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Sala do
Empreendedor,
novo espaço para
o investidor,
é inaugurado
HABITAÇÃO 2

Prefeito firma acordo com o Governo do Estado
que garante R$ 96,8 milhões para habitação
Com os recursos, serão beneficiados
projetos da Prefeitura que prevêem
a construção de 4,8 mil moradias e
urbanização de 1,7 mil domicílios
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Grande acervo
histórico e
atrações de
última geração
na Cidade da
TV Brasileira
ESPORTE

Pan-Americano
do México terá
pelo menos
dez atletas de
São Bernardo
INFRAESTRUTURA
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Novo Plano
Diretor, que
prepara cidade
para o futuro, é
enviado à Câmara

5

São Bernardo
coordena projeto
para integrar ação
das guardas
civis da região
EDUCAÇÃO

10

Alunos das EMEBs de
São Berrnardo
já utilizam netbooks
em sala de aula

Prefeitura firma parceria com o Estado
para investir R$ 96,8 milhões em habitação
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Estado, corresponde
a 20% dos R$ 105
milhões que
compõem o
investimento total
na urbanização.
O prefeito falou
sobre a importância
para a cidade da
parceria.
“Esse
compartilhamento
de
responsabilidades
entre município,

Estado e União é
importante
porque, apesar
de São Bernardo
ser a 11ª cidade
do País em
arrecadação
municipal, também
temos grandes
problemas
devido à falta de
planejamento de
administrações
anteriores”,
esclareceu.

Conheça os empreendimentos
beneficiados com o acordo
Com os recursos, serão beneficiados projetos da Prefeitura que prevêem
a construção de 4.828 moradias e urbanização de 1.763 domicílios

Seis
projetos
da
Prefeitura
receberão
recursos
Numa parceria
inédita com o
Governo do Estado
de São Paulo na
área da habitação,
o prefeito assinou
com o governador

Geraldo Alckmin
dois documentos
que viabilizam
a construção
de 4.828 novas
moradias e a
urbanização de
1.763 domicílios
na cidade.
O protocolo de
intenções prevê o
aporte de R$ 96,8
milhões para seis
empreendimentos

que estão sendo
realizados pela
Prefeitura em
parceria com o
Governo Federal:
quatro projetos
já contratados
no âmbito do
Programa de
Aceleração do
Crescimento (PAC
I) e dois projetos
a contratar como
parte do programa

Um dos empreendimentos vai beneficiar
52 famílias que ocupam área da Ecovias
no Km 24 da Rodovia Anchieta

Minha Casa, Minha
Vida 2.
Estes seis
empreendimentos
vão atender mais
de 6 mil famílias,
sendo cerca de
4,8 mil com novas
moradias e as
demais com obras
de urbanização.
Na ocasião, foi
assinado ainda
um convênio que
prevê o repasse
pelo Governo
do Estado de R$
23,7 milhões para
outro projeto
da Prefeitura,
a Urbanização
Integrada do
Parque São
Bernardo, Alto
da Bela Vista e
Novo Parque.
Esse convênio,
primeiro de seis a
serem acordados
entre a Prefeitura
e o Governo do

Urbanização Integrada do Parque São Bernardo,
Alto da Bela Vista e Novo Parque
2,5 mil famílias beneficiadas: 778 vão receber novas moradias
e 1,7 mil serão atendidas com obras de urbanização; o projeto
prevê a construção de um centro de educação profissional e
práticas esportivas, centro comercial e pista de skate; as obras
das 2ª e 3ª etapas da urbanização tiveram início
no final de julho.
Conjunto Habitacional Jardim Silvina/Naval
Contratado com o PAC I, que está em obras desde julho de 2010;
540 famílias beneficiadas com novas unidades.
Conjunto Habitacional Vila Esperança - 2ª etapa
Também contratado com o PAC I e em obras desde julho de
2010; 366 famílias beneficiadas com novas moradias.
Conjunto Habitacional Jardim Lavínia - 2ª Etapa
Contratado com o PAC I e em licitação; 184 famílias beneficiadas
com novas unidades.
Empreendimento Minha Casa Minha Vida Residencial Tiradentes
Em contratação com a CAIXA, prevê a produção de 460 unidades
habitacionais, incluindo o atendimento de 52 famílias que
ocupam área da Ecovias no Km 24 da Rodovia Anchieta e para
as quais não havia solução de moradia viabilizada.
Projeto Minha Casa Minha Vida – Mananciais
Em fase de elaboração, prevê a produção de 2,5 mil unidades
habitacionais, respondendo por mais da metade do número de
novas unidades previstas no protocolo. Atenderá famílias de
áreas de risco em mananciais.

