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1.500 artistas
da cidade
promovem
maratona
cultural
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Diversidade tem lugar na Festa Muitos
Povos, Uma Cidade, que inicia nesta sexta

Evento acontece de
2 a 4/9 no Pavilhão
Vera Cruz; povos
de diversos países,
estados e outros
grupos estarão
representados
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Prefeitura vai capacitar
novos profissionais na
Escola de Trabalho em
confecção e artesanato
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Rede Fácil
completa um ano
diversificando e
agilizando serviços
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EMEB no Parque
Selecta recebe
maior quadra
poliesportiva da
rede municipal

5

ECONOMIA
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Espaço Solidário
é inaugurado para
apoiar pequenos
empreendedores
do município

Diversidade cultural é tema da Festa Muitos
Povos, Uma Cidade, que começa nesta sexta
Fotos: Divulgação
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Entre outras atrações, evento terá apresentações culturais, comidas típicas e artesanatos de diversos
países; duplas sertanejas como Lincon e Luan e Alex Sandro e Marcelo também vão marcar presença

Em sua 3ª
edição, maior
número de
países estão
representados
na Festa
Os moradores de
São Bernardo vão
ter a oportunidade
de ter contato, a
partir desta sextafeira (2/9), no
Pavilhão Vera Cruz,
com uma pequena
amostra de 14
países e quatro
estados brasileiros,
seja na forma
de artesanato,
comidas típicas
e diversas
apresentações
culturais. A já
tradicional Festa

Muitos Povos,
Uma Cidade,
que acontece até
domingo (4/9) e
integra o programa
pelo aniversário
de 458 anos
do município,
apresenta em sua
3ª edição diversas
novidades.
Além das duplas
sertanejas Lincon e
Luan e Alex Sandro
e Marcelo, e do
grupo de pagode
Art Popular, a
comemoração
concentrará em
um único endereço
um verdadeiro
festival de sons,
cores e sabores.
As 48 barracas
presentes, oito a

mais que em 2010,
representarão os
diversos países,
os quatro estados
brasileiros, mas
também os povos
indígenas, negros e
ciganos. Este ano,
se somam à lista
de participantes
as comunidades
árabes, do Peru,
Hungria e Croácia.
Essa edição
contará ainda
com workshops,
exposição
fotográfica
intitulada Memórias
de São Bernardo,
do Projeto Resgate
da Memória,
da Secretaria
de Orçamento
e Planejamento

Participativo, além
de apresentações
artísticas de vários
países, como Itália,
Japão, Portugal,
Grécia, Lituânia,
Rússia, Índia, Chile,
Bolívia, Alemanha,
e estados como
Minas Gerais, Bahia,
Rio Grande do Sul,
Ceará e índios da
Nação Guarani.
Uma das novidades
deste ano é um
grande jardim com
grama sintética,
plantas e bancos
de praça, que
será montado no
pavilhão
de artesanatos
e que vai
receber
exposições.

Serviço
Nesta sexta-feira (2/9), data de abertura
da Festa, o evento será realizado das
18h às 22h. Já no final de semana, o
horário é das 10h às 22h. O Pavilhão
Vera Cruz fica na Avenida Lucas Nogueira
Garcez, 756, Jardim do Mar. A entrada é
gratuita. Informações e a programação
completa podem ser obtidas no site www.
saobernardo.sp.gov.br ou no e-mail
eventos.sdet@saobernardo.sp.gov.br.

