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Moradores vão
ajudar Prefeitura
a recontar a
história do
município
EDUCAÇÃO 2

Prefeitura entrega 15 mil netbooks
aos alunos da rede municipal

Iniciativa vai beneficiar 43 mil
alunos do ensino fundamental
e participantes do programa de
Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Parque da Chácara Silvestre será
inaugurado no sábado, dia 27
10
ATENDIMENTO

7

Com ampliação do
Consultório de
Rua, cidade tem
primeira UBS
móvel do País

PARQUES

Prefeitura
constrói
playgrounds
com material
reciclável

6 CULTURA

Orquestra
Filarmônica fará
apresentações
sexta e domingo

40

Rede municipal de
São Bernardo recebe
15 mil netbooks
Fotos: Divulgação
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Crianças vão aprender desde cedo a utilizar
computadores e internet para adquirir conhecimento

Cerca de 43 mil alunos do ensino fundamental
terão acesso à internet sem fio e banda larga

Uma das
habilidades mais
requisitadas
pela sociedade
do presente e
principalmente do
futuro, o uso de
computadores e da
internet, passará
a ser ensinada
desde cedo para
as crianças de
São Bernardo do
Campo. O primeiro
passo para isso foi
dado na quartafeira (24/8), no
Cenforpe, em
cerimônia que
contou com a
participação do
prefeito e que
marcou o início
da entrega pela
Administração de
15 mil netbooks
para a rede
municipal de
ensino, parte do
projeto Conect@.
Os equipamentos
vão beneficiar

crianças entre 9 e
10 anos do ensino
fundamental - cerca
de 43 mil alunos e os participantes
do programa de
Educação de Jovens
e Adultos (EJA).
Com investimento
de R$ 5 milhões,
os equipamentos
serão utilizados
pelos alunos e
professores em sala
de aula.
Graças à recente
instalação pela
Prefeitura de 250
quilômetros de rede
de fibra ótica em
toda a cidade, os
netbooks poderão
acessar nas 74
escolas do ensino
fundamental rede
wi-fi - internet sem
fio - e banda larga.
Com os netbooks,
os alunos poderão
desenvolver
atividades de
qualquer disciplina,

Mais profissionais e máquinas
nas ruas de São Bernardo.
Aqui a limpeza pública acontece
todos os dias.
A Prefeitura de São Bernardo do Campo
ampliou e qualificou o serviço de varrição
e coleta em todos os bairros, com mais
equipes e equipamentos diariamente em
nossas ruas, limpando as vias e passeios
públicos, recolhendo lixo e entulhos.
Estamos fazendo a nossa parte para
deixar a cidade mais bonita, limpa e
cuidada num investimento que respeita
você e o meio ambiente.

• Área varrida: de 5 mil para 12 mil km/mês
• Equipe: de 107 para 244 profissionais de limpeza
• Coleta: maior frequência e apoio mecanizado
no recolhimento de entulhos

além de realizar
pesquisas e
projetos com muito
mais motivação.
Segundo o prefeito,
a entrega não
é uma medida
isolada. “Os novos
equipamentos
se juntam às
bibliotecas
interativas e
aos laboratórios
de informática

espalhados pela
nossa rede de
ensino. Com esses
investimentos
estamos
preparando nossos
alunos para o
futuro”, ressaltou.
Outras ações da
Prefeitura nesse
sentido serão
a capacitação
continuada dos
profissionais da

Educação para
a utilização dos
equipamentos,
criação de
Centros de
Inclusão
Tecnológica com foco no
cidadão -, assim
como convênios
com entidades
conceituadas como
a Escola do Futuro
da USP.

“Não vejo a hora de começar a usar os
computadores na sala de aula. Já combinei com
meu grupo de trabalho e agora vai ficar mais fácil
pesquisar os trabalhos passados
pela professora.”
Maria Raquel, 10 anos, da EMEB Irmã Odete
Maria Ramos, da Vila São Pedro.

“Incluir mais essa ferramenta na sala de aula
vai diversificar e ampliar o leque de pesquisas
dos nossos alunos e professores. Toda a rede
vai ganhar com os netbooks na sala de aula.”
Marisa Franzini, diretora da EMEB Maria
Rosa Barbosa, do Bairro Alvarenga.

