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Feras do skate
desembarcam
no Parque da
Juventude
neste sábado

Demanda de 20 anos, UBS do Bairro
Ferrazópolis é ampliada e reformada

SAÚDE 2

Unidade recebeu novas
salas, pintura, revisão
elétrica e hidráulica; equipe
também foi ampliada

Obras do Hospital de Clínicas, no
Alvarenga, seguem aceleradas 5
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Emoção marca
mudança das
primeiras 60
famílias para o
Conjunto Esmeralda

População do
Ferrazópolis ganha
UBS reformada e
ampliada, demanda
de mais de 20 anos
Outras 27 UBSs serão reformadas;
unidade do Santa Cruz já foi entregue
Após 20 anos
de expectativa,
a população do
Ferrazópolis
recebeu nesta
quinta-feira
(16/6) a reforma
e ampliação da
Unidade Básica
de Saúde (UBS) do
bairro. A unidade,
entregue pelo
prefeito, passa a
ser praticamente
um novo
equipamento de
saúde. A obra foi
iniciada em agosto
do ano passado.
Esta é a segunda
de um conjunto
de 29 UBSs que
serão reformadas
pela Prefeitura
e a previsão é
que todas as
intervenções
estejam
concluídas até
2012. A ação é
necessária porque
a maioria das
32 unidades de
saúde básica
do município
se encontra em
precário estado de
conservação.
A UBS Santa Cruz

já foi entregue e a
da Vila São Pedro
está prevista para
o próximo dia 29.
As obras na UBS
dos Finco estão
bem adiantadas
e devem ser
concluídas em
julho. Também
já tiveram início
as obras da UBS
Rudge Ramos, que
será em uma nova
edificação.
As intervenções
incluíram
pintura geral,
revisão elétrica
e hidráulica,
melhorias no
sistema de
informatização,
recuperação do
telhado, entre
outros serviços.
Durante as obras,
o atendimento
aos usuários do
Ferrazópolis foi
remanejado para
as unidades do
Leblon, Selecta e
Silvina.
Com a ampliação,
a UBS terá salas
para reuniões da
comunidade e
para apoiadores

e agentes
comunitários,
novos consultórios
odontológicos,
brinquedoteca,
farmácia e sala
de acolhimento
individualizada,
entre outros
espaços. O
investimento da
Prefeitura foi de
R$ 1,1 milhão
nas obras e mais
R$ 300 mil na
aquisição de
novos
equipamentos e
mobiliário.
Com 21 mil
usuários
cadastrados, o
imóvel, de 636
metros quadrados
de área construída,
ganhou mais
197 - totalizando
833 metros
quadrados -, com
o aproveitamento
da área livre que
existia nos fundos.
O endereço da
UBS Ferrazópolis
é Rua Fernando
Ferrari, 449, Bairro
Ferrazópolis.
O telefone é
4127-1990.

Fotos: Divulgação

2

Investimento no equipamento, que tem 21 mil usuários
cadastrados, foi de R$ 1,1 milhão nas obras e R$ 300 mil
na aquisição de novos equipamentos e mobiliário

Equipe ampliada
A partir da entrega das obras de reforma, a UBS passará a
contar com três equipes de Saúde de Família ampliada, com
três médicos generalistas. A equipe de saúde bucal ganhará
mais dois dentistas e três auxiliares. A unidade também
contará com psicólogo.

“Desde a minha
infância utilizo essa
unidade e fico muito
contente em ver que
nossa reivindicação
foi atendida. Agora,
com essa estrutura,
será possível atender
a comunidade de
forma adequada e os
funcionários terão mais
condições de trabalho.”

“O investimento da
Administração para
a reforma e
ampliação das
UBSs da cidade é
muito importante,
principalmente no
Ferrazópolis,
que é uma região
carente deste tipo de
equipamento.”

Lilian Cipriano, 32
anos, estagiária de
educação física

Antônio Marcos
Silva Martins, 29
anos, biólogo

“É uma maravilha. Para
mim está tudo
muito bom.
Quantas vezes vim
aqui na unidade e tive
de segurar
pessoas nos braços
porque não tinha nem
espaço para
esperar sentadas. Pelo
que vi até o momento,
a situação
já começa a mudar.”
Manoel Ribeiro, 76
anos, aposentado