Novo Plano Diretor da cidade
prepara São Bernardo para o futuro
Documento,
foi enviado
à Câmara
Municipal
na terçafeira (13/9)
Enviado à Câmara
Municipal na
terça-feira (13/9),
o projeto de
lei que revisa
o Plano Diretor
de São Bernardo
possui uma série
de novidades
que prometem
colaborar para
a melhoria da
qualidade de vida
da população.
Entre as diretrizes
do documento,
que estabelece as
regras para o uso
do solo em prol
do bem coletivo,
está a destinação
de 2 milhões de
m² para habitação
social e 7 milhões
de m² para novos
empreendimentos
econômicos.
Sobre o segundo
ponto, a diretora
de Planejamento
Urbano da
Prefeitura
informou algumas
vantagens
comparativas do
município. “São
Bernardo fica
entre a capital
e o Porto de
Santos. Queremos
explorar essa
potencialidade
da localização,
aproveitando
a conjuntura
favorável do Présal e outras áreas
estratégicas”,

esclareceu.
Um dos motivos
da revisão do
Plano foi a
aprovação da Lei
da Billings, que
estabelece novos
parâmetros para a
ocupação de áreas
de manancial,

cerca de 53,7% do
território de São
Bernardo.
O texto, que
foi elaborado
por técnicos
da Prefeitura e
representantes
da comunidade,
ainda apresenta

novas regras
para equilibrar
a densidade
construtiva
de novos
empreendimentos
imobiliários
com a
infraestrutura
instalada.
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Documento estabelece as
regras do uso de solo

Para facilitar novos negócios e gerar empregos,
Prefeitura inaugura Sala do Empreendedor
Objetivo é
atrair
novos
investimentos
para o
município

Para apoiar os
investidores
que desejam se
instalar ou ampliar
seus negócios
no município,
principalmente os
micro e pequenos
empresários, o
prefeito de São
Bernardo inaugurou
na quinta-feira
(15/9) a Sala do
Empreendedor.
Localizada no andar
térreo do Paço
Municipal, o espaço
oferece orientações
e serviços da
Prefeitura para

todas as fases das
empresas, desde
a concepção e
planejamento, a
abertura, registro
e licenças, até
ampliação,
desenvolvimento e
fortalecimento dos
negócios.
De acordo com o
chefe do Executivo,
o projeto precisa
do envolvimento de
todos. “A presença
de vocês aqui no
dia a dia é que vai
ajudar a modernizar
e atualizar ainda
mais nossos
serviços”, afirma.
Como esclarece
o secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo,
os empresários

também terão
acesso a
informações
socioeconômicas
de São Bernardo,
consultoria para
elaboração de
plano de negócios,
palestras, oficinas e
informações sobre
incentivos fiscais.
Apoio à
exportação
Outro serviço que
está à disposição
no mesmo local
é o Espaço do
Exportador, onde
serão oferecidos,
entre diversas
outras facilidades,
informações sobre
as condições
para exportar,
documentação
necessária, fontes
de financiamento

e incentivos
existentes.
Serviço
A Sala do
Empreendedor
funciona de
segunda a sextafeira, das 7h
às 19h, e, aos
sábados, das 7h às
13h. Informações
pelo e-mail: sala.
empreendedor@
saobernardo.
sp.gov.br.

