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Muita música e
diversão no final
de semana com
o 1° ‘Arraia’ do
Parque Estoril
HABITAÇÃO 2

Mais 224 famílias estão de casa
nova em São Bernardo do Campo
Moradores foram retirados de áreas de risco ou habitações
precárias e encaminhados para o Conjunto Três Marias
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Prefeito desativa
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José Fornari
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Formadas pela
Prefeitura, pedreiras
vão trabalhar em
obra do Sam’s Club
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Mais 224 famílias se
mudam para o Conjunto
Habitacional Três Marias
Ex-moradores de áreas em risco ou habitações
precárias foram recebidos pelo prefeito

O prefeito de
São Bernardo
acompanhou na
quinta-feira (30/6)
a mudança de
mais um grupo de
famílias, de um
total de 224, que
vem ocupando
os apartamentos
do Conjunto
Habitacional Três
Marias desde
segunda-feira (27/6).
Originárias de
moradias em área
de risco ou precárias
em núcleos como
Sítio Bom Jesus,
Alvarenga Peixoto,
Divinéia, Pantanal I
e II, além do Jardim
Ipê, as famílias

deixam para trás
problemas como o
medo de enchentes
e desabamentos e
a convivência com
esgoto a céu aberto.
O Conjunto
Habitacional Três
Marias prevê a
construção de
52 edifícios, que
somam 1.236
apartamentos. Cada
andar tem quatro
unidades com
dois dormitórios,
cozinha, sala,
banheiro e área de

“Antes vivia em um
barraco convivendo com
roedores, insetos e baratas,
além da insegurança
e da falta de
infraestrutura.
Por muitas vezes
cheguei a temer pela
minha família.
Aqui vamos recomeçar
nossas vidas.”

serviço. As entradas
de água potável e
energia elétrica,
com os respectivos
medidores, são
individuais.
Além das
habitações, o
Conjunto tem toda
a infraestrutura
necessária, como
sistema viário e
pavimentação,
drenagem, sistema
de abastecimento de
água e esgotamento
sanitário, energia
elétrica e iluminação

Regina Célia Malheiro, autônoma

pública. Do total de
R$ 71 milhões
para a obra,
R$ 57 milhões
são do Governo
Federal e R$ 14
milhões da
Prefeitura.
As obras dos 224
apartamentos agora
ocupados foram
entregues no
dia 2 de junho,
em solenidade
que contou com a
presença da ministra
do Planejamento,
Miriam Belchior.
A previsão é que
mais 80 moradias
do conjunto sejam
entregues até o final
de julho. As primeiras

“

Quando entrei na minha nova
casa não me contive, pois
foram anos de incertezas e
muito medo de uma tragédia.
Agora estou no paraíso, mas
todos têm a obrigação de
manter o prédio conservado.

“

Fotos: Divulgação
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Celina Maria de Jesus,
costureira
224 unidades foram
entregues em
setembro de 2010.
O chefe do Executivo
acompanhou a
chegada de alguns
dos novos moradores
e parabenizou os
proprietários pela

“Praticamente nasci
dentro de uma favela.
Quando entrei nesse
apartamento me
dei conta do quanto
minha vida irá melhorar.
Não é apenas um
apartamento que estamos
recebendo. Na verdade
é o resgate de nossa
cidadania.”

concretização do
sonho da casa
própria. “Estamos
tirando pessoas
de áreas precárias
e de risco e
proporcionando
moradia digna e de
qualidade”, ressaltou.