Saiba mais sobre os netbooks
O que é: será possível utilizar em sala de aula os
equipamentos em todas as disciplinas. As 74 escolas do
ensino fundamental de São Bernardo terão acesso
à internet sem fio e de banda larga.
Beneficiados: cerca de 43 mil alunos do ensino fundamental
e participantes do programa de Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
Alunos da rede pública serão beneficiados

Investimento nos netbooks: R$ 5 milhões.
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Projeto Cine Tela Brasil leva magia do
cinema aos alunos de São Bernardo
Sessões
beneficiaram
cerca
de 3 mil
alunos da
rede

Cerca de 3
mil alunos da
rede municipal
de ensino
participantes
do programa da
Prefeitura Tempo
de Escola - que
oferece atividades
culturais e de lazer
no contraturno
escolar ganharam 12
sessões de cinema
gratuitas. O
projeto, chamado
Cine Tela Brasil,
nasceu da

parceria entre a
Administração e
a produtora Buriti
Filmes.
Foram três dias
de apresentações,
com quatro sessões
diárias, duas pela
manhã e duas na
parte da tarde. Os
primeiros alunos
beneficiados
assistiram na terçafeira (23/8), em
um espaço
instalado em frente
ao
Ginásio
Poliesportivo, os
filmes O Grilo
Feliz e Eu e Meu
Guarda-Chuva.
As apresentações
contemplaram 20
Escolas Municipais
de Educação Básica

Fotos: Divulgação
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Sala de cinema tem projetor de alta tecnologia
(EMEBs) de São
Bernardo.
“O final do filme é
bem legal; fiquei
na expectativa o
tempo todo para
ver”, disse o aluno
Luigi Mendes, da
EMEB José Luiz
Jucá, sobre o

filme Eu e Meu
Guarda-Chuva. Já
Emily Vitória, de
8 anos, foi direta:
“O filme é tão
bom que a hora
passa rapidinho”,
observou a
estudante da
escola Ítalo

Damiani.
O Cine Tela Brasil é
a primeira sala de
cinema itinerante
do País. Iniciado
há cinco anos, o
projeto ultrapassa
a marca dos 600
mil espectadores
e vai de cidade em

cidade levando
cinema de graça
para a população
que não tem
acesso às salas
convencionais. O
espaço itinerante
conta com 225
lugares, ar
condicionado,
projeção de alta
tecnologia com
35mm, som
estéreo surround
com leitor laser e
tela de 21m².

Projeto da Prefeitura reconta história de
São Bernardo com a ajuda da população
Reconstituir a
história de São
Bernardo com
a ajuda dos
moradores, com
seus depoimentos,
fotos, textos e
diversos outros
materiais. Essa é
uma das metas do
projeto Resgate da
Memória de São
Bernardo do Campo
– a história da
cidade contada pelos
seus protagonistas,
que a Prefeitura
vem elaborando e
cujo objetivo será
também projetar o
futuro do município.
Alguns dos
resultados da
iniciativa serão um
livro coletivo com o
material recolhido
junto à comunidade
- com a colaboração
do jornalista e
historiador Ademir
Medici -, além de

produtos como
vídeos, DVDs,
conteúdo para
internet, exposições
fotográficas
nos bairros e
lançamentos festivos.
Entre os temas em
torno dos quais
o material obtido
será organizado
estão os campos de
várzea da cidade;
seus rios e córregos;
musicalidade,
culinária e
brincadeiras;
a história dos
trabalhadores da
cidade, entre outros.
De acordo com
a secretária de
Orçamento e
Planejamento
Participativo, a
iniciativa faz parte do
projeto São Bernardo
2021, que se propõe
pensar o município a
longo prazo. “O livro
vai retratar o passado
ligado a uma visão
de futuro e, por isso,
é essencial esse
envolvimento da
população
e sua cooperação
no processo”,
esclarece.