Foto: Divulgação
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Espaço é voltado às micro e
pequenas empresas, segmento
que mais cria empregos no País

Conheça aqui alguns dos serviços
disponíveis ao empreendedor

Planejamento e Abertura de empresas: orientações sobre licenças e alvarás; palestras e oficinas;
consultas sobre marcas e patentes; consulta para a elaboração de plano de negócios; informações
sobre incentivos fiscais.
Abertura e Licenciamento de Empresas: alvarás, licenças e cadastro imobiliário; cadastramento
de empreendedor individual; pesquisa e registro na junta comercial – ACISBEC.
Desenvolvimento e Fortalecimento Empresarial: consultorias do SEBRAE; orientações contábeis;
espaço do contabilista; informações sobre crédito; concessão de microcrédito; apoio à inovação.

Comunicação
permanente
pretende
agilizar
operações
conjuntas
Acordo fechado
no Consórcio
Intermunicipal
do Grande ABC
na sexta-feira
(9/9) oficializou
a criação da rede
de comunicação
integrada entre
as guardas civis
municipais (GCMs)
das cidades da
região. A iniciativa
tem a coordenação
do secretário de
Segurança Urbana
de São Bernardo
e a solenidade

contou com
as presenças
do Ministro da
Justiça, José
Eduardo Cardozo,
e dos prefeitos de
Diadema, Mauá e
Santo André.
O projeto, que
será implantado
ainda este mês,
tem financiamento
do Governo
Federal e permitirá
a comunicação
permanente
entre as GCMs
de São Bernardo,
Santo André, São
Caetano, Diadema,
Mauá e Ribeirão
Pires. Com a
integração, a ação
conjunta entre as
corporações será

facilitada, assim
como o rápido
atendimento
de ocorrências
nas divisas dos
municípios.
Além da instalação
de estações
repetidoras em
todas as cidades,
cada uma delas
também recebeu
65 rádios (50
para Ribeirão
Pires), seis
computadores e
duas impressoras.
O investimento
foi de R$ 800 mil.
“Para São Bernardo
é uma satisfação
muito grande ter
sido protagonista
desta conquista”,
afirmou o
secretário de
Segurança Urbana.

Dia da Árvore terá entrega de1,5 mil
mudas e mutirão de limpeza
Em comemoração
ao Dia da Árvore,
21 de setembro, a
Prefeitura preparou
uma ampla
programação que
inclui a entrega de
1,5 mil mudas de
árvores e mutirões
de limpeza em
áreas de manancial.
As comemorações
têm início dia 16,
a partir das 14h,
com o Mutirão
de Limpeza no
Jardim Silvina, que
será realizado no
entorno da unidade
da Fundação
Criança de São
Bernardo.
A celebração
continua no sábado
(17/9), no Riacho
Grande, e domingo
(18/9), no Bairro

Alvarenga, a partir
das 9h, com o
Mutirão de Limpeza
Clean Up the
World, movimento
de limpeza
urbana realizado
mundialmente.
Durante os dois
dias de atividades
também serão
distribuídas ao
público um total
de mil mudas de

árvores nativas e
frutíferas, ação que
vai se repetir no dia
21, das 10h às 16h,
quando haverá a
distribuição de 500
mudas na Praça da
Matriz.
Mais informações
sobre a
programação do
Dia da Árvore pelo
telefone
4367-6462.