Maria José dos Santos, dona de casa

Prefeito
desativa e finaliza
demolição do
alojamento
José Fornari
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Foto: Divulgação

Famílias, atendidas pelo
programa Renda Abrigo,
receberão novas moradias

Famílias receberão novas moradias
no Conjunto Habitacional Silvina/Naval
Os últimos blocos
do alojamento
José Fornari, no
Jardim Silvina,
foram desativados
e demolidos na
quarta-feira (22/6)
pelo prefeito de
São Bernardo. O
alojamento chegou
a abrigar 188
famílias, que foram
paulatinamente
encaminhadas ao
programa Renda
Abrigo e que serão
contempladas
futuramente
com moradias
no Conjunto
Habitacional Silvina/
Naval, que está
sendo construído
na região. O
empreendimento
terá 540
apartamentos.
A ação é parte
do programa
habitacional da
Prefeitura, que
prevê a desativação
de todos os
alojamentos do
município, que
não ofereciam
condições dignas de

moradia. Após dar
início à demolição,
o prefeito destacou
a importância
simbólica da
medida. “Esse
ato é uma página
que estamos
virando na nossa
cidade. As metas
estabelecidas estão
sendo executadas”,
ressaltou.
Além das famílias
que residiam no
José Fornari, os
apartamentos do
Conjunto Silvina/
Naval contemplarão
moradores
da favela Naval, de
áreas de risco do
Silvina e de outros
alojamentos.
Com investimento
de R$ 39,5 milhões,
as obras incluem
ainda intervenções
na infraestrutura,
implantação de
áreas verdes,
regularização
fundiária,
implantação
de um centro
comercial, entre
outras melhorias.

Reforma e ampliação da UBS
São Pedro é entregue
Demanda
do OP,
unidade
teve equipe
e espaço
ampliados
A reforma da
Unidade Básica
de Saúde (UBS)
São Pedro, uma
das demandas
escolhidas pela
comunidade como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo
(OP) de 2011, foi
entregue pelo
prefeito na quartafeira (29/6).
Localizada no
número 100 da Rua
da Comunidade,
o espaço recebeu
investimento de
cerca de R$ 1,8
milhão, mais
R$ 400 mil na
aquisição de
equipamentos e
mobiliário.
Com a ampliação, o
prédio ganhou mais
136 m² e passou
a ter 1.291 m² de
área construída,
possibilitando a
implantação de
novos espaços,
como salas de
reunião para a
comunidade,
acolhimento dos
usuários, além
de brinquedoteca
e sala para os
apoiadores
e agentes

Antes

Fotos: Divulgação
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Espaço anterior não oferecia atendimento adequado para
os moradores nem condições de trabalho aos servidores

depois

UBS, com 40 mil usuários cadastrados, ganhou novas
salas, brinquedoteca e ampliou quadro de profissionais
comunitários.
Todas as
intervenções
foram pensadas de
modo a garantir
atendimento mais
humano para
os munícipes e
melhores
condições de
trabalho para
os servidores.
A reforma e
ampliação vai
beneficiar cerca
de 40 mil
usuários
cadastrados na
unidade, que
efetua em média
6 mil atendimentos
por mês.

“A obra foi
importante para
a comunidade,
que precisa
dessa UBS.
A unidade não
estava em
bom estado de
funcionamento.”

“A população da Vila
São Pedro
estava esperando há
muito tempo
a reforma
na UBS. Só pela
fachada dá para
perceber as melhorias
realizadas.”

Raquel da Cruz
Santos, 53 anos,
dona de casa.

Luciana Cristina da
Silva, 35 anos, dona
de casa.

Equipe ampliada
A UBS já dispõe de 60 agentes comunitários e 8 equipes de Saúde da Família. Com
a ampliação, a unidade passará a contar com oito consultórios odontológicos e
a equipe de dentistas será aumentada de dois para quatro profissionais, além de
quatro auxiliares e quatro técnicos em saúde bucal. O número de consultórios
médicos, de enfermagem e multiprofissionais aumentará de 12 para 16. Além disso,
a unidade irá oferecer atendimento psicológico.