Centro

Fotos: Divulgação

Administração
está
recolhendo
fotos e
relatos
históricos
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Cooperativa

Material será usado para produzir livro,
vídeos, conteúdo para internet e exposições

Ferrazópolis - Vila São José

Taboão

Demarchi

Riacho Grande

Prefeitura reaproveita braços de
luminárias para fabricar brinquedos
Economia
do poder
público
será de até
50% por
equipamento

Projeto da Prefeitura
de São Bernardo
está convertendo
os braços das
luminárias da rede
pública, que estão
sendo substituídos
e seriam
transformados
em sucata, em
brinquedos - como
balanços, gangorras,
escada horizontal,
trepa-trepa e
escorregador - para
serem instalados em
parques e outros
espaços públicos.
Com cerca de
dois mil braços à
disposição, a meta
da Administração

é produzir até 30
unidades por mês,
uma por dia.
Os equipamentos
serão fabricados
na Oficina de
Brinquedos e
Serralheria, da
própria Prefeitura, o
que vai facilitar sua
manutenção uma
vez que as peças
de reposição serão
padronizadas.
Com a iniciativa,
a previsão da
Prefeitura é que os
brinquedos custem
até 50% a menos se
comparado com o
valor da aquisição
de equipamentos
semelhantes
no mercado. A
Prefeitura teve de
arcar apenas com
a aquisição de
correntes, parafusos,
perfis e cantoneiras
de aço, além de

Prefeitura
proíbe
conversão na
Av. Lauro Gomes
Foto: Divulgação
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Oficina tem capacidade para produzir até 30 unidades por mês
tintas para pintura.
O primeiro local
a receber os
equipamentos será
o novo parque da
Chácara Silvestre,
no Bairro Nova
Petrópolis, que
será inaugurado
neste sábado

(27/8). O local
contará com dois
playgrounds (um
para crianças de
até quatro anos e
outro para crianças
de quatro a 12
anos) equipados
com balanços,
gangorras, escada

horizontal, trepatrepa, escorregador,
além de gira-gira.
Os próximos
brinquedos deverão
ser instalados na
Praça do Jardim
Leblon, Jardim
Ipanema, entre
outras.

Abertura dos Jogos Escolares será nesta sexta-feira
A abertura da
45ª edição dos
Jogos Escolares
de São Bernardo
acontece nesta
sexta-feira (26/8),
às 14h, no Ginásio
do Baetão. Neste

ano participarão 55
estabelecimentos de
ensino disputando
16 esportes coletivos
e individuais e cerca
de 12 mil atletas.
Algumas das
modalidades que os

alunos disputarão
serão basquete,
atletismo, futebol
society, damas,
futsal, handebol,
voleibol, judô, tênis
de mesa, natação,
vôlei de praia,

xadrez, badminton.
O secretário de
Esportes e Lazer
falou sobre a
importância do
evento para a
revelação de
novos talentos da

cidade. “Grande
parte dos atletas
que defendem
São Bernardo
no handebol, no
atletismo e no tênis
de mesa passaram
pelos Jogos.”

A conversão à
direita da Av.
Lauro Gomes com
a Av. Winston
Churchill foi
proibida para
o motorista
que segue para
acessar a Av.
Atlântica, em
Santo André. A
medida permitirá
uma melhora da
fluidez do tráfego
na Av. Lauro
Gomes. Dia 5 de
setembro essa via
passará a ser mão
dupla a partir do
trecho próximo ao
Carrefour.
Para orientar os
motoristas sobre
os caminhos
alternativos
foram espalhados
banners ao
longo da Av.
Lauro Gomes
e implantada
sinalização com
placas e pintura
de solo. Durante
os primeiros
dias, uma viatura
dos agentes de
trânsito ficará
parada no local.

O serviço do
Consultório de
Rua responsável
por intervenções
educativas e
psicossociais nas
ruas, junto aos
usuários de álcool
e outras drogas, foi
ampliado e agora
passa a operar
como a primeira
Unidade Básica de
Saúde móvel do
País, já cadastrada
no Ministério da
Saúde. O anúncio foi
feito pelo prefeito
de São Bernardo em
cerimônia realizada
na segunda-feira
(22/8), na Praça da
Matriz.
A equipe volante,
inicialmente
constituída apenas
por profissionais de
saúde mental e por
redutores de danos,
passou a incorporar,
com o auxílio
de uma van, um
médico de família,