Mudas serão distribuídas no Alvarenga,
Riacho Grande e praça da Igreja Matriz

Fotos: Divulgação

Projeto coordenado por São Bernardo vai
integrar ação das guardas civis da região

Cada cidade recebeu 65 rádios e estações
repetidoras para facilitar a comunicação
Centro de treinamento
Outro objetivo da Prefeitura de São Bernardo é instalar na
cidade, também em parceria com o Governo Federal, um centro
de treinamento, que poderia ser utilizado pelas GCMs de toda a
região. Com isso, o treinamento dos novos guardas do Grande
ABC seria feito com o mesmo padrão de qualidade.
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Ruas do Parque dos Químicos
recebem pavimentação após 21 anos
Obras
foram
eleitas como
prioridade
durante
o OP
Após 21 anos,
diversas vias
do Parque dos
Químicos, na região
do Alvarenga,
irão receber
novo asfalto,
além de várias
melhorias. Iniciada
em setembro
a intervenção,
que contemplará
12 ruas, é uma
demanda eleita
como prioridade
pelos moradores
durante o
Orçamento
Participativo
de 2010. O
investimento é
de mais de R$ 14
milhões.
De acordo com

Foto: Divulgação
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Ruas do bairro serão pavimentadas pela primeira vez

a Secretaria de
Transportes e
Vias Públicas, o
bairro, que está
consolidado desde a
década de 90, ainda
contava com ruas
de terra e nunca
recebeu serviços
de pavimentação.
A intervenção
possibilitará
melhoria nas
condições de
mobilidade bem
como maior

segurança aos
usuários e
pedestres.
A obra será
executada numa
extensão total de
2,3 mil metros
nas ruas Ayrton
Senna, Santana, Boa
Vista, da Evolução,
das Oliveiras,
Avaí, Araguassú,
Progresso, Gaivotas,
Um, Dois e Três.
Atualmente, estão
sendo colocadas

guias e sarjetas e
realizadas obras
de contenção
de taludes. A
pavimentação com
asfalto ecológico
está condicionada
à execução da
rede de coleta de
esgoto por conta
da Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp). A
previsão de término
é em abril de 2012.

Nova etapa da inspeção
veicular ocorre no Bairro
Planalto de 19 a 23/9
A nova etapa
do programa de
inspeção gratuita
em automóveis
particulares
movidos a diesel,
promovido pela
Prefeitura de
São Bernardo,
será realizada
de 19 a 23 de
setembro, das
8h30 às 16h30,
na Avenida
Robert Kennedy,
em frente ao nº
1.465, no Bairro
Planalto (sentido
Praça Giovanni
Breda – Avenida
Piraporinha).
A iniciativa faz
parte do projeto
Orientar e é
aberta a toda
a população,
independente da
placa do veículo.
A medição é
realizada com
opacímetro,

equipamento
certificado pelo
Inmetro que mede
a quantidade
de material
particulado
(fumaça preta).
Os participantes
também poderão
tirar dúvidas com
engenheiros,
coordenadores
e técnicos que
estarão no local.
De acordo com
o secretário de
Gestão Ambiental,
a intenção é
orientar os
munícipes e
empresas,
uma vez que a
iniciativa não
tem caráter
obrigatório nem
punitivo.
São Bernardo é
uma das primeiras
cidades do Estado
a realizar esse
tipo de inspeção.

O desenvolvimento
do sistema de
transporte por
bicicletas é uma
das prioridades da
Prefeitura de São
Bernardo. Em 2008,
o município contava
com 1,2 mil metros
de extensão de
ciclovia em duas
praças, no Parque
dos Pássaros e
Parque Espacial, e
a previsão é que,
até 2012, sejam
instalados mais 4
mil metros. Além
disso, a diretriz
da Secretaria
de Transportes
e Vias Públicas

é implementar
ciclovias nas
novas vias ou na
requalificação das
existentes, desde
que comprovada a
demanda.
Atualmente, está
sendo construída
uma ciclovia de
1,7 mil metros de
extensão na Avenida
João Firmino, no
Bairro Assunção.
A obra, que inclui
recapeamento
asfáltico, nova
sinalização e
modificações no
trânsito, teve início
em junho do ano
passado.
Outro investimento
nesse sentido é na
Avenida Amazonas,
na Vila São Pedro,
que contará com
uma ciclovia de 800
metros de extensão.
A pista está

No trecho inicial da Av. Pery Ronchetti
foi instalada uma ciclovia de 800 metros
praticamente pronta,
faltando apenas
a sinalização. A
intervenção teve
início em outubro
de 2010 e deve ser
finalizada em maio
de 2012.
Além disso, no
trecho inicial da
Avenida Pery
Ronchetti, entre a

Avenida Brigadeiro
Faria Lima e a Rua
Princesa Maria
Amélia, há uma
ciclovia de 800
metros de extensão
que foi entregue em
agosto de 2009. Há
ainda 700 metros
de ciclovia na Av.
Presidente
Café Filho.