Grupo Art Popular fará
apresentação no domingo

Programação

Dia 2 (sexta)
18h - Abertura ao público
19h - Grupo Musical
Folclórico Akhulli (Bolívia)
20h - Show com a cantora
Yzalu
20h30 - Show com a
dupla Lincon e Luan
Dia 3 (sábado)
12h - Comunidade
japonesa
14h - Capoeira & Dança
africana
14h30 - Conjunto de
músicos e cantores da
Nação Guarani
15h - Grupo de danças
ciganas Espírito Gitano
15h30 - Grupo de danças
gregas
16h - Conjunto folclórico
Árabe
16h30 - Conjunto
folclórico Chile Lindo
17h - Grupo folclórico
Troyka de danças russas
17h30 - Grupo de danças
russas Balalaika
18h - Dança indiana com
Gyaneshree
18h30 - Grupo de danças
“IntegrArte, Corpo de
Dança”

20h - Shows com a
dupla sertaneja Alex
Sandro e Marcelo
Dia 4 (domingo)
11h - Início das
apresentações artísticas
com grupos da Itália
14h - Apresentação de
frevo
14h30 - Rancho
folclórico português
Aldeias de Nossa Terra
15h - Nemunas
Ansamblis – Danças
Lituanas
15h30 - Peru Associação de Arte e
Cultura Andina Perú
Inkas
16h - Grupo Jadran –
Danças Croatas
16h30 - Comunidade
japonesa: Mizuho
Wadaiko Kiendaiko
17h - Mona Kavungo –
Balé Afro
17h30 - Centro de
Tradições Gaúchas Meu
Pago
18h - Hungria - Pántlika
18h30 - Alemanha –
Hallo Welt
20h - Show com o grupo
de pagode Art Popular

Tradicional Procissão dos
Carroceiros de SBC será
realizada neste domingo
A procissão dos
Carroceiros com a
imagem histórica
de Nossa Senhora
da Boa Viagem será
realizada neste
domingo (4/9),
após a celebração
da missa na
Paróquia Menino
Jesus (Rua Haydee,
160, no Bairro
Jordanópolis), que
terá início às 9h. O
evento religioso,
que acontece desde
1917, faz parte
do calendário em
comemoração
aos 458 anos do
município e tem
apoio da Prefeitura.
Na procissão, a
imagem seguirá
com destino à
Paróquia Nossa
Senhora da Boa
Viagem (Matriz), no
Centro. Ao longo do
percurso, os fiéis
poderão participar
da procissão a pé,
com bicicletas,
carroça ou outros

transportes. A
chegada está
prevista para
às 12h, com a
celebração de
missa. Às 19h será
realizada a missa
de encerramento,
presidida pelo
bispo Dom Nelson
Westrupp.
Durante o domingo,
também haverá,
a partir das 12h,
almoço com
convite ao custo
R$ 15. Além disso,
será realizado
um concurso
de comitivas e
apresentações dos
grupos de violeiros
e do grupo West
Rock Essência e
Evolução.
Antes, no sábado
(3/9), às 16h, será
celebrada uma
missa seguida pela
venda, na quadra
da Paróquia Nossa
Senhora da Boa
Viagem, de
comidas típicas.

Procissão dos Carroceiros
é realizada desde 1917
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Prefeitura inicia ações preparatórias
para a Operação Guarda-Chuva
Iniciativa
prepara
cidade
para o
período de
chuvas
Mesmo estando
a quatro meses
do período de
chuvas intensas,
que geralmente
ocorrem durante o
verão, a Prefeitura
se adiantou e deu
início às ações
preparatórias
para a chamada
Operação GuardaChuva. Realizada
anualmente entre
os dias 1º de
dezembro e 15 de
abril, o conjunto
de ações tem como
finalidade evitar
escorregamentos
de encostas e
inundações, tendo
como prioridade
a preservação da
vida.
Essas ações
envolvem serviços
de manutenção
e limpeza, com
vistas ao preparo
do sistema de

Balanço

Foto: Divulgação
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Limpeza de bocas-de-lobo, córregos e
galerias fazem parte do conjunto de ações
drenagem para o
período com maior
volume de água da
chuva. Desde maio,
já foram executadas
a limpeza
mecanizada de 28
córregos, mais de
26 mil serviços
de manutenção
ou limpeza de
bocas-de-lobo,
além da limpeza de
diversas galerias.
Também faz parte
desse esforço o
mapeamento de
122 pontos de
descarte irregular
de lixo, além da

recente ampliação
da varrição pública,
que passou de 5
mil para 12 mil
quilômetros por
mês.
A Operação
Guarda-Chuva
envolve, entre
outras iniciativas,
o aumento da
frequência do
monitoramento
das áreas de risco,
distribuição de
material informativo
e a orientação
das pessoas
instaladas em
áreas de risco.