Encontro,
aberto ao
público,
acontece de
17 a 19 de
junho

A Prefeitura realiza,
de 17 a 19 de junho,
a VII Conferência
Municipal de
Saúde, no Centro
de Formação dos
Profissionais da
Educação (Cenforpe).
O prefeito participa
da abertura do
evento nesta sextafeira (17/6), às 19h.
No domingo (19/6),
a solenidade contará
com a presença do
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
Também participará
da conferência
o secretário de
Gestão Estratégica
e Participativa
do Ministério da
Saúde, Luiz Odorico
Monteiro de
Andrade.
O encontro, aberto

ao público, irá
debater, elaborar e
aprovar diretrizes
para a política
municipal de saúde
para os próximos
dois anos, assim
como as propostas
de São Bernardo
para as conferências
de saúde estadual e
federal. Na ocasião,
também serão
eleitos os delegados
que irão representar
o município nessas
conferências.
São aguardadas
em torno de 800
pessoas por dia e
o tema deste ano é
Todos usam o SUS!
Como cuidar bem
das pessoas e da
comunidade. São
Bernardo discutirá
como garantir
para seus
moradores
acesso e
acolhimento de
qualidade no
SUS.
De acordo com a
Gerente de Gestão

Participativa e
secretária executiva
do Conselho
Municipal de Saúde,
o evento reunirá
os 400 delegados
eleitos nas 14 préconferências de
Saúde, realizadas de
25 de abril a 25 de
maio.
No sábado (18/6),
as atividades
seguem das 8h às
18h e, no domingo
(19/6), das 8h às
14h, quando haverá
a participação do
ministro da Saúde.
O Cenforpe fica na
Avenida Dom Jaime
de Barros Câmara,
201, Bairro Planalto.

Vacinação contra o sarampo e a
pólio será no próximo sábado
Com a proposta
de proteger
as crianças no
período que
antecede as
férias escolares,
a Prefeitura,
seguindo
orientação do
Ministério da
Saúde, vai incluir
a imunização
contra o sarampo
na Campanha
de Vacinação
Infantil contra
a Poliomielite
(paralisia infantil),
que ocorre
neste sábado

(18/6). A medida
é necessária
tendo em vista
o surgimento
de nove casos
autóctones de
sarampo este
ano em território
nacional.
Em São Bernardo,
as crianças de 0
a 4 anos de idade
receberão as duas
gotas da vacina
Sabin - contra a
pólio - e uma dose
contra o sarampo.
Já as crianças de
um a seis anos
tomarão a vacina

contra o sarampo.
A campanha será
realizada nas 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
do município e
nos 25 postos
de vacinação
alternativos, com
funcionamento
das 8h às 17h. A
vacina não tem
contraindicação.
O endereço das
unidades de
saúde pode ser
acessado no site
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Fotos: Divulgação

VII Conferência de Saúde discutirá SUS e terá
presença do ministro Alexandre Padilha

O encontro irá debater e aprovar diretrizes para a
política municipal de saúde para os próximos dois
anos; Alexandre Padilha participa no domingo (19/6)
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Feira de Móveis da Rua Jurubatuba
supera expectativa de lojistas
Durante
realização
do evento,
número de
visitas às
lojas triplicou

Em balanço
divulgado na quartafeira (15/6), a
Prefeitura apontou
que os resultados
alcançados com a
realização da 1ª
edição da Feira
de Móveis na
Rua Jurubatuba
superaram as
expectativas. O
anúncio foi feito
durante coletiva
coordenada
pela comissão
organizadora do
evento, composta
pelo prefeito,
lojistas do setor
moveleiro e pelo
secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo.
Um dos dados
levantados pelos
organizadores
revela que o número

de visitas às lojas
triplicou em relação
ao movimento
habitual.
Realizada de 4
a 12 de junho,
a feira, iniciativa
da Prefeitura,
teve o objetivo
de fomentar as
vendas de móveis
e produtos de
decoração das 74
lojas participantes,
além de incentivar
a unidade e o
associativismo entre
os comerciantes.
O faturamento
estimado dos
lojistas ficou entre
R$ 6,5 milhões e
R$ 7,6 de milhões,
excluídas as
compras abaixo de
R$ 1.000.
Para o chefe
do Executivo, a
continuidade do
incentivo à indústria
depende da parceria
entre poder público
e sociedade civil.
“A repercussão do
evento foi além das
fronteiras de nosso
município”, afirmou.

