito de
participar e ajudar a
definir os rumos do
município.”

Fotos: Divulgação

Primeiras três plenárias do Orçamento
Participativo reúnem mais de mil pessoas

No Rudge Ramos, a Prefeitura
apresentou as obras previstas de
combate às enchentes e
readequação de calçadas

A reforma da Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Planalto e a promoção de
atividades de cultura, esporte e
lazer foram alguns do temas
debatidos com os moradores do
Jardim Calux e região

EMEB Ari Lacerda Rodrigues, no Jardim
Alvorada, ganha quadra nova e equipada
A Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Ari Lacerda
Rodrigues, no
Jardim Alvorada,
ganhou nesta
quinta-feira (26/5)
uma quadra
poliesportiva.
Entregue pelo
prefeito e pela
secretária de
Educação, o
equipamento teve
investimento de
R$ 336 mil e faz
parte de um total

de 54 quadras que
a Administração
está entregando
à comunidade. O
novo espaço está
equipado com
cobertura metálica e
fechamento lateral,
iluminação, piso
e acessibilidade.
Também foram
adquiridos material
para práticas
esportivas como
bolas, redes e
tabela de basquete.
A EMEB Ari Lacerda

Rodrigues atende
832 alunos do
ensino fundamental
e 76 da Educação
de Jovens e Adultos
(EJA).
De acordo com o
chefe do Executivo,
todas as quadras
que estão sendo
entregues têm o
mesmo padrão
da qualidade.
“Acreditamos que
esses espaços de
prática esportiva,
cultura e lazer

também podem
transformar o
aprendizado
dos nossos
alunos”, afirmou,
lembrando que
toda a comunidade
do entorno será
beneficiada, pois,
além dos estudantes,
a quadra servirá à
população local. O
investimento total
nos equipamentos
poliesportivos é da
ordem de R$ 16,9
milhões.
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Em São Bernardo, mulheres também
atuam na fiscalização do trânsito
Atividade
era exercida
na cidade
até então
apenas por
homens
A função de agente
de trânsito, antes
restrita em São
Bernardo apenas
aos homens, já faz
parte do universo
de duas mulheres
que iniciaram
suas atividades
segunda-feira
(23/5) na cidade.
Elas, assim
como outros 26
funcionários da
Administração
Municipal, são
responsáveis
pela operação,
orientação e
fiscalização de
infrações de
trânsito.
De acordo com o
chefe da Divisão
de Operação
e Fiscalização
do Trânsito, o
diferencial na

contratação de
mulheres para
a atividade é a
sensibilidade
no trato com
os condutores.
“Hoje, no trânsito,
a prática não é
apenas multar,
mas orientar
os motoristas.
Nesse sentido, as
agentes femininas
são de grande
importância”, disse.
Para aprender
na prática os
procedimentos
de fiscalização e
operação, as novas
contratadas, que
mostram mais
uma vez que não
há limites para as
profissões que as
mulheres podem
exercer, estão
saindo de início
acompanhadas de
agentes de trânsito
experientes. A
previsão é que em
pouco tempo elas
estejam aptas a
fazer autuações.

Fotos: Divulgação
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Talita e Carmelina (foto) vão se juntar a outros 26
agentes de trânsito responsáveis pela orientação
dos motoristas e fiscalização de infrações

Serviço
Também estão
habilitados
a autuar 40
guardas civis
municipais e em
torno de 1,1 mil
policiais militares.
Os agentes
da empresa
terceirizada
ajudam na fluidez
do tráfego e em
acidentes. Os
telefones para
solicitar agentes
de trânsito são
0800-7701988 ou
4126-2903.

“Para ser um bom
agente de trânsito
tem que entender a
legislação, orientar e
ajudar os motoristas.
Estou feliz com a
oportunidade oferecida
pela Prefeitura em
uma função que só os
homens exerciam.”

“Sempre esperei uma
oportunidade como
esta. Sou formada em
pedagogia
e agora tenho
condições de orientar
os motoristas. Estou
feliz com a iniciativa
de valorizar
as mulheres.”