PROGRAME-SE

Objetivo
é instalar
ciclovias
sempre
que
possível

Fotos: Divulgação

Até 2012, São Bernardo terá mais
4 mil metros de extensão de ciclovia
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Eventos
Ciclo de palestras do
patrimônio imaterial
Informações: 4337-8217 ou
ciclosdopatrimonio@gmail.com
Início em 16/9
II Seminário e III Encontro da
Educação Inclusiva de SBC
Cenforpe – Avenida Dom Jaime
de Barros Câmara, 201
Bairro Planalto
Dia 19, às 13h30
Início das obras da rede
de esgoto do Capelinha
Rua Quitéria Ana Leite,
255 - Capelinha
Dia 20, às 15h
Seminário de Cultura Popular
Tradicional em São Bernardo
Local: Auditório da Seção
de Pesquisa e Documentação
Alameda Glória, 197 – Centro
Informações e inscrições: 4336-8232
ou 4336 -8224
Dia 22, às 20h
Inscrições
Oficinas Descentralizadas voltadas
para pessoas com deficiência
Local: Rua Warner, 300 - Jardim
Hollywood
Informações: 4368-4022 /
4126-3650
Entre 5 e 16/9, das 8h às 17h
Inaugurações
Quadra da Emeb Alfredo Scarpelli
Estrada dos Alvarenga, 4.090 Jardim
Hawaí
Dia 16, às 10h30
Programa Esporte
e Lazer na Cidade
Campo do Lavínia – Av. Capitão Casa,
1.500 – Jardim Lavínia
Dia 17, das 9h às 12h
Revitalização da Praça Brasil
Cruzamento da Avenida Brigadeiro
Faria Lima com a Rua Frei Gaspar
Dia 20, às 19h
Quadra da Emeb Profª Janete Mally
Betti Simões
Rua dos Vianas, 3.520
Jardim Industrial
Dia 21, às 16h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Rudge Ramos
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Bairro dos Casa
De 1 a 30 de setembro

Pelo menos dez atletas de São Bernardo vão
defender o Brasil no Pan-Americano do México
Atletas de
diferentes
modalidades
contam com
o apoio da
Prefeitura

Os jogos PanAmericanos do
México, competição
mais importante
depois das
Olimpíadas, que
acontecem de 14
a 30 de outubro,
contarão com a
participação de pelo
menos dez atletas
de São Bernardo.
Apenas o handebol
masculino da
Metodista/São
Bernardo vai
mandar para o
território mexicano
cinco jogadores:
o armador Japa,
os pontas Chiuffa
e Tupan, o
central Teixeira
e o pivô Vinícius.
O coordenador
de esportes da
Metodista, Alberto
Rigolo, comemora
a convocação. “Não
podemos falar do
handebol da cidade
falando apenas da
Metodista ou apenas
da Prefeitura de São

“O apoio da Prefeitura
é fundamental. Sempre
estão ajudando e dando
força nos treinos e nas
competições. Devo ir
para o meu sétimo PanAmericano e espero voltar
com mais medalhas.”