A Defesa Civil
apresentou nesta
semana o balanço
da Operação
Guarda-Chuva
realizada no último
período de chuvas.
Ao todo, foram
removidas 1.350
famílias que se
encontravam em
situação de risco.
Com o Programa
de Capacitação de
Agentes Públicos,
244 pessoas foram
qualificadas e
passaram a ser
aptas a identificar
e avaliar situações
de risco. Durante a
operação Informar
para Prevenir,
foram distribuídos
43,5 mil boletins
informativos,
enquanto que a
operação Alerta
Sai de Casa
implementou 34
refúgios para os
moradores que se
encontravam em
situação de perigo
ocasionada pelas
fortes chuvas.

Câmara aprova SBC
Prev, novo instituto de
previdência dos servidores
A Câmara
Municipal aprovou
na quartafeira (31/8) o
projeto de lei
que implementa
o Instituto de
Previdência do
Município de
São Bernardo do
Campo (SBC Prev).
A iniciativa, de
autoria do poder
Executivo, tem
o objetivo de
aprimorar a gestão
do Regime Próprio
de Previdência
Social (RPPS)
dos servidores
municipais.
Uma das
vantagens da
medida será que
a nova autarquia
terá autonomia
administrativa e
financeira e, com
uma estrutura
adequada, poderá
gerir com mais
transparência
e agilidade as
aposentadorias
e pensões dos
servidores,
assim como os

investimentos
em aplicações
financeiras.
Hoje em dia esse
serviço é feito
parcialmente
pelo Fundo de
Previdência
Municipal
(Fuprem) e
depende, para
isso, do apoio
administrativo de
várias secretarias
da Prefeitura.
Outra garantia
dada pela
Administração
é que o atual
fundo financeiro
existente no
Fuprem fica
preservado para
pagamento
de futuras
aposentadorias
e pensões e os
atuais benefícios
não sofrerão
alteração para
os aposentados
e pensionistas
com a garantia de
aporte financeiro,
se necessário,
para cobrir
déficits.

Além dos
882 alunos
matriculados,
entrega vai
beneficiar a
comunidade
Foi inaugurada na
terça-feira (30/8),
na Escola Municipal
de Educação Básica
(EMEB) Edson
Danillo Dotto, no
Parque Selecta,
mais uma quadra
poliesportiva, a 18ª
que a Prefeitura
entregou à rede
municipal de
ensino. A quadra se
destaca por ser a
maior da rede, com
716 m², quando a
média de tamanho
desses espaços é
de cerca de 500
m². Na cerimônia
de entrega, que
contou com a
participação do
prefeito, os alunos
apresentaram
trabalhos sobre
educação no
trânsito e números
de dança.
“Depois de 11 anos de
espera, meus alunos
poderão usufruir da
quadra por meio de
atividades recreativas e
culturais, tanto nos dias
de sol, como nos
frios e chuvosos. Esse
será um espaço
para a comunidade.”
Denise Terezinha
Teixeira Dias,
diretora e fundadora
da EMEB

