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Programa Cidade
de Paz leva mais
segurança à
comunidade
do Alvarenga

Nova UPA é inaugurada na região
da Paulicéia, Taboão e Jordanópolis

SAÚDE 2

Com investimento de R$ 4,8 milhões,
unidade fará 14,4 mil atendimentos por mês

TRÂNSITO

Nova etapa do rebaixamento da Avenida
Lions tem continuidade neste sábado

EDUCAÇÃO

4 TRABALHO

CEU São Pedro
terá nome da mãe
da ex-primeira-dama do País
Marisa Letícia

CTR de São
Bernardo oferece
palestras sobre
orientação
profissional

8

DIVERSÃO

4

40

Cidade da Criança sedia 2° Encontro ,de
Colecionadores de Miniaturas de Veiculos

Moradores da região
da Paulicéia, Taboão e
Jordanópolis ganham UPA

Fotos: Divulgação
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Unidade, quinta do gênero na cidade,
atenderá até 14,4 mil pessoas por mês

Unidade terá capacidade para efetuar
14,4 mil atendimentos por mês

O sistema de Saúde
de São Bernardo
ganhou um grande
reforço na quartafeira (10/8) com
a inauguração
pelo prefeito da
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA)
24 horas Paulicéia/
Taboão. Localizada
na Rua Pedro de
Toledo, 326, é a
quinta unidade
deste tipo do
município e terá
capacidade para
efetuar 14,4 mil
atendimentos por
mês.
Com uma área
total de 1,2 mil
metros quadrados,
contemplará os

moradores dos
bairros Taboão,
Paulicéia e
Jordanópolis. O
investimento na
unidade foi de R$
4,8 milhões.
A UPA é destinada
a atender urgências
e emergências
de baixa e média
complexidade, com
funcionamento 24
horas, inclusive nos
fins de semana.
Totalmente
climatizada e
informatizada,
possui 14 leitos,
quatro para crianças
e dois de Unidade
de Terapia Intensiva
(UTI). Conta ainda
com consultórios

médicos,
odontológicos
e farmácia dia
e noite com
remédios gratuitos.
Também dispõe
de laboratório
de análises,
eletrocardiograma,
raio-x e salas
de medicação e
nebulização.
O chefe do
Executivo afirmou
que a transformação
da Saúde é um
dos compromissos
estabelecidos no
seu programa de
governo. “Nós
tivemos que
reestruturar todo o
setor. Espero que,
com a inauguração

desta UPA, os
profissionais
trabalhem em um
ambiente saudável,
atendendo a
população de
forma ainda mais
humanizada”, disse.
Além da UPA,
a região será
beneficiada com a
reforma e ampliação
da Unidade Básica
de Saúde (UBS) do
Taboão, obra que
teve início na
quinta-feira
(11/8), com a
assinatura pelo
prefeito da ordem
de serviço
(veja matéria
completa
na página 5).

“A UPA é muito
importante aos
moradores
dessa região.
Por estar
bonita e com
equipamentos
novos, não deixa a
desejar a uma
unidade de Saúde
particular.”

“Ficou melhor do
que eu esperava
e acredito que a
população vai ficar
muito satisfeita.
Agora, todos têm que
ajudar a preservar
o espaço, para que
ele fique limpo e
organizado.”

“É muito bom ter a UPA
no bairro, que conta
com os equipamentos
necessários
para o atendimento de
casos de urgência e
emergência.
Agora a comunidade
tem que ajudar a
manter.”

“Com a UPA teremos
atendimento de
urgência e emergência
com mais agilidade
e isso significa
respeito ao cidadão.
A modernidade
das instalações e
equipamentos saltam
aos olhos.”

Josemar Fernandes
Pinheiro, 51 anos,
comerciante.

Isabel Rosana Lanci,
35 anos, enfermeira e
conselheira do bairro.

Antonio Carlos do
Nascimento, 59 anos,
consultor de negócios.

Milton Dias Lopes, 53
anos, comerciante.

UPAs reforçam atendimento
da Saúde na cidade
UPA São Pedro: atende 13 mil
pacientes por mês; investimento de 5,1
milhões
UPA Demarchi/Batistini: atende até
9 mil pessoas por mês; investimento
de R$ 5,3 milhões
UPA Riacho Grande: tem capacidade
para 180 atendimentos diários;
investimento de R$ 6 milhões
UPA União/Alvarenga: com
capacidade para realizar 14,4 mil
atendimentos por mês; investimento
de R$ 5,3 milhões
Até o final do governo serão
entregues mais quatro UPAs: Baeta
Neves, com inauguração prevista
para 5 de setembro, Jardim Silvina,
Rudge Ramos e Alves Dias/
Assunção.