Talita Pereira Silva,
25 anos

Carmelina Souza
Santos, de 52 anos

Gestão de
Pessoas
amplia serviços
O novo espaço do
Departamento de
Gestão de Pessoas
oferece para
os funcionários
serviços como
inspeção médica,
atendimento
em segurança
do trabalho e
assistência social,
antes realizados
na Secretaria de
Saúde. Os médicos
da Divisão de
Saúde do Servidor
também estão
atendendo no
local.
Localizado desde
2 de maio na
Avenida Senador
Vergueiro, 3.315,
Rudge Ramos, o
local tem melhor
infraestrutura,
acessibilidade
para pessoas com
deficiência, além
de espaço físico
mais agradável e
amplo.
O Departamento
continua a realizar
serviços como
contratação,
agendamento de
férias e licençaprêmio.

Os primeiros 60
apartamentos da
segunda etapa
do Conjunto
Habitacional Jardim
Esmeralda serão
entregues neste
sábado (28/5), às
12h, pelo prefeito
de São Bernardo.
A obra, que prevê
a produção de
564 unidades, vai
atender famílias da
própria região, que
foram removidas
de moradias
inadequadas e
estavam inseridas
no Programa
Renda Abrigo.
Outras melhorias
previstas no projeto
são a reforma do
campo de futebol
Corintinhas, a
construção no
local de um centro
comercial e a
implantação de

um parque, com
a recuperação de
Áreas de Proteção
Permanente (APPs)
de nascentes e
margem de córrego.
Como explica
a secretária
de Habitação,
a entrega se
reveste de grande
importância
pela situação
das pessoas
beneficiadas.
“Esta etapa é
especialmente
simbólica porque
estão sendo
atendidas famílias
que moraram por
anos no Alojamento
Provisório
Corintinhas, que
estava em situação
precária e foi
demolido para a
construção dos
três edifícios que
agora estão sendo
entregues.”
A obra, que foi
iniciada em junho
de 2010, conta
com investimentos
da ordem de R$
53,1 milhões, sendo
R$31,2 milhões

Projeto prevê um total de 564 unidades,
reforma de campo de futebol, construção
de um centro comercial e parque

A solenidade foi
realizada no salão
da Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv).
De acordo com
o secretário de
Segurança Urbana,
os jovens têm
ganhado muito
com as mudanças
implementadas no
programa. “Nós
qualificamos o
Turma Cidadã.
Os alunos estão

INAUGURAÇÃO
Quadra da EMEB Arlindo Miguel
Teixeira
Local: Estrada dos Alvarenga,
7.500 – Jardim Laura
1 de junho, às 16h
Lançamento do Projeto Contando
História
Local: Cenforpe
Avenida Dom Jaime de Barros
Câmara, 201 – Planalto
2 de junho, das 8h30 às 10h
Entrega de 224 unidades do
Conjunto Habitacional Três
Marias
Local: Rua Projetada, s/n –
Cooperativa
2 de junho, às 15h
EVENTOS
Sábado em Ação
Local: Galpão Cultural da Fundação
Criança
Rua Francisco Visentainer, 804 –
Assunção
28 de maio, das 8h às 13h

Alojamento Corintinhas, que estava em
situação precária, foi demolido para a
construção dos edifícios
provenientes do
município e R$
21,9 milhões de
repasses federais.
O valor abrange
as obras de

habitação,
infraestrutura,
regularização
fundiária e trabalho
social junto às
famílias atendidas.

Programa Turma Cidadã forma primeiro grupo
de jovens após início de parceria com Senai
O Programa
Turma Cidadã,
que capacita
jovens de até
18 anos para
o mercado de
trabalho, formou
na sexta-feira
(20/5) seu
primeiro grupo 64 adolescentes
- após o início da
parceria com o
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial (Senai).

PROGRAME-SE

Unidades
integram
a segunda
etapa do
conjunto de
intervenções

Foto: Divulgação

Primeiras 60 moradias do Conjunto
Esmeralda serão entregues sábado
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recebendo um
certificado técnico
profissionalizante
do Senai referente
aos cursos de
Manutenção
de Micros e de
Mecânica. Com
certeza daremos
continuidade a
esta parceria, que
possibilita uma
nova perspectiva de
trabalho.”
Nova Turma - As
inscrições para

o programa
continuam abertas
até o dia 15 de
junho. O cadastro
é realizado
na sala 30 da
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
- Sedesc - Avenida
Redenção,
271, Centro.
É necessário
levar RG, CPF e
comprovante de
residência.