O planejamento
da Administração
prevê a entrega
de um total de 54
quadras, com um
investimento de R$
16,9 milhões.
A quadra do
Selecta recebeu
cobertura metálica
e fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso
interno, calçada e
acessibilidade, além
de material para
práticas esportivas
como bolas, redes e
tabela de basquete.
A EMEB tem
882 alunos
matriculados no
ensino fundamental
e de Educação de
Jovens e Adultos
(EJA). Além dos
alunos, a ideia é
que a comunidade
também aproveite o
equipamento.
Para o prefeito,
espaços para a
prática esportiva
também podem
transformar o
aprendizado dos
jovens. “Todo

e qualquer
equipamento
público construído
tem que ser de
qualidade de modo
que os estudantes
possam usufruir
da melhor forma
possível, assim
como toda a
comunidade”,
afirmou.
Ainda de acordo
com chefe do
Executivo, a
entrega faz parte
de um conjunto
de investimentos
em Educação
implementados
pela Prefeitura,
como a reforma
de mais de 180
escolas da rede,
valorização dos
professores
e diretores
com formação
continuada na
Universidade de São
Paulo, a entrega
de netbooks
para os alunos
e a construção
de sete Centros
de Educação
Unificados (CEUs).

“Meu filho está muito
feliz e eu também.
Toda a comunidade
agradece essa
iniciativa da
Administração,
que fortalece
o desenvolvimento
educacional.”

“Achei a quadra
muito bonita,
moderna e agora
vou brincar
bastante nela.
Estou muito
ansiosa pra fazer
educação física
nesse espaço.”

Roseli Ribeiro
Lopes, moradora do
Bairro Montanhão
e mãe
de aluno

Giovanna Moretin
Visgueira, 9 anos,
aluna da 3a série
e moradora do
Parque Selecta.

Fotos: Divulgação

EMEB no Parque Selecta recebe maior quadra
poliesportiva da rede municipal de ensino

Novo equipamento tem 716 m², cobertura e iluminação especial
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São Bernardo recebe seminário
Relações Comerciais Brasil - Angola
Iniciativa
reforça
comércio
entre
os dois
países

A Pinacoteca
Municipal de São
Bernardo do Campo
recebeu na manhã
desta quarta-feira
(31/8) o seminário
Relações Comerciais
Brasil-Angola. O
evento teve como
objetivo contribuir
para as relações
comerciais entre
os dois países e
apresentar uma
análise atualizada
sobre o mercado
angolano.
Durante o evento, o

público, composto
por representantes
da Prefeitura
e do governo
angolano, além de
empresários da
cidade e região, teve
acesso, por meio de
palestras, a diversas
informações sobre
as oportunidades
de negócios no
país africano, que
envolvem segmentos
tão diferentes
quanto alimentação,
bebidas,
agronegócio,
máquinas e
equipamentos,
administração
hospitalar,
telecomunicações e
construção civil.
Extremamente

Foto: Divulgação
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Empresários da cidade
participaram do encontro
atrativo para o
Brasil, Angola tem
aproximadamente
19 milhões de
consumidores e
um produto interno
bruto de 84 bilhões
de dólares. A previsão
é que as importações
angolanas cresçam

13% até o ano de
2014.
“O seminário tem
como foco projetos
que possam
estabelecer a
internacionalização
das indústrias
brasileiras. Por isso,
convidamos câmaras

de comércio e
empresários para
discutir ações que
possam fomentar
a economia local”,
afirma o secretário
de Relações
Internacionais.
“O empresário
brasileiro tem muitas
dúvidas quanto ao
mercado angolano.
Hoje, Angola
importa 25,9% dos
produtos do Estado
de São Paulo e,
desse total, 7% é
de São Bernardo
do Campo”, afirma
Adalberto
Camargo Júnior,
presidente da
Câmara de Comércio
Afro-Brasileira
(Afrochamber).

Prefeitura
apresenta
versão final do
Plano Diretor
A Prefeitura
realizou nesta
terça-feira (30/8),
no Centro de
Referência do
Idoso (CRI),
audiência pública
para apresentar o
novo Plano Diretor
do município.
O chefe do
Executivo esteve
presente à
apresentação
do documento,
que deverá ser
votado na Câmara
Municipal no
dia 6/9. O Plano
Diretor organiza
o crescimento
da cidade,
especificando qual
é a destinação de
cada região.