Serviço
Com a inauguração, serão desativadas
as unidades de Pronto-Socorro
do Taboão e da Paulicéia. Quem
necessitar de atendimento de urgência
e emergência deverá se dirigir à UPA
Paulicéia/Taboão.
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Atendimento é feito por classificação de risco

UPA também conta com brinquedoteca para a criançada

CEU São Pedro receberá nome da mãe
da ex-primeira-dama do País Marisa Letícia
Complexo
vai atender
mais de 5,2
mil alunos
de 0 a
10 anos

As obras do Centro
de Educação
Unificado (CEU) São
Pedro, localizado
no antigo Clube
da Volks, foram
vistoriadas na
terça-feira (9/8)
pelo prefeito de
São Bernardo e
por dona Marisa
Letícia, mulher do
ex-presidente Lula.
A unidade, que em
seus quatro blocos
atenderá mais de
5,2 mil alunos na
faixa de 0 a 10 anos,
receberá o nome da
mãe da ex-primeiradama, Regina Rocco
Casa.
Maior entre os
sete CEUs que a
Prefeitura está
construindo na
cidade, a unidade
São Pedro terá
bibliotecas para alunos e

Fotos: Divulgação
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Unidade vai oferecer à comunidade educação, esporte e cultura
comunidade -, praçamirante, atelier de
ciências e artes,
ginásio de ginástica
artística para alunos
e comunidade,
além de trilha
e espaço para
esportes radicais. O
investimento total é
de R$ 56,7 milhões.
Segundo o chefe
do Executivo, dar
o nome da mãe
de dona Marisa
ao CEU São Pedro
é uma forma de
homenagear a
matriarca da exprimeira-dama,
que nasceu e viveu
em São Bernardo.

“A dona Regina
Rocco Casa foi uma
grande mulher e a
cidade ainda não
tinha prestado
essa homenagem”,
explicou o prefeito.
Depois de
cumprimentar os
funcionários da
obra, a ex-primeiradama disse estar
muito honrada com
a homenagem.
“Tenho certeza que
esse CEU vai trazer
felicidade a muitas
mães, que tanto
precisam de escolas
e de creches para
deixar seu filhos”,
afirmou.

Conheça o programa de construção
de CEUs de São Bernardo
CEU Silvina: com investimento da Prefeitura de R$ 17,3
milhões, a unidade terá 28 salas de aula para o atendimento
de 1.292 alunos na faixa etária de 0 a 10 anos.
CEU Três Marias: terá 28 salas de aula para o atendimento
de 1.292 alunos na faixa etária de 0 a 10 anos, do berçário
ao fundamental. Investimento de R$ 26,8 milhões, recursos
próprios da Prefeitura.
CEU Parque Hawaí: unidade localizada no Alvarenga e que
terá 28 salas de aula para o atendimento de 1.072 alunos
na faixa etária de 0 a 5 anos (berçário e ensino infantil).
Investimento de R$ 7,8 milhões.
CEU São Pedro: composto por quatro unidades, atenderá
mais de 5,2 mil alunos de 0 a 10 anos. O investimento será
de R$ 56,7 milhões

Unidade
contará
com maior
número de
médicos e
serviços

São Bernardo deu
início nesta quintafeira (11/8) à
reforma e ampliação
da Unidade Básica
de Saúde (UBS) do
Taboão. Cerimônia
realizada na própria
unidade, localizada
na Avenida do
Taboão, 4.099,
marcou o começo
das obras, que terão
investimento de R$
3,42 milhões.
O novo equipamento
contará com
maior número de
médicos, novos

espaços e serviços,
implantação da
Estratégia de Saúde
da Família e Base
do Serviço de
Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU)
24 horas.
As obras também
incluíram revisão
elétrica e hidráulica,
pintura interna
e externa, nova
padronização
visual da fachada
e brinquedoteca.
A previsão de
inauguração é
dezembro deste
ano.
Como o serviço do
SAMU para a região
tem hoje como base
apenas o ProntoSocorro do Rudge
Ramos, a ideia é
que o atendimento