Prefeitura vai construir piscinão na região
central para combater enchentes
Foto: Divulgação

milhões de litros
de águas pluviais.
Após a finalização
dos trâmites com
o DAEE, será
aberto o processo
licitatório para
contratação da
empresa que
executará a obra.
Outras ações

Piscinão subterrâneo será construído em parte
do estacionamento do shopping Metrópole

Reservatório
poderá
armazenar
220 milhões
de litros de
águas pluviais
Com o objetivo de
reduzir o problema
de enchentes
na área central
do município, a
Prefeitura de São
Bernardo construirá
um piscinão
subterrâneo
em parte do
estacionamento

do shopping
Metrópole,
no Centro. O
reservatório
está orçado em
cerca de R$ 60
milhões, recursos
do Governo do
Estado por meio
do Departamento
de Água e Energia
(DAEE). A previsão
é que a obra seja
entregue em 2013.
A construção do
piscinão faz parte
de uma série
de intervenções
realizadas pela

Administração para
reduzir o problema
de enchentes
na cidade,
principalmente
na região
central. “Após a
conclusão da obra
conseguiremos ver
os resultados, em
especial na região
do Paço Municipal,
uma das mais
atingidas”, afirma
o secretário de
Serviços Urbanos.
O reservatório terá
capacidade para
armazenar 220

Estacionamento do Paço Municipal
tem período de gratuidade alterado
Com o objetivo de
melhorar o uso do
estacionamento
do Paço Municipal
de São Bernardo, a
Prefeitura alterou
o período de
gratuidade de duas
para uma hora. O
estacionamento
não tem custo
para usuários
de serviços da
Administração
Municipal.

Para aqueles
que forem ser
atendidos pela
Rede Fácil ou por
outros serviços
do Paço por mais
de uma hora,
um carimbo de
comprovante deve
ser solicitado
na central de
gerenciamento do
estacionamento
para obter isenção
do pagamento.

Caso contrário, a
partir da segunda
hora estacionada
serão cobrados
R$ 7 e mais R$
10 para cada hora
adicional. O horário
de funcionamento
do estacionamento
é de segunda à
sexta-feira, das 7h
às 22h. O acesso
é livre das 22h
de sexta às 7h de
segunda.

da Prefeitura
para minimizar
a ocorrência de
enchentes na
região central
são a construção
de galerias de
águas pluviais na
Rua Jurubatuba
- em processo
de licitação - e

a abertura de
licitação para
a execução do
Plano Diretor de
Drenagem, que vai
apontar
o tipo de
intervenção
necessária para
cada região do
município.
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Alunos de EMEB e comunidade do Taboão
recebem nova e equipada quadra poliesportiva
Espaço
beneficia
1,3 mil
alunos e
comunidade
do entorno

Os alunos e a
comunidade do
entorno da Escola
Municipal de
Educação Básica
(EMEB) Professor
Ramiro Gonçalez
Fernandes, no
Taboão, receberam
na terça-feira
(28/6) uma nova e
equipada quadra
poliesportiva.
Com mais essa
inauguração
realizada pelo
prefeito, a
Administração
entrega 13 das 54
quadras que serão
reformadas, ao
custo total de R$
16,9 milhões.
A EMEB conta

com cerca de
1,3 mil alunos
matriculados,
entre ensino
fundamental e
Educação de Jovens
e Adultos (EJA).
Na quadra foram
investidos mais de
R$ 289 mil para
cobertura metálica,
piso apropriado,
fechamento
lateral com telhas
e alambrado,
iluminação,
demarcação, além
da aquisição de
material para
práticas esportivas
como bolas, redes e
tabela de basquete.
Mais do que um
espaço apenas
para os alunos, o
prefeito esclareceu
que a quadra
poderá também
ser utilizada pela
comunidade.
“Espero que a
quadra seja motivo

de muita alegria e
propicie a prática
de atividade física
entre os alunos,
independentemente
das condições do
tempo”, afirmou.
Durante a
solenidade de
inauguração,
alunos do
programa da
Prefeitura Tempo
de Escola - que
oferece atividades
educativas no
contraturno escolar
- apresentaram
músicas folclóricas,
além de um vídeo
didático produzido
pela escola.
A próxima quadra
será inaugurada
nesta sexta-feira
(1/7), às 10h30, na
EMEB Profª. Nádia
Aparecida Issa Pina,
na Av. Imperatriz
Leopoldina, 1.080,
no Bairro Nova
Petrópolis.