O Jardim Ipanema
vai receber neste
sábado um
grande presente:
após quatro
meses de obras e
investimento de
cerca de R$ 550
mil, a Prefeitura
inaugura, às 10h,
um novo espaço de
lazer na localidade,
a Praça José
Carlos Tavechio. A
inauguração contará
com a presença do
prefeito da cidade.
O novo espaço terá
pista de caminhada
e de skate, área
de convívio com
bancos e mesas,
playground equipado com
brinquedos
confeccionados

pela Administração
-, aparelhos para
alongamento,
quadra de esporte e
iluminação.
A ampla vegetação
presente na praça é
outro diferencial e
foi dada preferência
para as espécies
nativas da Mata
Atlântica, uma
orientação adotada
pela Administração
em todas as
intervenções
realizadas na
cidade. No mesmo
dia, o prefeito
fará uma vistoria
nas obras de
recuperação do
pavimento na Rua
Principal, no Bairro
Divinéia, concluídas
dia 26 de agosto.
As intervenções
também
abrangeram a
execução de guias,
sarjetas e 150
metros de galerias
de águas pluviais,

Nova área de lazer foi escolhida pela
população durante plenárias do OP

participação do
chefe do Executivo
e do reitor da
instituição,
professor Dirceu de
Mello, formalizou
a parceria, que de
início vai favorecer
535 servidores. O
investimento da
Administração será
de R$ 1,3 milhão.
Os primeiros
cursos disponíveis
aos servidores,
que terão início
em setembro,
abrangem as
áreas de gestão de

Eventos
Comemoração de 1º ano de
operação do Cartão Legal
Local: Rodoviária João Setti
Rua Domingos João Ballotin, 80 Centro
Dia 2, às 11h
Campeonato In Line Vertical
Local: Parque da Juventude Città di
Maróstica
Avenida Armando Italo Setti, 65 Centro
Dias 3 e 4, das 9h às 18h
Procissão dos Carroceiros – Festa
de Nossa Senhora da Boa Viagem
Saída: Paróquia Menino Jesus
Rua Haydee, 160 - Jordanópolis
Dia 4, às 9h
Corrida em comemoração aos 125
anos da invenção do automóvel Mercedes-Benz
Local: Avenida Alfred Jurzykowski,
562 - Paulicéia
Dia 4, às 9h
Orquestra Filarmônica Vera Cruz
Local: Parque Chácara Silvestre
Av. Wallace Simonsen, 1.800 - Nova
Petrópolis
Dia 7, às 11h

que totalizou uma
área de 1,5 mil m².
Ambas as
intervenções
são demandas
escolhidas como

prioridade pela
população da região
durante as plenárias
do Orçamento
Participativo
de 2010.

Acordo com a PUC garante cursos de
pós-graduação para servidores municipais
Acordo entre
a Prefeitura
e a Pontifícia
Universidade
Católica (PUC)
de São Paulo
vai oferecer
aos servidores
públicos da cidade
capacitação por
meio de cursos
gratuitos de pósgraduação Lato
Sensu. Cerimônia
realizada no
Paço Municipal
na segunda-feira
(29/8), e que
contou com a

PROGRAME-SE

Espaço
possui
pista de
caminhada,
de skate e
playground

Fotos: Divulgação

Jardim Ipanema ganha novo espaço
de esporte e lazer neste sábado
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políticas públicas
de assistência
social, esporte
e lazer no setor
público e saúde
mental. Haverá
ainda curso básico
de Libras (Língua
Brasileira de Sinais).
O prefeito falou
sobre a importância
de capacitar os
funcionários, de
modo que eles
possam prestar
um serviço ainda
melhor para os
moradores. “O
município só tem a

ganhar com este
convênio e todos
os servidores têm
a oportunidade de
se aperfeiçoar”,
ressalta.
Para ser aprovado,
o servidor terá
que ter pelo
menos 80% de
participação nas
aulas e apresentar
Trabalho de
Conclusão de
Curso (TCC)
relacionado às
políticas públicas
discutidas no
município.