Foto: Divulgação

São Bernardo inicia reforma e
ampliação da UBS Taboão

UBS ganhará SAMU e equipe de
Estratégia de Saúde da Família

fique mais ágil com
a reforma.
Serviço
Enquanto durarem
as obras, o
atendimento da
UBS Taboão será
transferido para um
imóvel alugado na
Rua Espanha, 262,
na Vila Santa Luzia.
Para a realização
da mudança, a

unidade ficará
fechada a partir do
dia 12/8, reabrindo
para funcionamento
no novo endereço
no dia 17/8.
Nesse período, a
UBS funcionará
excepcionalmente
no dia 13/8 para
a campanha de
vacinação contra a
poliomielite.

Segunda fase da vacinação
contra a paralisia infantil
será neste sábado

w

A segunda fase
da campanha de
vacinação infantil
contra a poliomielite
(paralisia infantil)
será realizada neste
sábado (13/8).
Todas as crianças
menores de 5 anos
receberão as duas
gotas da vacina
Sabin, contra a
pólio.
Em São Bernardo,
a campanha será
realizada nas 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) do
município e mais 23
postos de vacinação
alternativos, como
supermercados e
EMEBs. A maioria
dos postos volantes
ficará aberta das 8h
às 17h, horário em

que funcionarão as
UBSs.
A Divisão de
Vigilância
Epidemiológica
espera vacinar 95%
da população na
faixa etária até 5
anos, de acordo
com a meta do
Ministério da Saúde.
Mesmo as crianças
que já se vacinaram
devem tomar a
segunda dose. É
necessário que os
pais levem a carteira
de vacinação no dia
da campanha.
Os endereços
dos locais de
vacinação estão
relacionados no
site da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br.
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Nova etapa do rebaixamento da Avenida Lions
tem continuidade neste sábado
Prefeito
anunciou
liberação
das
pistas
marginais

Tem continuidade
neste final de
semana mais
uma etapa do
rebaixamento
da Avenida
Lions. Seguindo
o cronograma
das obras, serão
liberadas para o
tráfego neste sábado
(13/8) as duas faixas
de rolamento da
pista marginal da
via no sentido Santo
André/Diadema,
entre o Viaduto
Rotary e a Avenida
Senador Vergueiro.
No sábado anterior,
dia 6 de agosto, a
pista marginal no
sentido contrário,

para Santo André, já
havia sido liberada.
As duas ações, que
abrem caminho para
o rebaixamento da
via por meio das
escavações das
pistas centrais previsto para iniciar
em outubro -, foram
anunciadas pelo
prefeito na sextafeira (5/8).
O rebaixamento da
avenida, que tem
um volume diário
médio de cerca de
40 mil veículos por
sentido, tornará
mais rápido o
tráfego de passagem
e diminuirá os
congestionamentos,
facilitando o acesso
a Santo André, São
Bernardo e Diadema.
O investimento,
com financiamento
do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento

(BID), é de
aproximadamente
R$ 25 milhões.
O chefe do
Executivo falou
sobre a importância
da obra. “Com o
rebaixamento,
ganharemos mais
três faixas de via
expressa para
cada sentido sem
nenhum semáforo
desde a Via Anchieta
até a Fundação
Santo André”, disse
o prefeito.
Até o momento
foram realizadas
63 das 78
desapropriações de
imóveis situados
nas áreas adjacentes
à Avenida Lions,
no trecho entre o
Viaduto Rotary à
Rua 25 de março.
A previsão é que a
obra seja finalizada
em março de 2012.

Foto: Divulgação
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Obra vai diminuir o trânsito e
facilitar acesso às cidades vizinhas
Conheça o rebaixamento da Avenida Lions
Benefícios: vai facilitar o tráfego de passagem e diminuirá
os congestionamentos na região, agilizando o acesso a Santo
André, São Bernardo e Diadema; eliminação dos cruzamentos
em nível e menor espera nos semáforos nos cruzamentos das
avenidas Senador Vergueiro, Rua Brasil e Avenida Vivaldi
com a Lions
O que será feito: três faixas de rolamento expressas para o
trecho rebaixado e duas faixas nas marginais, em cada sentido
Investimento: R$ 25 milhões, com financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Previsão de término: março de 2012