Foto: Divulgação

Novos
profissionais
foram
incorporados
à equipe do
programa

Eventos
Abertura dos 45º Jogos Escolares
Local: Ginásio do Baetão
Rua Dona Júlia César Ferreira,
270, Baeta Neves
Dia 26, às 14h
Inauguração do Parque
Chácara Silvestre
Avenida Wallace Simonsen,
1.800 - Nova Petrópolis
Dia 27, às 13h
Mundo Livro - Futebol e Cinema,
com o Cineasta Ugo Giorgetti
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Rua Jurubatuba, 1.415, Centro
Dia 27, às 15h

Serviço oferece tratamento multidisciplinar
para moradores de rua e usuários de drogas
psicólogo, terapeuta
ocupacional,
enfermeiro e técnico
de enfermagem.
A equipe
multiprofissional
faz o contato
com os usuários
nos pontos de
consumo de drogas
e lhes oferece
a possibilidade
de tratamento e
reinserção social.
O prefeito falou
sobre a importância
da ação junto aos
moradores de rua.
“O poder público
tem que oferecer
políticas públicas
que possam
interferir nessa

situação, resgatando a
cidadania e a
dignidade das
pessoas”, destaca.
Nos primeiros dez
meses de atuação,
a equipe mapeou
os locais onde
se encontram os
moradores de rua.
Dependendo das
condições clínicas
do usuário, é
oferecido um tipo
de tratamento. Essas
intervenções já
possibilitaram que
alguns dos moradores
de rua aceitassem
fazer tratamento nos
Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).

Conheça o
Consultório de Rua
Oferece cuidados à saúde
para aqueles que não
querem, não podem ou não
conseguem parar de usar
substâncias psicoativas. Atua
por meio de intervenções
educativas e psicossociais
nas ruas.
Com a ampliação do
programa, será estreitada
a relação com a Secretaria
de Desenvolvimento Social
e Cidadania (Sedesc) e
novos profissionais serão
incorporados à equipe
multiprofissional
do serviço, garantindo
atendimento
multidisciplinar e integral.

Muito lazer, saúde e conscientização neste
domingo com a 2ª Ação Comunitária Islâmica
A Prefeitura, em
parceria com o
Colégio 24 de
Março e com a
União Islâmica,
promove neste
domingo (28/8),
das 10h às
16h, a 2ª Ação
Comunitária
Islâmica.
Realizado no

PROGRAME-SE

Consultório de Rua é ampliado e passa
a operar como a 1ª UBS móvel do País
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Centro Esportivo
São Pedro, o evento
vai oferecer uma
série de atividades
gratuitas voltadas
para a saúde, lazer,
cidadania e cultura.
Na área da saúde,
os participantes
poderão realizar
exames de vista,
diabetes, colesterol

e hepatite C,
orientação
odontológica,
entre outros
serviços. Também
serão distribuídos
gratuitamente
livros, oferecida0
orientação
jurídica, estética,
corte de cabelo
além de atividades

de lazer para
as crianças:
pintura de rosto,
escultura de
bexigas, teatro,
entre outros. O
Centro Esportivo
fica na Rua
Santo Antonio,
300, no antigo
Clube da
Volkswagen.

São Bernardo Radical
Festival das modalidades Skate
Street, BMX (Bike) e Inline (patins)
Local: Parque da Juventude
Av. Armando Ítalo Setti, 65, Centro
Dia 27, das 9h às 18h
Música no Parque Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar,
2.980, Rudge Ramos
Dia 28, às 16h
Caminhada na Marechal Deodoro
Rua Marechal Deodoro, 490, Centro
Dia 28, às 9h
Inaugurações
Inauguração da Escola
Trabalho de Confecção
Local: EMEB Marly Buíssa Chiedde
Rua Valdomiro Luiz, 180,
Nossa Senhora de Fátima
Dia 29, às 18h30
Quadra da EMEB Édson Danillo Dotto
Avenida Pedro Mendes, 1875,
Parque Selecta
Dia 30, às 10h30
Inauguração Sala do Empreendedor
Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50, Centro
Dia 1/9, às 15h
Inauguração do Espaço Solidário
Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro
Dia 30, às 15h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Centro
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro Assunção
De 1 a 31 de agosto

Feira Noturna do Rudge
Ramos, segunda da
cidade, é inaugurada
Foto: Divulgação
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Feira, com mais de 20 barracas, vai funcionar das 18h às 22h