Inscrições
Oficinas Descentralizadas voltadas
para portadores de deficiência
Local: Rua Warner, 300 - Jardim
Hollywood
Informações: 4368-4022 / 4126-3650
Entre 5 e 16, das 8h às 17h
1º Festival Rota dos Sabores
Local: Prefeitura de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50 - 11º andar
Informações: 4348-1050
Até o dia 9
Curso de Agente Socioambiental
Local: Rua Jacquey, 61, 1º andar
- Rudge Ramos ou eco.escola@
saobernardo.sp.gov.br
Até o dia 14
Inaugurações
Área de Lazer do Jardim Ipanema
Praça José Carlos Tavechio,
no Jardim Ipanema
Dia 3, às 10h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Ferrazópolis e Montanhão
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro dos Casa
De 1 a 30 de setembro

Rede Fácil no Paço faz um
ano com mais de 257 mil
serviços solicitados
Foto: Divulgação
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Mais de 171 mil pessoas foram atendidas
no período, cerca de 15 mil por mês

Espaço
concentra
diversos
serviços
da
Prefeitura
A Rede Fácil - Central
de Atendimento
ao Cidadão de São
Bernardo, localizada
no Paço Municipal,
completou um ano
de funcionamento
nesta quarta-feira
(31/8). Durante
esse período, mais
de 171 mil pessoas
foram atendidas,
cerca de 15 mil
por mês, e foram
solicitados mais de
257 mil serviços.
Entre os mais
procurados estão
informações sobre
débitos, com 22,2
mil solicitações;
transferências
de pontuação
da carteira de
motorista, mais de
17 mil; além de 16
mil parcelamentos
de débitos.
No período, o
volume de serviços
disponibilizados ao

cidadão também
quase triplicou,
passando de 286
para 800. Do total de
serviços oferecidos
pela Rede Fácil,
115 atendimentos
tramitam
eletronicamente
entre as secretarias;
59 são resolvidos na
hora; e 45 serviços
são disponibilizados
pelo site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br.
Outro avanço
importante foi
a diminuição do
tempo de espera
do cidadão na
Rede Fácil, que
hoje não ultrapassa
15 minutos e no
início, no período
de adaptação,
em alguns casos
chegava até a
uma hora. Um dos
motivos para isso,
de acordo com
a coordenadora
de atendimento
ao cidadão, é
o investimento
na capacitação
e nos sistemas
informatizados.

“Apenas neste ano
já foram realizadas
mais de 150 horas
de capacitação
continuada dos
servidores”, disse.
Dado o sucesso
da iniciativa, a
Prefeitura já iniciou
o processo de
descentralização da
Rede Fácil, sendo
que o primeiro posto
foi inaugurado em
julho, na Avenida
Robert Kennedy,
3.438, Bairro
Assunção.
Opiniômetro
Outro avanço
recente da Rede
Fácil será a
implantação, a
partir de segundafeira (5/9), do novo
sistema de pesquisa
de satisfação
do cidadão, o
opiniômetro. O
aparelho, que
também será
instalado no Posto
Assunção, permite
que o usuário avalie,
ao final de cada
atendimento,
o serviço prestado.

São Bernardo se integra
à rede de suprimentos
da Boeing Company
Levantamento
realizado pela
Prefeitura de São
Bernardo junto
à industria local
está detectando
potenciais
subfornecedores
para a Boeing
Company. O
estudo, realizado
em parceria com
o Centro das
Indústrias do Estado
de São Paulo (CIESP),
promete incentivar
a inserção das
empresas na cadeia
de suprimentos
da companhia,
ampliando a
participação da
cidade na indústria
aeronáutica e de
defesa.
O resultado do
levantamento
será enviado
à companhia

americana depois do
dia 8/9, data limite
para os interessados
entregarem os
questionários. A
partir daí, a Boeing,
com base no material
recebido, fará a
seleção dos novos
subfornecedores.
Até o momento, 46
empresas já
enviaram os
questionários à
Administração e
muitas outras têm
manifestado
interesse em aderir.
A Boeing, maior
empresa aeroespacial
do mundo e líder na
fabricação de jatos
comerciais, disputa
com a sueca Saab e
a francesa Dassault
o fornecimento de
novas aeronaves
(caças) para a Força
Aérea Brasileira (FAB).