Foto: Divulgação
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Feira, resultado da parceria entre Prefeitura
e lojistas, teve faturamento estimado
de R$ 6,5 milhões a R$ 7,6 de milhões
Outros números da Feira
de Móveis na Rua Jurubatuba
Foram gerados 300 postos de trabalho
temporários, diretos e indiretos
74% dos lojistas consideraram os resultados
da feira bons, ótimos ou excelentes
44% dos consumidores pertencem à classe C
Cerca de 36% dos visitantes não conheciam
ainda a Rua Jurubatuba
41% do público é composto de moradores
de São Bernardo. Aproximadamente 59% do
público tem origem em outras cidades
88% dos visitantes consideraram ótima ou
boa a qualidade dos produtos das lojas
48% acharam os preços ótimos ou bons

Potencial turístico de São Bernardo é
apresentado no 10° Salão de São Paulo
São Bernardo já
está presente no
10º Salão São
Paulo de Turismo
e Eventos, que
teve início dia 16
de junho a vai
até sábado, dia
18. Realizado no
Centro de Eventos
São Luís, na
capital paulista,
a Prefeitura
comparece com
um estande,
que apresenta o
potencial turístico

do município.
No local, a
Prefeitura está
exibindo novos
modelos de cartãopostal, retratando
tradicionais
roteiros turísticos
do município:
Cidade da Criança,
Represa Billings,
Parque Municipal
Estoril, Parque da
Juventude, Estrada
Caminho do Mar e
Estádio 1º de Maio.
Também está

disponível um
espaço para fotos
em uma
cadeirinha do
teleférico do
Estoril, parede
de escalada e
uma réplica de
um dinossauro
de 3 metros de
altura, uma das
atrações da Cidade
da Criança. Está
sendo oferecida ao
público pipoca e
sorteio de brindes
como passaportes

para a Cidade da
Criança, Estoril,
passeios de
escuna, vale
para almoço
ou jantar em
restaurantes do
município, além
de um final de
semana em um
hotel local.
O Centro de
Convenções
São Luís fica na
Rua Luís Coelho,
323, e a entrada
é franca.

Prefeito vistoria obras do Hospital de
Clínicas, no Bairro Alvarenga
Unidade
vai
solucionar
déficit de
leitos do
município

Fotos: Divulgação

As obras do
Hospital de Clínicas
(HC) de São
Bernardo estão em
ritmo acelerado.
O equipamento
de saúde, em
construção no
Bairro Alvarenga,
foi visitado na
segunda-feira
(13/6) pelo prefeito
e pelo secretário de
Saúde.
Direcionado ao
atendimento de
casos de alta
complexidade,
com internação
clínica em geral,
internação cirúrgica
e capacidade
para solucionar
o déficit de leitos
no município,
o Hospital de
Clínicas encontrase com 40% da
parte estrutural
concluída e segue
o cronograma
estipulado em
contrato. A entrega
da unidade está
prevista para março
de 2012.
Satisfeito com o
bom andamento
da obra, o prefeito

Conheça o
Hospital de
Clínicas de
São Bernardo

falou sobre a
importância do
projeto para o
município. “Essa
obra é uma
expectativa de
décadas e, depois
de pronta, vai
contribuir para
zerar o nosso
déficit de cerca
de 250 leitos
na Saúde. Outro
grande avanço será
na área de partos,
já que hoje em
torno de 30% dos
bebês da cidade
nascem fora do
município”, citou.

Com cerca de 40% de sua estrutura concluída, obra segue o
cronograma contratual; previsão de entrega é março de 2012

Com 11 pavimentos e em um terreno de 18 mil metros
quadrados, hospital será referência na região

O investimento
na construção do
HC é de R$ 124,7
milhões, 66% do
total custeado pelo
Governo Federal e
34% pelos cofres
municipais.
O prédio está
sendo erguido em
uma área de 18 mil
metros quadrados
na Estrada dos
Alvarenga, 999.
Serão 11
pavimentos e o
espaço contará
com heliponto, 180
leitos de
internação e 60
de UTI, sendo 20
pediátricos e
40 adultos,
totalizando 240
leitos.
Serão oferecidos
serviços em
especialidades
cirúrgicas,
diagnóstico
por imagem,
hemodiálise,
medicina
nuclear,
especialidades
clínicas e
pediátricas.
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Palestra no CRI aborda
violência contra a pessoa idosa
Fotos: Divulgação
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No Centro de Referência do Idoso (CRI) são oferecidos
cursos e oficinas como de informática, dança de salão.