Projeto
Orientar
inspeciona
veículos a
diesel
gratuitamente

Eventos
Recepção aos atletas campeões
dos Jogos Regionais, com o
ministro do Esporte Orlando Silva
Local: Ginásio Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1.155 - Bairro
Anchieta
Dia 13, às 10h
Copa São Bernardo de Kart
Local: Estacionamento superior do
Ginásio Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1.155 - Bairro
Anchieta
Dias 13, às 13h, e 14, às 9h
Desativação do Alojamento
Cora Coralina
Local: Rua Cora Coralina, 600 Bairro Alto Industrial
Dia 15, às 9h

Foto: Divulgação

A nova etapa
do programa de
inspeção gratuita
em automóveis
particulares
movidos a diesel de
São Bernardo será
realizada de 15 a
19 de agosto, das
8h30 às 16h30,
na Avenida Samuel
Aizemberg, em
frente ao nº 1.707,
no Bairro Alves
Dias (sentido Av.
Humberto de
Alencar Castelo
Branco - Via
Imigrantes).
A iniciativa é
parte do Projeto
Orientar, que
acontece durante

PROGRAME-SE

Inspeção veicular acontece de 15 a
19 de agosto no Bairro Alves Dias
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Medida tem o objetivo de orientar moradores e empresas
uma semana a
cada mês, em um
ponto específico da
cidade, até o mês
de dezembro.
A iniciativa é uma
boa oportunidade
para que os
motoristas possam
saber como estão
as emissões de
poluentes de seus
veículos e, com
isso, planejar as

suas manutenções
preventivas. Os
motoristas também
poderão tirar
suas dúvidas com
os engenheiros,
coordenadores
e técnicos que
estarão presentes
no local. A inspeção
é aberta a toda
a população,
independente da
placa do veículo.

São Bernardo é
uma das primeiras
cidades do Estado a
realizar esse tipo de
inspeção. De acordo
com o secretário de
Gestão Ambiental, a
intenção é orientar
os munícipes e as
empresas, uma
vez que a iniciativa
não tem caráter
obrigatório nem
punitivo.

Mostra de Cinema Scania
Informações: 5573-9584 ou pelo
e-mail viadasartes@viadasartes.
com.br
De 16 de agosto
a 5 de setembro
Assinatura da Ordem de Serviço
UBS Paulicéia
Rua Miragaia, 834 - Paulicéia
16 de agosto, às 14h30
Inaugurações
Quadra da EMEB Padre Léo
Commissari
Rua Neusa Coelho, 80 - Vila São
José
Dia 12, às 10h30
Centro Esportivo do Jardim
Lavínia
Av. Capitão Casa, 1.500 - Jardim
Lavínia
Dia 13, às 17H
Quadra da EMEB Alfredo Scarpelli
Estrada dos Alvarengas, 4.090 Parque Hawaí
Dia 16, às 10h30
Inscrições
Passeio à Trilha do Carvão
Informações e inscrições: 43676462 ou 4367-6463
Inscrições até 12/8, passeio
no dia 13/8, às 8h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga B e Nova
Petrópolis
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro Assunção
De 1 a 31 de agosto

Central de Trabalho e Renda oferece
palestras de orientação profissional
Realizadas
às terças
e quartas,
as palestras
são
gratuitas
Candidatos a
uma vaga de
trabalho agora
dispõem de um
reforço extra na
hora de ingressar
no mercado
profissional.
A Central de
Trabalho e
Renda acaba de
iniciar um ciclo
de palestras
semanais com o
tema Orientação
Profissional.
A iniciativa se
destina ao público
que comparece
diariamente na
unidade para se
cadastrar.
Realizadas às
terças e quartasfeiras no período
da manhã, com
duração de no
máximo 1 hora
e 30 minutos e
turmas de até

20 pessoas, as
palestras são
ministradas pela
psicóloga da
CTR e enfocam
a importância
da apresentação
profissional e
pessoal, como
se comportar
em um processo
seletivo e a
maneira adequada
de elaborar um
currículo.
Numa sala
instalada no
segundo andar
do prédio, a
psicóloga orienta
os candidatos a
emprego sobre a
melhor maneira de
se apresentar em
uma entrevista,
postura, ética e
comportamento
adequado em uma
seleção.
Serviço - A CTR
fica na R. Marechal
Deodoro, 2316,
Centro, e funciona
de segunda
quinta, das 8h
às 17h, e sexta,
das 8h às 15h.