Fotos: Divulgação
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Hugo Hoyama,
mesa-tenista

Apenas o handebol, modalidade
tradicional da cidade, cederá 7 atletas
Bernardo. Hoje é
uma PPP (Parceria
Público-Privada) que
deu certo”, comenta.
Pelo handebol
feminino, as
armadoras Tayra
e Monick foram
convocadas para os
treinos da Seleção
Brasileira na Áustria,
de onde sairá a
lista oficial para
a competição no
México.
No atletismo, dois
atletas da Associação
Sambernardense
de Atletismo
(ASA) - que tem o
apoio da Prefeitura
com transporte,
hospedagem,
alimentação, viagens

e pagamento de
bolsas para cerca
de 70 corredores
- também foram
convocados para
os Jogos: Matheus
Facho Inocêncio,
nos 100 metros com
barreiras; e Aline
Leone dos Santos,
no revezamento
4x400 metros.
Por fim, o mesatenista Hugo
Hoyama, nove vezes
medalha de ouro
em jogos PanAmericanos, é nome
praticamente certo.
Outros atletas sãobernardenses devem
confirmar suas
convocações nos
próximos dias.

Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência tem evento especial
w
A próxima quartafeira (21/9) é o
Dia Nacional de
Luta das Pessoas
com Deficiência.
Para comemorar a
data, a Prefeitura
e o Conselho
Municipal dos
Direitos da
Pessoa com
Deficiência vão
apresentar no

Teatro Elis Regina,
a partir das
18h30, algumas
das iniciativas que
vêm garantindo
melhor qualidade
de vida para
essa parcela da
população na
cidade.
No evento, o
público poderá
apreciar uma

apresentação
cultural do
Grupo Integrarte,
composto por
bailarinos com
e sem deficiência.
O Teatro
Elis Regina fica
na Avenida
João Firmino,
900,
no Bairro
Assunção.

“Foi minha primeira
convocação para disputar
os Jogos Pan-Americanos.
Espero que dê tudo
certo e que possamos
fazer uma grande
campanha.”

“Hoje a Metodista/São
Bernardo tem uma boa
estrutura. Temos lugares
adequados para treinar
e ótimos técnicos. Com
certeza isso favorece o
esporte.”

Japa, armador de
handebol da Metodista/
São Bernardo

Tayra – Jogadora de
Handebol da Metodista/
São Bernardo

Fotos: Divulgação

Farmácias Populares de São Bernardo
têm lista de medicamentos ampliada
Compare alguns dos valores
cobrados na Farmácia Popular

Ciprofloxacino 500mg (antibiótico): preço máximo ao
consumidor: R$ 208,61; na Farmácia Popular: R$ 5,32
Alendronato de sódio 70mg (para osteoporose):
preço máximo ao consumidor: R$ 161,75; na Farmácia
Popular: R$ 1,48
Omeprazol 20mg (anti-ulceroso - estômago): preço
máximo ao consumidor: R$ 61; na Farmácia Popular: R$ 6,44

Nas unidades, o morador é
orientado sobre o uso correto
dos medicamentos

Remédios
são vendidos
a preços
menores
que o de
mercado
Os clientes das
quatro Farmácias
Populares
existentes no
município acabam
de ganhar mais
uma boa notícia:
cinco novos
medicamentos
passarão a ser
fornecidos nos
espaços, quatro
com preço de
custo e um
gratuitamente,
por tratar-se de
anti-hipertensivo
(losartan). Com
a inclusão, 112
remédios passam
a estar disponíveis
aos munícipes.
Nas unidades, o
usuário recebe
atendimento
personalizado,
sendo orientado
sobre os cuidados
com a saúde e o
uso correto dos
medicamentos.
As Farmácias
dispõem de
remédios para

as doenças com
maior incidência
no Brasil, como
hipertensão,
diabetes,
úlcera gástrica,
depressão, asma,
infecções e
verminoses, entre
outras.
Resultado de
parceria entre o
Governo Federal
e a Prefeitura, o
valor final para o
consumidor dos
medicamentos,
quando não é
gratuito, pode
ser até 90% mais
barato do que
o de mercado.