Evento
lembra dia
mundial
para o
combate ao
problema
A fim de
sensibilizar os
idosos sobre os
seus direitos, a
Organização das
Nações Unidas
(ONU) declarou
15 de junho como
o Dia Mundial de
Conscientização da
Violência Contra a
Pessoa Idosa. Em
São Bernardo, a
data será lembrada
nesta sexta-feira
(17/6), às 14h,
no Centro de
Referência do

Idoso (CRI) com a
palestra Velhice e
Envelhecimento – A
Violência contra o
Idoso não pode ser
Ignorada.
O evento irá
abordar quais os
tipos de violência
que o idoso pode
sofrer no dia-adia e como fazer
a denúncia. As
palestrantes são a
assistente social e
dirigente do Centro
Dia do Idoso, que
também é mestre
em gerontologia
pela PUC, e a
assistente social do
Serviço de Atenção
à Pessoa Idosa em
Risco Pessoal e
Social da Prefeitura.

Após a palestra,
serão realizadas
atividades culturais,
como dança cigana
e flamenca, além
de musicais.
Casos de violência
e abuso contra
idosos podem ser
relatados pelo
número do Disque
Denúncia, 181.
Outras opções
são o Conselho
Municipal do Idoso
(Rua Redenção,
271, Centro) ou
a Delegacia de
Polícia de Proteção
ao Idoso (Rua
Kara, 128, Jardim
do Mar). Mais
informações
pelo telefone
4126-3700.

Outros serviços para os idosos
A cidade possui 32 pontos de encontro espalhados pela cidade,
onde são realizadas atividades semanais específicas para idosos. No
Centro de Referência do Idoso (CRI), são oferecidos cursos e oficinas
como informática, dança de salão, dança flamenca, violão, inglês,
capoterapia, yoga entre outros. Também há jogos de mesa, bocha,
bilhar e eventos como bailes e bingos.
No Centro Dia são realizados atendimentos diurnos às pessoas
idosas que apresentam limitação na execução das atividades da vida
diária. Além disso, é oferecido o Serviço Social que atende a pessoa
idosa e seus familiares em situação de vulnerabilidade econômica e
social, em especial os que se encontram em situação de dependência.
No local, a pessoa pode ser encaminhada para diversos programas
sociais da Prefeitura.

Mulheres pedreiras são capacitadas
para a instalação de aquecedor solar
As ex-alunas
do curso de
pedreiras, do
projeto Mulheres
Construindo
Autonomia,
participaram dia
11 de junho,
no Centro
de Formação
Profissional Padre
Léo Comissari,
no Jardim Silvina,
de uma atividade
para a capacitação
na montagem
de Aquecedores
Solares de Baixo
Custo.
Essa tecnologia,
cada vez mais
requisitada pela
indústria da

construção civil,
trabalha associada
aos chuveiros e
reduz de 30% a
60% o consumo
de energia nas
residências. O
aquecedor solar é
100% brasileiro e
sua patente é livre.
Parte da formação
continuada
oferecida às
participantes do
curso de mulheres
pedreiras, a aula
é resultado de
parceria entre a
Administração,
Associação
Sociedade do Sol,
Coopersoll/Célula
Solar e a Associação

de Promoção
Humana Padre
Léo Comissari.
De acordo com
a gerente de
Políticas para
Mulheres e
Questões de
Gênero, “a
ação tem como
objetivo capacitar
as mulheres para
produzirem e
instalarem os
aquecedores,
inserindo a
população do
município em
uma nova cultura
de preservação
do meio
ambiente e da
água do planeta”.

São Bernardo
realizará de 1ª
a 14 de agosto
uma feira literária
destinada,
prioritariamente,
aos alunos da
rede municipal de
ensino. O evento,
inédito na cidade e
no Grande ABC, foi
acertado durante
a cerimônia de
abertura do Salão
do Livro do Rio de
Janeiro, dia 6/5,
quando a secretária
de Educação
assinou o contrato
com a Fundação
Nacional do Livro
Infanto-Juvenil.
A feira, que será
sediada no Pavilhão

Fotos: Divulgação

Uma das
metas é
oferecer
um livro a
cada aluno
participante

Objetivo será incentivar a leitura
entre os alunos da rede

Vera
Cruz
e fará parte dos
festejos pelo
aniversário de
458 anos de São
Bernardo, vai
propiciar aos 85
mil alunos da rede
municipal acesso
ao acervo das

maiores e
principais
editoras
do Brasil.
De acordo com
a Secretaria
de Educação,
o objetivo é
garantir um livro
a cada aluno
participante, além
de assegurar que
todas as bibliotecas
escolares possam

atualizar seus
acervos.
O investimento da
Administração com
a Feira Literária é
da ordem de R$ 5
milhões. Durante a
semana, o evento
será destinado
apenas aos alunos
da rede e, nos
finais de semana,
aberto à população
em geral.