Foto: Divulgação
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Palestras ajudam candidatos a encontrar
nova colocação no mercado de trabalho
“Resolvi participar da
palestra por curiosidade.
A gente vê muitos
modelos de currículo por
aí e não sabe qual é o
mais correto.
Tenho deficiência
auditiva unilateral e
tenho dúvidas se devo
colocar isso no currículo
ou não.”

“Fiz curso de vigilante e
terminei o Ensino
Médio, mas até agora
não consegui nada
na área. Agora, com
as dicas que recebi,
aprendi a me arrumar
melhor e sei que isso
vai me ajudar. Já senti
diferença em algumas
entrevistas.”

“As dúvidas são tanto
para quem procura
pelo primeiro emprego
quanto para quem é
experiente e busca
uma nova colocação.
Após passar
pela palestra, o
candidato retorna à
Central com
uma nova postura.”

Diego Oliveira de
Souza, morador do
Jardim Thelma

Divaní Paulina do
Nascimento, moradora
do Bairro Cooperativa

Elisete Pedro Pereira,
psicóloga da Central de
Trabalho e Renda

Servidor:
pesquisa sobre
saúde e moradia
é prorrogada
A Prefeitura
prorrogou por
mais uma semana
– até a próxima
sexta-feira (19/8)
– a Pesquisa
Assistência Médica
e Moradia no site
www.saobernardo.
sp.gov.br. O
levantamento,
direcionado
aos servidores
municipais, tem
como um dos seus
objetivos melhorar
a assistência
médica prestada
aos funcionários.
Já a pesquisa
referente à moradia
dará subsídios
para a elaboração
de uma política
capaz de facilitar
a compra da
casa própria pelo
trabalhador.
Para participar é
necessário acessar
o banner Pesquisa
Assistência
Médica/Moradia no
site da Prefeitura
e preencher
o número da
matrícula e CPF.

Até 2012,
outras
três
unidades
serão
inauguradas
Parte do processo
de descentralização
do atendimento ao
cidadão, o posto
da Rede Fácil no
Bairro Assunção vai
completar um mês
no dia 14 de julho.
Nesse período, já
foram atendidas,
com tempo médio
de espera de 5
minutos, mais
de 600 pessoas.
Juntamente com
a Central de
Atendimento do
Paço Municipal, a
unidade atende uma

população de 87 mil
habitantes.
A Rede Fácil, que
concentra em
um mesmo local
diversos serviços
da Administração,
foi criada para
simplificar,
desburocratizar
e agilizar o
atendimento aos
moradores.
O projeto da
Prefeitura prevê
implantar mais três
unidades até 2012:
Riacho Grande e
Alvarenga, ainda
este ano; e Rudge
Ramos. Com isso,
mais 147 mil
pessoas poderão
ser atendidas sem
precisar se deslocar
até o Centro.
Alguns dos serviços

Foto: Divulgação

Posto da Rede Fácil Assunção
completa um mês de funcionamento

Rede Fácil oferece com agilidade
diversos serviços da Prefeitura
oferecidos são:
parcelamento de
débitos municipais;
cadastro para
transferência de
pontuação (multas
de trânsito);
e serviços de
manutenção da
cidade, como
reclamação de
poluição sonora,

poda de árvores e
raízes, manutenção
de sinalização de
trânsito.
Serviço O horário de
atendimento é de
segunda a sextafeira, das 8h às 17h,
e o endereço é
Av. Robert
Kennedy, 3.438.

Sábado em Ação levará 9
atividades culturais e
esportivas ao Santa Cruz
A unidade da
Fundação Criança
no Bairro Santa
Cruz - na Rua
Hugo Vieira Pinto,
s/nº - realiza
neste sábado
(13/8), das 9h às
16h, o programa
Sábado em Ação.
A iniciativa levará
aos moradores da
região atividades
como brincadeiras,
jogos e contação
de história.
Também haverá
pintura de rosto,
apresentações de
percussão e música
pelos alunos
da Fundação
Criança, além de
exposições que

contarão um
pouco da história
da cidade e dos
bairros da região
que sediará o
evento.
No mesmo
dia haverá o
lançamento do
Jornal Comunitário
Santa Cruz,
elaborado pela
comunidade do
bairro
e pelos jovens
atendidos
pela Fundação
Criança, com
a coordenação
dos educadores
sociais.
A publicação
será mensal e
gratuita.