Fotos: Divulgação
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Durante a inauguração, os alunos apresentaram músicas
folclóricas e foi exibido um vídeo produzido pela escola

“A quadra ficou muito
legal, principalmente
pela cobertura. Antes,
quando chovia, ela
ficava molhada e era
perigoso escorregar.”
Amanda Rocha Pereira,
10 anos, aluna
da 4ª série

“Meu neto está no
primeiro ano e a
atividade física é muito
importante. Com a
quadra, ele poderá jogar
futebol e não precisará
ficar na rua.”
Alzira Fernanda Pires,
51 anos, dona de casa

“A quadra ficou ótima
e arrumadinha. Com a
cobertura, os alunos
vão poder fazer aula de
Educação Física mesmo
na chuva.”
Maria de Lourdes
de Oliveira, 45 anos,
ajudante geral

O prefeito de São
Bernardo recebeu
na terça-feira (28/6),
em seu gabinete, a
visita das atletas da
Seleção Brasileira de
Handebol Feminino,
que disputam
até o dia 2 de
julho, no Ginásio
Poliesportivo,
o Campeonato
Pan-Americano
da modalidade.
As meninas da
seleção abriram
a competição no
mesmo dia, à noite,
com uma grande
vitória contra o
México - 31x16 - e
repetiram a boa
atuação contra Cuba
na quarta (28/6),

com o placar de
36 x 21.
Durante o encontro,
o chefe do Executivo
destacou que o
handebol é uma
modalidade muito
presente na cidade:
atualmente, o
município tem
1,6 mil jovens
praticantes entre os
22 mil atendidos nas
diversas atividades
esportivas oferecidas
pela Prefeitura.
Já o presidente
da Confederação
Brasileira de
Handebol, Manoel
Luiz Oliveira, citou
o Centro Nacional
de Desenvolvimento
do Handebol,
que a Prefeitura
irá construir,
como exemplo do
comprometimento
do poder
público com o
desenvolvimento do
esporte.

A Seleção Brasileira abriu a competição
com uma grande vitória contra o México
Conheça o futuro Centro de
Desenvolvimento do Handebol
Orçado em mais de R$ 12 milhões,
o futuro Centro Nacional de
Desenvolvimento do Handebol contará
com quadra coberta para competições,
arquibancada com mais de 700 lugares
e acessibilidade para pessoas com
deficiência. Localizada no espaço do
antigo Clube da Volks, a estrutura,
com mais de 6,5 mil m², contará ainda
com quadra de treinamento, área
de imprensa, departamento médico,
fisioterapia, musculação, refeitórios e
alojamento para 120 pessoas.

PROGRAME-SE

Cidade vai
construir
centro de
treinamento
para a
modalidade

Foto: Divulgação

Prefeito recebe Seleção Feminina de
Handebol, que disputa Pan-Americano
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Eventos
III Festa dos pescadores
profissionais da Billings
Local: Capatazia Z 1
Estrada do Rio Acima, 5.930,
Riacho Grande - Pós Balsa
Dia 2 de julho, às 10h
Espetáculo Dobras
Local: Teatro Lauro Gomes
Rua Helena Jacquey, 171
Rudge Ramos
Dia 2 de julho, às 20h
Dia 3 de julho, às 19h
Formatura dos alunos do EJA Educação de Jovens e Adultos
Local: Cenforpe
Av. Dom Jaime de Barros Câmara,
201, Bairro Planalto
7 de julho, às 19h
Inaugurações
Quadra Poliesportiva
Local: EMEB Profª Nádia
Aparecida Issa Pina
Av. Imperatriz Leopoldina, 1.080
Nova Petrópolis
1º de julho, às 10h30
Quadra Poliesportiva
Local: EMEB José Luiz Jucá
Rua Tiradentes, 3.180
Montanhão/ Vl. Esperança
5 de julho, às 10h30
Inscrições
Curso de Manutenção de Aves
como Animais de Estimação
Local: Rua Jacquey, 61, Rudge
Ramos; pelo email eco.escola@
saobernardo.sp.gov.br ou tel.
4367-6371
Até 8 de julho
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Taboão e Paulicéia
Informações: 4366-3660
4 a 8 de julho
Programa Cidade Viva
Região: Alves Dias, Cooperativa,
Planalto, Independência
1 a 31 de julho