Av. Lauro Gomes
passa a ser mão
dupla a partir
de segunda
A partir desta
segunda-feira
(5/9), a Avenida
Lauro Gomes
passa a ser mão
dupla entre a
Rua Afonsina, no
Rudge Ramos, e
a Avenida Pereira
Barreto, próximo
à divisa com
Santo André. Por
conta das obras
de alargamento e
rebaixamento da
Avenida Lions, a
via, que hoje tem
mão única sentido
São Caetano a
partir do trecho
próximo ao
Carrefour,
será mais uma
alternativa para
os motoristas
que saírem do
Rudge Ramos
sentido Centro.

Escola de Trabalho vai capacitar profissionais
para o setor de confecção e artesanato

São Bernardo
ganhou na segundafeira (29/8) mais um
espaço de inclusão
social: a Escola
de Trabalho na
área de confecção.
Oferecendo
capacitação em
costura industrial,
costura e artesanato
em tecidos,
customização
e silkscreen, o
espaço, que teve
investimento de R$
152 mil do poder
público municipal,
está localizado na
Escola de Educação
Básica (EMEB) Marly
Buíssa, no Jardim
Nossa Senhora de
Fátima.

O prefeito
esteve presente
à inauguração
do projeto, que
atenderá 140
alunos por ano e
terá como públicoalvo principalmente
mulheres, pessoas
com deficiência e
em vulnerabilidade
social.
Além do
investimento no
espaço, a Prefeitura
também responde
pela formação,
material do curso,
alimentação e
passe-escolar das
educandas. Um
dos parceiros
da iniciativa é o
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial (Senai),
que oferece
máquinas e
equipamentos
para as aulas,
assim como
empresas privadas,

responsáveis por
financiar bolsas no
valor de R$ 180
para os alunos. O
Centro de Educação,
Estudos e Pesquisas
(CEEP) é outro
parceiro.
Ao final do curso,
com duração de oito
meses, os alunos
serão encaminhados
à Central de
Trabalho e Renda
para a inserção no
mercado de trabalho.
De acordo com
o prefeito, a
inauguração da
Escola é parte da
política social da
Prefeitura. “Desde
o início do governo
trabalhamos para
criar condições
de inclusão para a
população feminina,
deficientes físicos,
idosos e pessoas
em situação de
vulnerabilidade”,
esclareceu.

Fotos: Divulgação

Pessoas com
deficiência
e mulheres
são o
público da
iniciativa
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Objetivo é inserir os formados no mercado de trabalho
“Participei da oficina de
corte e costura e agora
vou me capacitar na
Escola de Trabalho para
atuar profissionalmente
nessa área. Espero
montar uma oficina
própria.”

“Não conhecia nada de
corte e costura e acho
que a gente sempre pode
melhorar. Sou artesã
autônoma e meu objetivo
é trabalhar registrada,
alcançando minha
independência financeira.”

Sandra da Silva Araújo,
estudante e moradora
do Bairro Ferrazópolis.

Gilmara Santana,
moradora do bairro
Golden Park.

“Já fiz diversos cursos
de artesanato e comecei
na oficina de costura da
Secretaria de Educação.
Amei o curso e agora,
na Escola de Trabalho,
pretendo me atualizar.”
Tereza Cristina Vila
Novas, artesã autônoma
e moradora
do Jardim Irajá.