Programa Cidade de Paz leva
mais segurança ao Alvarenga

A implantação do
programa Cidade
de Paz no Bairro
Alvarenga, iniciado
em 2009, trouxe
maior sensação
de segurança aos
moradores do local.
Exemplo disso
é a significativa
queda no índice
de homicídios na
região.
Em 2009, um ano
antes da implantação
do programa,
foram registrados
dez homicídios no
Alvarenga, cinco no
Bairro dos Casa e
114 na cidade. Os
números tiveram
redução expressiva
logo no primeiro ano
da iniciativa: foram
dois homicídios no

Bairro Alvarenga, um
no Bairro dos Casa e
67 no município.
O Cidade de Paz
concentra em um
mesmo território
diversos programas
da prevenção à
violência, seja os
voltados à juventude,
como o Protejo, ao
público feminino,
como o Mulheres
de Paz, ou o Tempo
de Escola, para
os alunos da rede
pública.
De acordo com
o secretário de
Segurança Urbana, os
números comprovam
a eficácia da
medida. “A redução
dos homicídios
no Alvarenga é a
demonstração de
que a prevenção
também diminui o
crime”, afirma.
A próxima região
a receber o Cidade
de Paz será o
Montanhão, no início
em setembro.

Crianças da rede escolar participam
do projeto Tempo de Escola
“É um projeto muito
gratificante que me fez
conhecer meus direitos
como cidadã, mulher e
como munícipe. Passei
a ver o próximo de
maneira diferente, além
de ajudar a comunidade.”

“No começo não
esperávamos muita
coisa do projeto, mas foi
muito interessante. Fiz
cursos pelo programa
e quero participar de
outros para me tornar
educadora social.”

Cleuza da Silva
Fagundes, 49 anos,
participante do
Mulheres de Paz

Cristiane Ferreira
da Cunha, 22 anos,
participante do Projeto
Protejo

Conheça aqui alguns dos projetos do Cidade de Paz

Protejo – Jovens de Fibra
Público atingido: 150 jovens da região.
O que é: 800 horas de cursos, sendo 160 de oficinas de
qualificação profissional, 160 de informática e 420 horas de
formação integral.
Mulheres de Paz
Público atingido: 300 mulheres do Alvarenga.
O que é: as mulheres atuaram na comunidade divulgando ações
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Tribanks Night Session
reúne velha e nova geração
de skatistas neste sábado
Fotos: Divulgação

Queda no
índice de
homícidios
comprova
eficácia da
prevenção

Fotos: Divulgação
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O Parque da
Juventude Cittá Di
Maróstica será o
palco no sábado
(13/8) da 3ª edição
do Tribanks Night
Session, parte da
programação pelo
aniversário de 458
anos da cidade.
A competição,
válida pelo Ranking
Brasileiro de Banks
e pela 1ª etapa do
Circuito Paulista
Skatebanks 2011,
acontece a partir
das 15h e vai reunir
skatistas veteranos
com a nova
geração de atletas.
Na modalidade
‘Tribanks’ os
competidores
realizam suas
manobras em
obstáculos
semelhantes a
piscinas.
Quatro categorias
irão se apresentar
para os juízes:
Amador (com
idades entre 16 e
29 anos), Master

(30 a 34 anos),
Grandmaster (35 a
39 anos) e Legend
(acima de 40 anos).
Marco Aurélio
Fonseca, 11
vezes campeão
em diversas
competições,
considera que
a disputa é
uma grande
oportunidade. “O
evento mescla
jovens promessas
com a velha
geração de
skatistas”, afirma.
Após a competição,
terá início o
Corujão Skate
Session e os
skatistas poderão
utilizar o Parque
até o amanhecer.
Serviço As inscrições são
limitadas e podem
ser feitas no
dia 13, às 15h, no
próprio Parque,
que fica na
Avenida Armando
Ítalo Setti, 65,
no Centro.

de favorecimento à prevenção e redução da violência no bairro,
além de encaminhar os jovens que sofriam violência doméstica
aos programas e serviços existentes.
Tempo de Escola
Público atingido: 340 alunos da rede escolar.
O que é: oferece atividades destinadas às crianças em
horários opostos ao do período escolar, como diversas
modalidades esportivas e culturais.
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Evento ocorre no Parque da Juventude
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
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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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