Mulheres pedreiras de São Bernardo
trabalharão em obra do Sam’s Club
No total,
50 mulheres
formadas pela
Prefeitura
atuarão na
construção

O futuro é muito
mais promissor
para as 50
mulheres que
acabaram de ser
contratadas pelo
Walmart Brasil e
que vão trabalhar
na construção do
primeiro Sam’s Club
de São Bernardo.
As profissionais,
pioneiras em um
mercado dominado
pelos homens,
conseguiram essa
oportunidade

depois de formadas
pelo programa da
Prefeitura Mulheres
Construindo
Autonomia, que
ofereceu curso na
área de construção
civil.
O anúncio da
contratação
aconteceu na
quarta-feira (22/6),
em solenidade no
canteiro de obras
da unidade, no
Bairro Anchieta,
pelo prefeito e
pelo presidente
do Walmart
Brasil, Marcos
Samaha. A ministra
Iriny Lopes, da
Secretaria Especial
das Mulheres do

Governo Federal,
também esteve
presente.
O Mulheres
Construindo
Autonomia
capacitou 163
alunas e a
última turma se
formou em maio.
As mulheres
receberam
certificado de
conclusão nos
cursos de
alvenaria,
pintura e
texturização.
Para o prefeito, o
poder público tem
a obrigação de
garantir igualdade
de condições
para as mulheres

Foto: Divulgação
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O programa Mulheres Construindo Autonomia deu
capacitação em alvenaria, pintura e texturização

trabalhadoras.
“Esta é uma janela
no mercado de

trabalho que
o Walmart e a
Administração de

São Bernardo estão
abrindo para elas”,
comentou.

Sete vias já
receberam
melhorias,
o que
inclui nova
sinalização

O programa de
recapeamento
asfáltico Rua Nova
chega segundafeira (4/7) à
Avenida Senador
Vergueiro, uma
das principais
vias da cidade
e que há mais
de 10 anos não
recebia melhorias.
De início, o
programa prevê o
investimento de
R$ 60 milhões no
recapeamento de
42 vias da cidade,
o que corresponde
a 470 mil metros
quadrados de
obras. A previsão
é que essas
intervenções
terminem em
dezembro de
2012.
Nesta primeira
etapa das obras

FotoS: Divulgação

Programa de recapeamento Rua
Nova chega à Senador Vergueiro
cONCLUÍDA

cONCLUÍDA

Avenida Luiz Pequini

Rua Giacinto Tognato

EM ANDAMENTO

cONCLUÍDA

Rua dos Vianas
na Avenida
Vergueiro,
as melhorias
acontecerão no
trecho que vai do
Paço Municipal até
a altura da praça
John Fitzgerald
Kennedy, sentido
Rudge Ramos.
Em uma segunda
etapa, as obras

serão realizadas
no trecho que
vai da praça
John Fitzgerald
Kennedy até a rua
Winston Churchill.
A proposta é que
as obras estejam
concluídas no mês
de agosto.
Segundo o
secretário de

Avenida Wallace Simonsen
Serviços Urbanos,
a proposta do
Governo é realizar
o recapeamento
continuamente,
melhorando a
mobilidade e a
segurança no
trânsito
da cidade.
Sete vias da cidade
já receberam o

programa e estão
recapeadas e com
sinalização nova:
Rua Jardim, Rua
Municipal, Av.
Luis Pequini, Av.
Wallace Simonsen,
Rua Jesus de
Nazareth, Rua
Giacinto Tognato e
Rua Campinas.