1ª etapa do Circuito CBER,
Campeonato de Inline Pro
Local: Parque da Juventude
– Città di Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65 –
Centro
28 e 29 de maio, às 10h
Assinatura da Ordem de Serviço
da UPA e UBS Rudge Ramos
Local: Rua Angela Thomé, 260 –
Rudge Ramos
31 de maio, às 15h
Primeira Feira de Móveis a Céu
Aberto
Local: Rua Jurubatuba, s/n – Centro
4 a 12 de junho, das 9h às 22h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Centro
Informações: 4366-3660
30 de maio a 3 de junho
Programa Cidade Viva
Regiões: Demarchi, Botujuru e
Batistini
30 e 31 de maio
Região: Alvarenga
1 a 30 de junho

Movimento Paradesportivo promove
provas de atletismo no fim de semana
Projeto
desenvolve
todo o
potencial das
pessoas com
deficiência

A Prefeitura
promove neste
sábado (28/5)
mais uma edição
do Movimento
Paradesportivo. O
objetivo do projeto
é proporcionar
aos jovens e
adultos com
deficiência opções
de atividades
esportivas, ao
mesmo tempo em
que desperta e
desenvolve toda a
potencialidade dos

participantes.
Realizado
mensalmente,
sempre com o foco
em alguma área do
esporte, o tema de
maio é atletismo e
modalidades como
corrida e arremesso
de peso estarão
disponíveis. O
evento acontece das
9h30 às 12h, na
Pista de Atletismo
do Sesi, na Rua
Suécia, 900, no
Bairro Assunção.
A atividade é
monitorada por
professores, que
organizarão as
ações na pista
de atletismo. A
inscrição é feita no

local.
Atletas que
defendem a cidade
no paradesporto
aprovam a
iniciativa. Para o
fundista e corredor
de rua, Marcio
Martinez Simão, de
32 anos, o esporte
foi determinante
para melhorar sua
qualidade de vida.
“A deficiência não
pode impedir você
de alcançar seus
objetivos. Tem
que ter disposição
e determinação”,
afirma.
Outro exemplo é
Fabiana Cardoso,
de 30 anos e
deficiente visual,

Fotos: Divulgação
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Fabiana e Marcio dão exemplo de
determinação e inclusão através
da prática esportiva
que já praticou de
salto em distância
a corridas de até 5
km. Ela enumera as
vantagens do hábito
esportivo. “Em
primeiro lugar, a
pessoa vai se sentir
muito mais capaz.

O participante
também vai
conhecer atletas
que compartilham
situações parecidas
às suas. Por último,
você passa a ser
um exemplo para a
família.”

Saiba mais

Algumas das
modalidades
paradesportivas
desenvolvidas
na cidade com
adultos são:
natação, futebol
de 5, goalball,
basquete de
cadeiras de rodas,
rúgbi de cadeiras
de rodas.
Os casos com
deficiências
mais severas são
desenvolvidos
junto ao Centro
Recreativo
Esportivo Especial
Luiz Bonício
(CREEBA).
Informações pelo
telefone 43515940.

Investimento de R$ 213 milhões em 15 obras
viárias começa a mudar a cara da cidade
Fotos: Divulgação
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Viaduto Rotary com suas alças de acesso,
inaugurado em agosto de 2010.
A obra reduz o tempo de viagem entre
São Bernardo e Santo André e ainda
servirá de complemento ao rebaixamento
e alargamento da Avenida Lions. Essa
intervenção está 40% executada e deve
estar concluída em dezembro de 2011.