Número de inscrições de propostas
de arte-educadores bate recorde
A segunda
edição do edital
de propostas
para seleção e
credenciamento de
arte-educadores
superou as
expectativas da
Secretaria de
Cultura. Ao todo,
foram inscritas,
até 10 de junho,
712 propostas em

diversas linguagens
artísticas, 21 a mais
em relação ao último
edital, lançado no
ano passado.
Os candidatos
prestarão serviço
ministrando oficinas,
workshops e outras
atividades gratuitas
de formação
artístico-cultural em

espaços públicos da
cidade.
Serão selecionadas
e credenciadas
propostas nas áreas
de teatro, dança,
circo, música,
artes plásticas e
visuais, artesanato,
artes audiovisuais,
literatura, prosa,

cultura urbana e
digital, além de
gestão da cultura.
A atividade mais
procurada foi o
teatro, com 175
inscritos.
A lista dos
credenciados será
divulgada em
agosto.

PROGRAME-SE

Em agosto, mês em que faz 458 anos,
cidade receberá sua 1ª feira literária
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OBRA
Assinatura de Ordem de Serviço
da UPA Baeta Neves
Local: Rua dos Vianas, 933 – Baeta
Neves
20 de junho, às 15h
EVENTOS
VII Conferência Municipal de
Saúde
Local: Centro de Formação
dos Profissionais da Educação
(CENFORPE)
Avenida Dom Jaime de Barros
Câmara, 201 – Planalto
17 de junho, às 19h
18 de junho, das 8h às 18h
19 de junho, das 8h às 14h
Bate-papo com Laura de Mello e
Souza
Local: Biblioteca Pública Municipal
Monteiro Lobato
Rua Jurubatuba, 1.415, Centro
18 de junho, às 15h
Tradição Nordestina
Local: EMEB Arlindo Miguel
Teixeira
Estrada dos Alvarenga, 7.500,
Bairro Alvarenga
18 de junho, às 16h
Mutirão de Limpeza, Eu cuido do
meu ambiente!
Local: Fundação Criança Jardim
Silvina
Rua Dom Vasco Mascarenhas, s/n°
18 de junho, das 9h às 12h
Prestação de contas do
Orçamento Participativo da
região do Jardim Laura
EMEB Arlindo Miguel Teixeira
Estrada dos Alvarenga, 7.500
18 de junho, às 9h
III Pariz Festival
Local: Teatro Lauro Gomes
Rua Helena Jacquey, 171, Rudge
Ramos
19 de junho, às 13h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Rudge Ramos
Informações: 4366-3660
20 a 24 de junho
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga
1 a 30 de junho

Esperada há mais de 40 anos, pavimentação da
Estrada do Rio Acima é anunciada durante OP
De 9 a 14 de
junho foram
realizadas
cinco
reuniões com
a população
Em sua etapa final,
o processo de
participação cidadã
na gestão municipal
contemplou, de 9
a 14 de junho, as
regiões do Demarchi
e Botujuru; Centro;
Santa Cruz; Bairro
Assunção; Pq.
Esmeralda e Jd.
Thelma. O destaque
fica por conta
da plenária de
prestação de contas
do Orçamento
Participativo (OP)

realizada dia 11/6,
na Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) José Ibiapino
Franklin, quando o
prefeito assinou a
ordem de serviço
para o início da
pavimentação da
Estrada do Rio
Acima. A obra faz
parte do conjunto
de demandas
escolhidas e
deliberadas pela
comunidade durante
o OP de 2010. Serão
pavimentados sete
quilômetros de
via, da balsa até o
Bairro Santa Cruz. A
intervenção também
prevê drenagem e
sinalização.

Fotos: Divulgação
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Conheça aqui algumas das demandas
Demarchi e Botujuru - Canalização do córrego
Capuava, condicionada à captação de recursos
externos: a documentação está em análise pela Caixa
Econômica Federal. A previsão é que no segundo
semestre o processo licitatório seja fechado.
Centro - Reforma das instalações do velório da Vila
Euclides: obras foram iniciadas em março.
Santa Cruz - Pavimentação da Estrada Taquacetuba:
o projeto, que depende de captação de recursos
externos e licença ambiental, está sendo analisado.

O Ginásio de Esportes Luiz Bonício, no Bairro
Assunção, recebeu cerca de 300 pessoas para a
plenária de prestação de contas do Orçamento
Participativo (OP) no dia 13 de junho.