Evento discute 9
indústria de
petróleo e gás
A Pinacoteca
Municipal recebe
na próxima terçafeira (5/7), a partir
das 19h, o evento
Equipaindustria
São Bernardo do
Campo 2012. A
iniciativa vai reunir
empresários,
gestores públicos,
acadêmicos e
demais atores do
setor de petróleo
e gás e tem por
finalidade inserir as
empresas da cidade
e região do ABC na
cadeia produtiva
dessa indústria.
O encontro é um
dos resultados da
parceria firmada
entre a Prefeitura
e o Instituto
de Tecnologia
Aplicada a Energia
e Sustentabilidade
Socioambiental
(ITAESA). Durante
o evento, também
será assinado
convênio para a
realização na
cidade da feira
do setor, que
acontecerá em
abril de 2012 no
Pavilhão Vera Cruz.

Labirinto Verde vai promover educação
ambiental para crianças de São Bernardo
Segunda
do gênero
no País,
atração
ensina e
diverte

A Prefeitura de São
Bernardo do Campo
inaugurou quintafeira (30/6), na
Cidade dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, mais
um instrumento
para a promoção de
educação ambiental
entre as crianças,
o Labirinto Verde
dos Direitos.
Com 28 metros
de comprimento
por 14 metros
de largura e

construído em
alvenaria com
revestimento
vegetal, o labirinto
ensina, por meio de
atividades lúdicas,
a importância
de preservar os
recursos naturais
e os direitos das
crianças e jovens.
A inauguração
faz parte das
comemorações
pelo Dia Mundial
do Meio Ambiente,
celebrado em 5
de junho. Esse é o
segundo Labirinto
Verde do Brasil,
mas a atração de
São Bernardo é a
única que concilia
atividades lúdicas
e pedagógicas ao

mesmo tempo.
A ideia da atração,
voltada a crianças
de 6 a 12 anos,
é que o visitante,
ao percorrer
o labirinto,
seja desafiado
a responder
perguntas
sobre temas
ambientais, sempre
relacionadas
ao cotidiano e
que auxiliem no
entendimento
de nosso papel
dentro do ciclo
natural do planeta.
Respondendo
corretamente
às questões, e
aprendendo no
processo, a criança
chega ao final do

Fotos: Divulgação
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Crianças devem responder perguntas
para encontrar a saída do labirinto

percurso.
O labirinto poderá
ser visitado por
alunos de escolas
municipais e
particulares da
cidade mediante

agendamento, bem
como pelas crianças
e adolescente
atendidos pela
Fundação Criança.
A Cidade dos
Direitos da Criança

e do Adolescente
fica na Rua
Francisco
Visentainer, 804,
Bairro Assunção.
Informações pelo
telefone 4344-2100.

São Bernardo recebe inscrições de projetos para contação de histórias
A Prefeitura de São
Bernardo receberá
até o dia 8 de
julho inscrições
para seleção
e contratação
de projetos de
contação de
histórias como
incentivo à leitura.
Os 24 projetos
selecionados
receberão R$
10 mil e serão
oferecidos
à população
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

em espaços
comunitários e da
rede educacional.
De acordo com o
edital - disponível
no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.sp.gov.
br -, os selecionados
deverão realizar um
evento mensalmente
durante um ano,
além de promover
atividades como
cursos, palestras
e oficinas de
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
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formação.
Poderão participar
da seleção pessoas
jurídicas com
atuação comprovada
na área de literatura
e artes cênicas.
O edital também
prevê que 50%
dos projetos
contemplados sejam
reservados aos
moradores do ABC.
Os documentos
necessários para
a inscrição devem

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

Projetos de contação de histórias serão oferecidos em
espaços públicos para fomentar o amor pela leitura
ser entregues
pessoalmente ou por
correio na Secretaria

Secretaria de Educação
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Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
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Secretaria de Habitação
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de Cultura de São
Bernardo, cujo
endereço é

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

Rua Bauru, 21,
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CEP 09751- 440.
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CONTATO
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
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