Objetivo das
intervenções
é melhorar
o tráfego de
veículos e
pedestres
Para melhorar o
tráfego de veículos
e pedestres na
cidade, a Prefeitura
está investindo
pesado em um
conjunto de 15
obras viárias,
sendo duas delas

iniciadas em 2008.
Só no período de
janeiro de 2009
a dezembro de
2010, os recursos
destinados para
essas intervenções
foram de R$ 212,9
milhões.
O viaduto Rotary
com suas alças de
acesso, inaugurado
em agosto de
2010, fazem parte
desse conjunto.
A obra reduz o

Duplicação da Avenida Presidente João
Café Filho, já entregue. A segunda etapa
consiste na construção das alças de acesso
do viaduto do km 22,5 da Via Anchieta,
ligando a pista litoral/lanalto à Avenida
João Café Filho. Deverá ficar pronta no
início de 2012.

tempo de viagem
entre São Bernardo
e Santo André e
ainda servirá de
complemento ao
rebaixamento e
alargamento da
Avenida Lions - em
execução - com
três faixas de
rolamento para o
trecho rebaixado e
outras duas faixas
nas marginais,
permitindo o
acesso à Avenida

Vergueiro, Rua
Brasil e Avenida
Vivaldi. A obra está
40% executada
e sua previsão
de conclusão é
dezembro de 2011.
O secretário de
Transportes e Vias
Públicas comentou
o andamento
da intervenção.
“Estamos bem
encaminhados.
Dos 78 imóveis,
49 já foram

Obras de infraestrutura na Avenida
Amazonas, na Vila São Pedro.
Devem ser concluídas no segundo
semestre de 2011. Já foram instalados
516 metros da rede coletora de esgoto,
pavimentação e instalação de guias e
sarjetas. Ainda serão canalizados
mais 200 metros de córrego até
a Avenida Luiz Pequini.

desapropriados,
18 receberam
a indenização
solicitada pelo
juiz, oito o poder
judiciário está
calculando os
valores e os outros
três estão com o
laudo inicial de
avaliação sendo
analisado pelo
juiz”, disse.
Outras obras
desse pacote (além
das expostas

acima) são a
pavimentação
asfáltica da MiniImigrantes, no
Bairro Batistini, já
entregue; reforma
na Avenida João
Firmino, que
deve ser entregue
em fevereiro
de 2012; e
implantação de
pistas marginais
paralelas ao
Ribeirão dos
Couros.

Rotativo Cidadão de São
Bernardo está em novo endereço
O Rotativo
Cidadão de São
Bernardo mudou
de endereço.
O serviço, que
disponibiliza e
controla as vagas
de estacionamento
em várias regiões
da cidade, está
desde 10 de maio
no número 208 da
Rua Dr. Fláquer,
no Centro. O
antigo espaço, na
Avenida Armando
Ítalo Setti, 70, dará

lugar ao Museu
do Trabalho e do
Trabalhador.
De acordo com o
diretor responsável
pelo Rotativo,
a nova sede é
mais agradável
e arejada.
“A mudança
proporcionou
novo estímulo
e uma melhora
significativa no
desempenho dos
funcionários”,
disse. O endereço

possui nove
salas, uma
específica aos
operadores do
sistema, cozinha
e banheiros
adaptados para
pessoas com
deficiência.
Outra vantagem
é a facilidade
de locomoção
dos agentes
de fiscalização
da sede para a
região central da
cidade.

Parque Salvador Arena, novo
espaço da música em São Bernardo
Trazendo todo
mês artistas
de qualidade,
público do
anfiteatro tem
aumentado
O Parque Municipal
Engenheiro Salvador
Arena, no Rudge
Ramos, está se
tornando referência
no circuito musical
alternativo. Desde
2010, a Secretaria
de Cultura oferece,
sempre no último
domingo do mês,
shows gratuitos e
de qualidade com
grandes nomes da
música brasileira
e artistas da
região. Com isso,
a média de público
passou de 500
pessoas, no início
do projeto, para
aproximadamente
1,2 mil por edição.
Otto, Tom Zé e
Samba de Rainha
são algumas das
atrações que já
passaram pelo
espaço. Como
forma de fomentar
o talento regional,
a abertura de cada
espetáculo é sempre
feita por um artista
do ABC. O Salvador
Arena fica na
Avenida Caminho do
Mar, número 2.980.
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Fotos: Divulgação
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Otto, Tom Zé, Samba de Rainha e artistas regionais vêm
fazendo sucesso entre os apreciadores da boa música

No próximo domingo (29/5),
a partir das 16h, acompanhe:
MC Arnaldo Tifu
Aos 25 anos, o artista une o
hip hop a elementos como
literatura de cordel, repente,
samba e embolada.
Mundo Livre S.A.
Com sua peculiar mistura de samba
e punk rock, a banda possui dois discos
entre os 100 melhores de todos os tempos segundo a
Revista Rolling Stones do Brasil.