Espaço
deve
atrair cerca
de 700
pessoas
por edição
Foi inaugurada na
quinta (25/8), na
Praça dos Meninos,
no Rudge Ramos,
a segunda feira
noturna da cidade.
Mais uma etapa
no processo de
modernização
e diversificação
no oferecimento
das feiras no
município, o
horário noturno vai
atender o público
que trabalha
durante o dia e
não tem tempo
de frequentar as
feiras promovidas
no período diurno.
No evento, os
presentes puderam
acompanhar
apresentações da
Orquestra de Viola
e da fanfarra.
A primeira feira
noturna da cidade

foi inaugurada
em dezembro de
2010, no Parque
São Diogo, ao
lado do Ginásio
Poliesportivo, e
conta com total
aprovação da
comunidade.
Com 23 barracas,
sendo 14 de
hortifrutigranjeiros
e 9 destinadas
à economia
solidária, a feira
do Rudge Ramos
deve atrair em
média 700 pessoas
nas noites de
quinta-feira, no
período das 18h
às 22h. Além da
venda de frutas,
legumes, verduras,
pescados, aves
abatidas, frios

e condimentos,
entre outras
opções, o endereço
concentrará
artesanato e
comidas típicas.
Para abrigar a
novidade, a Praça
dos Meninos
recebeu reforço na
iluminação pública,
poda nas árvores
e melhorias nos
passeios. Também
haverá uma
viatura da
Guarda Civil
Municipal nos
dias de
funcionamento.
A Praça dos
Meninos está
localizada na
Avenida Caminho
do Mar, Rudge
Ramos.

Feiras Livres Noturnas de São Bernardo
Horário: das 18h às 22h
Feira Parque São Diogo: às quartasfeiras; Rua Sao Paulo, Bairro Anchieta
(ao lado do Ginásio Poliesportivo).
Feira do Bairro Rudge Ramos: às
quintas-feiras; Praça dos Meninos,
na Avenida Caminho do Mar.

Empresários
e acadêmicos
da região
estiveram
presentes ao
evento
O auditório da
Cidade da Criança,
no Jardim do
Mar, recebeu
na quarta-feira
(24/8) o evento
Potencialidades e
Oportunidades do
gás natural para a
Região do Grande
ABC - Networking
Empresarial
Multissetorial
de São Bernardo
do Campo. O
encontro reuniu,
além do prefeito
e da diretora da
Divisão de Petróleo
e Gás da Petrobras,
Maria das Graças
Foster, cerca de
250 pessoas,
entre empresários,
acadêmicos e
representantes da
sociedade civil.
O evento, iniciativa
da Prefeitura
e do Instituto

de Tecnologia
Aplicada a Energia
e Sustentabilidade
Socioambiental
(ITAESA), teve
o objetivo de
preparar o
empresariado
regional para se
inserir na cadeia
produtiva de
petróleo e gás
no Brasil, assim
como fomentar
nas universidades
e outros centros
de conhecimento
o empenho por
preparar mãode-obra mais
qualificada para
lidar com esse
setor econômico.
Durante sua
palestra, que
abordou as ações
que o poder público
pode implementar
para apoiar o
desenvolvimento
econômico, o
prefeito falou sobre
as potencialidades
da região. “O ABC
concentra uma
cultura industrial e
um pólo intelectual
e tecnológico forte.

Mas nada impede
que também
façamos parte dos
novos negócios
gerados pelo présal”, argumentou.
Maria das Graças
Foster, por sua
vez, destacou que
a presença da
Petrobras no evento
tem o propósito
justamente de
reforçar o convite
ao empresariado
local para que
participe da nova
economia gerada
pelas descobertas
do pré-sal. A
diretora também
elogiou a iniciativa
de São Bernardo
de instalar na
cidade uma usina
que vai gerar, a
partir do lixo, até
70 MW de energia,
se prontificando
inclusive a
analisar uma
possível parceria
entre a estatal
e a Prefeitura
para viabilizar
o projeto.

Fotos: Divulgação

Participação de São Bernardo na nova economia do
pré-sal é tema de encontro na Cidade da Criança

Maria das Graças Foster, diretora da Divisão de Petróleo
e Gás da Petrobras, elogiou a iniciativa da Prefeitura

“Eventos como esse são
a oportunidade de reunir
os diferentes atores da
sociedade no mesmo
espaço para discutir
temas de interesse
mútuo. A Administração
demonstra que está
focada no
desenvolvimento
econômico regional.”