Bairro Assunção - Reforma da Unidade Básica de
Saúde (UBS) Vila Marchi: deverá ser realizada ainda no
segundo semestre.

A última plenária de prestação de contas do Orçamento Participativo acontece neste sábado
(18/6), às 9h, na EMEB Arlindo Miguel Teixeira, Estrada dos Alvarenga, 7.500 - Jardim Laura
“Vejo que as demandas da
região estão andando e
espero com ansiedade para
ver concluída a canalização
do córrego Capuava. Quero
sugerir maior envolvimento
da comunidade no processo.”

“Desta forma a gente fica
sabendo como o nosso
dinheiro está sendo gasto.
Já percebi
diversas melhorias,
principalmente na
região em que moro.”

Maria Aparecida Valério
Lopes, dona de casa,
moradora do Demarchi

Silvana de Oliveira
Cucinelli, moradora
do DER
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Com muita emoção, primeiras 60 famílias
se mudam para o Conjunto Esmeralda
Beneficiados
com moradias
viviam em
casas
precárias
ou de risco
Alegria e alívio é o
sentimento de 60
famílias que viviam
em moradias em
situação de risco
ou precárias no
Jardim Esmeralda e
se mudaram, dias
15 e 16 de junho,
para o Conjunto
Habitacional

Esmeralda. Os
primeiros 60
apartamentos da
segunda etapa do
conjunto foram
entregues pelo
prefeito no final
de maio. A obra
prevê a produção
de 564 unidades.
Além da construção
de moradias, o
empreendimento
inclui a reforma do
campo de futebol
Corintinhas, a
construção de um
centro comercial e
a implantação de

um parque com
a recuperação de
Áreas de Proteção
Permanente (APPs)
de nascente e
margem de córrego.
O conjunto
habitacional tem
investimento de R$
53,1 milhões, sendo
R$ 31,2 milhões
provenientes da
Prefeitura e R$
21,9 milhões de
repasses federais
por intermédio da
Caixa Econômica
Federal (CEF), no
âmbito do Programa

Fotos: Divulgação
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de Urbanização,
Regularização
e Integração de
Assentamentos
Precários.
O valor total do
investimento
abrange a
construção dos
prédios, mas
também a
implantação de
infraestrutura e
equipamentos
públicos,
regularização
fundiária e trabalho
social junto às
famílias beneficiadas.

Projeto do Conjunto Esmeralda
prevê a construção de um total
de 564 apartamentos.

“Foram mais de 20 anos morando em um barraco
e sem esperança no futuro. Cheguei a perder tudo
numa enchente e agora finalmente posso viver no
que é meu, com conforto, segurança e dignidade.
Não vejo a hora de decorar tudo do meu jeito.”

“Estou muito feliz. Antes vivia em um barraco de um
cômodo com minhas duas filhas e os ratos, além da
insegurança e da falta de infraestrutura. Por muitas
vezes cheguei a temer pela vida da minha família.
Aqui vamos recomeçar nossa história.”

“Foram anos de incertezas morando praticamente
ao relento. Mas hoje tudo isso é passado. Agora
pode cair um verdadeiro dilúvio lá fora que
vou dormir tranquilamente e sem medo de
ser levada pela enxurrada.”

Maria José Almeida, dona de casa

Luciana Silva de Jesus, autônoma

Adleide Fernandes Lira, auxiliar de limpeza

Tia Carroll e Igor Prado Band levam muito soul ao Parque Salvador Arena
O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena irá
receber a cantora
norte-americana
Tia Carroll, que
fará o show de
lançamento de
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

seu terceiro álbum
– Soul Survivor –,
acompanhada da
banda Igor Prado
Band, um dos ícones
do soul brasileiro. A
entrada é gratuita.
Dona de uma voz
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

impressionante e
marcante presença
de palco, a cantora
já foi comparada
a lendas como
Tina Turner e
Aretha Franklin. Ela
iniciou sua carreira

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

profissional no
final dos anos 70,
acompanhando o
lendário bluesman
Jimmy McCracklin e
a cantora Sugar Pie
DeSanto.
O Parque Municipal

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

Engenheiro Salvador
Arena fica na
Avenida Caminho
do Mar, 2.980,
Rudge Ramos.
Mais informações
pelo telefone
4368-1246.

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
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Paço Municipal (9º andar) - Centro
Fone: 4348-1207 - Ramal 2328

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
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Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira,
Ana Paula Dante e Kelly Santos

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina

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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