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

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

O trecho da Rua
Marechal Deodoro
compreendido
entre as ruas
Américo
Brasiliense e Dr.
Fláquer ficará
interditado neste
final de semana
devido às obras
do programa de
recapeamento
asfáltico Rua
Nova. A interdição
acontece a partir
das 22h do
sábado (28/5),
com previsão para
a liberação às
18h do domingo
(29/5). A via,
principal centro
comercial da
cidade, não recebe
recapeamento há
mais de 20 anos.
Os 2,5 mil metros
de extensão da
Rua Marechal
receberão novo
asfalto, além da
substituição de

guias e sarjetas
onde houver
necessidade. As
intervenções foram
iniciadas no final
da via, sentido
Paço Municipal. O
investimento é de
aproximadamente
R$ 1,5 milhão.
As intervenções
serão realizadas
por partes e,
quando necessário,
o trânsito será
desviado para a
Avenida Brigadeiro
Faria Lima.
Ao todo, 42 ruas
serão refeitas em
diversos bairros.
Algumas das
regiões atendidas
na primeira etapa
do programa
são Centro,
Cooperativa,
Alvarenga,
Demarchi, Jardim
Nossa Senhora
de Fátima, Irajá e
Jardim Silvina.

Programação:

Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Programa Rua Nova interdita
Marechal no domingo

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

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
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

Rua é o principal centro comercial da
cidade e um dos principais da região

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
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Fotografia
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Valmir Franzoi, Priscila Schultz
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Projeto
também prevê
recuperação
do antigo
Lixão do
Alvarenga
A criação do Sistema
Integrado de
Manejo e Gestão de
Resíduos foi tema da
palestra ministrada
pelo prefeito,
quinta-feira (26/5),
durante o segundo
dia do Encontro de
Governadores da
BIOSforum – Brasil:
Investimentos em
Oportunidades
Sustentáveis. Esse
sistema contempla
um novo modelo
de gestão de
limpeza urbana que
prevê, inclusive,
a construção
da Unidade de
Recuperação de
Energia (URE), que
vai transformar lixo
em eletricidade.
Essa unidade será
implantada em

Fotos: Divulgação

Novo sistema de manejo de resíduos de
São Bernardo é apresentado durante fórum

Unidade de Recuperação de Energia (URE), que vai transformar
lixo em eletricidade, foi um dos temas do BIOSforum

conjunto com
o Sistema de
Processamento e
Aproveitamento de
Resíduos (SPAR).
Realizado no Jockey
Club de São Paulo,
com a presença
de autoridades e
especialistas em
sustentabilidade,
a BIOSforum
foi criada pela
Federação Nacional

das Associações
dos Dirigentes de
Vendas e Marketing
do Brasil (FENADVB).
Com a nova Política
de Resíduos Sólidos
aprovada em 2010,
São Bernardo terá
um modelo de
gestão de limpeza
urbana que
permitirá melhorias
e incorporação de
novos serviços.

Outro benefício
será a ampliação do
programa de coleta
seletiva de materiais
recicláveis e gestão
de resíduos de
construção civil.
A Unidade de
Recuperação de
Energia será instalada
no antigo Lixão
do Alvarenga, um
passivo ambiental
que será recuperado.

Evento aconteu no Jockey Club e
reuniu especialistas em sustentabilidade
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A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro, São Bernardo do Campo. Para se cadastrar é necessário
apresentar carteira de trabalho, RG e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8h às 15h, com
limite de 300 senhas que poderão ser alteradas, canceladas e suspensas, conforme a demanda e o resultado do empregador.

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