“Esse tipo de encontro
é importante para que
os empresários possam
se encontrar com os
representantes desse
setor de petróleo e gás.
Também gostei de saber
dos investimentos que
estão sendo feitos na
formação de mão-deobra especializada para
atuar no segmento.”

“Um evento como
esse incentiva o
empresariado local a
conhecer
melhor a cadeia
produtiva.
O crescimento do setor
de petróleo e gás
vai trazer maior
solidez à região e
queremos participar
do processo.”

Luiz Silvério Silva,
diretor da Faculdade
de Administração
e Economia da
Universidade Metodista.

Luiz Lucas Castello
Branco, empresário
da empresa Conexel,
localizada na Vila
Paulicéia.

Amanda Viana
Miranda, da Keefer
Indústria e Comércio
de Máquinas, de São
Bernardo do Campo.
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Cidade ganha neste sábado um
novo parque na Chácara Silvestre

Salvador Arena
terá show de
Bocato neste
domingo

espaço oferecerá
Prefeitura
aos seus visitantes
investiu
um palco coberto
R$ 3,4 mi
por lona, espelho
na reforma
d’água raso,
praça adaptada
do espaço,
de 130 mil m² para pessoas

A Prefeitura de São
Bernardo entrega
neste sábado
(27/8), após quatro
meses de obras e
um investimento
de R$ 3,3 milhões,
o novo Parque da
Chácara Silvestre.
Localizada no
Bairro Nova
Petrópolis, a mais
nova área de lazer
da cidade ocupará
um espaço de
85 mil m², o que
representa 65% de
um total de cerca
de 130 mil m².
Inserida em uma
área totalmente
arborizada,
incluindo algumas
espécies nativas e
outras exóticas, o

com deficiência,
sanitários, fraldário
e enfermaria.
Na área de convívio
estarão disponíveis,
além de bancos
e mesas, dois
playgrounds – um
para crianças de
zero a quatro anos
e outro de quatro
a 12 anos, além
de equipamentos
de ginástica para a
terceira idade.
Para os adeptos
da prática de
caminhada, o local
possui ainda uma
trilha ecológica
com pontes, assim
como um pequeno
circuito de bicicleta
para as crianças
com espírito mais
aventureiro.

Fotos: Divulgação
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Casarão existente na Chácara Silvestre
possui arquitetura dos anos 1930

Ampla área verde possui playgrounds, equipamentos
de ginástica, trilha ecológica e circuito de bicicleta

Casarão histórico da Chácara será restaurado
O casarão existente na Chácara Silvestre, construído na década de 1930 pelo banqueiro e ex-prefeito
Wallace Simonsen, foi considerado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo
do Campo (COMPAHC-SBC) como patrimônio histórico da cidade e tombado em 1984. Depois de ter
diversos usos ao longo do tempo, a antiga casa de veraneio será restaurada pela Prefeitura.
As intervenções serão feitas tanto na estrutura de alvenaria quanto acabamentos, como telhado,
janelas e portas. Também haverá um projeto de iluminação especial, que destacará a arquitetura
histórica. Após a reestruturação, a proposta da Administração é fazer do espaço o Centro de
Referência da Cultura Popular.
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O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena
recebe neste
domingo (28/8),
a partir das 16h,
o show de dois
artistas da cidade,
Mariane Mattoso
e Bocato. As
apresentações são
gratuitas.
Ex-trombonista da
banda Metalurgia,
Bocato é um dos
músicos mais
respeitados em
todo o mundo e
já se apresentou
ao lado de nomes
como Elis Regina,
Arrigo Barnabé,
Rita Lee e Roberto
Carlos.
Moradora de
São Bernardo
Mariane Mattoso
fará o show de
lançamento do
CD “Sinestesia”.
A cantora teve
contato com a
música desde
muito cedo.
Estudou saxofone
e violão, mas se
aprofundou em
canto popular.
O Parque Municipal
Engenheiro
Salvador Arena fica
na Av. Caminho do
Mar, 2.980,
Rudge Ramos.
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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.
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