Espaço Solidário vai incentivar
pequenos empreendedores da cidade
Iniciativa da
Prefeitura
vai fomentar
na cidade a
economia
solidária
Para incentivar o
desenvolvimento
dos pequenos
empreendedores
e cooperativas da
cidade, a Prefeitura
inaugurou na
terça-feira (30/8)
o Espaço Solidário.
Localizado dentro da
Central de Trabalho
e Renda (CTR),
na Rua Marechal
Deodoro, 2.316, no
Centro, a iniciativa
vai ser um ponto de
referência e fomento
para a chamada
economia solidária.
O vice-prefeito
do município
esteve presente à
cerimônia.
Atualmente, cerca
de 250 pequenos
empreendedores

locais são
apoiados direta ou
indiretamente pela
Administração.
Além de apoiar a
comercialização dos
produtos e serviços
dos empreendedores
- como diversos
tipos de artesanato,
horticultura urbana,
culinária e costura
-, o Espaço vai
realizar atividades
de formação
para os grupos já
estabelecidos e
oferecer orientação
àqueles que
desejarem ingressar
nessa modalidade de
economia.
Futuramente o
endereço também
contará com
uma lanchonete,
cursos de línguas
e palestras sobre
diversos temas
voltados ao mercado
de trabalho.
Mais informações
sobre o Espaço pelo
telefone 4128-1230.

Oficinas
Culturais têm
inscrições
prorrogadas
Fotos: Divulgação
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Além de apoiar os grupos já estabelecidos, o
Espaço vai orientar os novos empreendedores
“O Espaço Solidário faz
com que as pessoas
entendam a importância
da auto-gestão. Todo
mundo se junta,
a força aumenta e
melhora até mesmo o
relacionamento entre os
familiares.”
Glauce Machado,
37 anos

“É importante conseguir
renda extra. Podemos
desenvolver nosso
trabalho e apresentar
para o público. Vou
vender blusas, panos de
prato, bolsinhas, bonés
e lembranças.”

“Eu não tinha espaço
para vender meus
produtos. Conseguia
vender um produto
aqui, outro ali, mas
apenas com conhecidos
e com vizinhos. Estou
na expectativa por um
bom negócio.”

Maria de Lurdes Costa,
62 anos

Maria Antonia Lopes
Sanches, 59 anos

Inauguração da Sala do Empreendedor, no Paço, é adiada para 15 /9
Tendo por
objetivo
contribuir para o
desenvolvimento
das micro
e pequenas
empresas do
município, a Sala
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

do Empreendedor,
prevista
inicialmente para
ser inaugurada
no dia 1º de
setembro, no Paço
Municipal, será
entregue no dia 15
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 setembro, às
15h.
No endereço,
o investidor
irá contar com
orientações e
serviços para
todas as fases do

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

ciclo de vida das
empresas, desde
a concepção e
planejamento do
empreendimento,
a abertura,
registro e licenças,
até a ampliação,

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

desenvolvimento
e fortalecimento
dos negócios. O
comércio
exterior também
terá lugar
com o Espaço
do Exportador.

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

As inscrições
para o segundo
semestre das
Oficinas Culturais
foram prorrogadas.
Ainda há vagas
disponíveis para
cursos gratuitos
de dança, pintura,
capoeira, teatro,
violão, entre outros.
As aulas das
oficinas terão início
no próximo sábado
(3/9), mas serão
aceitas inscrições
até a terceira aula
de cada curso.
Moradores de São
Bernardo - crianças,
jovens e idosos podem participar
das oficinas e não
há necessidade
de nenhum
conhecimento
prévio nas diversas
modalidades
artísticas. Para
se inscrever o
interessado deve
comparecer a
um dos locais de
inscrição - listados
no link Agenda
Cultural, no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br,
munido de RG e
comprovante de
endereço. Mais
informações pelo
telefone
4336-8246.

Secretário de Comunicação
EDMAR LUZ
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico e editoração
Mônica Timoteo da Silva
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Márcio Borriello
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Valmir Franzoi, Priscila Schultz

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

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
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Martins, Vanessa Oliveira, Vínicius
Dominichelli e Ana Paula Dante

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.
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