Atenolol 25mg (anti-hipertensivo): preço máximo
ao consumidor: R$ 22,39; na Farmácia Popular: gratuito
Até 2012, será
instalada mais
uma Farmácia
Popular em São
Bernardo, no
Bairro Planalto.
A lista completa
dos medicamentos
pode ser
encontrada no
endereço www.
saude.gov.br,
no link
Farmácias
Populares.
Serviço
Em todas as
unidades, o
atendimento é
feito de segunda
a sexta-feira,

“Eu moro no Centro e
há quase um ano venho
comprar o meu remédio
na Farmácia Popular,
onde é bem mais barato
do que em outras
farmácias. Pra mim faz
muita diferença.”

“Sofri quatro
infartos e preciso
do remédio para o
coração.
Venho uma vez por
mês e o preço aqui é
bem inferior. Estou
muito satisfeito.”

Aparecida Alves
Henrique, moradora da
região central

Geraldo Batista de
Almeida, morador do
Bairro Pedreira

das 8h às 18h,
e aos sábados,
das 8h às 12h.
Para a compra,
o interessado
deve exibir
obrigatoriamente
a receita
fornecida
pelo
médico.

Tribunal de Contas do
Estado aprova contas
de 2009 da Prefeitura
O Tribunal de
Contas do Estado
de São Paulo (TCE)
aprovou na terçafeira (13/9) as
contas do prefeito
de São Bernardo
referentes a
2009, primeiro
ano de mandato.
Com a decisão
favorável do TCE,
a expectativa é de
que agora a Câmara
Municipal também
emita seu parecer
até o final do ano,
uma vez que não
houve recurso da
decisão.
Segundo o
secretário de
Assuntos Jurídicos
e Cidadania da
Prefeitura, entre os
principais aspectos

que levaram a tal
resultado pela 1ª
Câmara da Corte
estão a aplicação
no ensino de
29,28% das receitas
dos impostos
(o mínimo
estabelecido em
lei é de 25%);
aplicação total do
valor transferido
pelo Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento
da Educação Básica
e de Valorização
dos Profissionais da
Educação (FUNDEB)
e investimento
de 84,63% das
receitas do FUNDEB
na valorização do
magistério
(quando o mínimo
é de 60%).
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Alunos das EMEB’s de São Bernardo
já utilizam netbooks em sala de aula
Prefeitura
adquiriu
15 mil
computadores
para uso
nas escolas

Os alunos da rede
municipal de ensino
de São Bernardo já
estão utilizando os
netbooks entregues
pela Administração
no final de agosto.

Foram adquiridos
15 mil unidades
pela Prefeitura, com
investimento de
R$ 5 milhões, para
serem utilizados por
43 mil alunos do
ensino fundamental.
Por meio de
internet banda
larga, as crianças
podem utilizar a
rede mundial para
fazer pesquisas

e desenvolver
trabalhos em sala de
aula. Além do acesso
ao mundo virtual,
os equipamentos
trazem banco
de dados com
aplicativos
educacionais e
diversas ferramentas
multimídia.
Para que o uso em
sala de aula fosse
realizado de forma

Fotos: Divulgação
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As crianças podem utilizar a rede mundial para fazer pesquisas

correta, todos
os professores
receberam
capacitação,
ministrada pelos
Professores
de Apoio aos
Programas Especiais
(PAPE). “Todos os
1,4 mil alunos da
escola já utilizaram
os netbooks.
Antes disso, nós
acompanhamos os
professores para
que eles soubessem
como utilizar os
equipamentos”,
afirmou a professora
de apoio da EMEB
Ramiro Gonçalez
Fernandes, do Bairro
Taboão.
Os computadores
foram adquiridos
pelo Ministério da
Educação (MEC) por
meio do programa
Um Computador Por
Aluno, o que acabou
barateando o custo
dos equipamentos.

Segurança reforçada
Graças a códigos especiais nos
computadores adquiridos pela
Prefeitura, eles apenas podem
funcionar com conexão com a rede
wi-fi dentro das escolas e não têm
nenhum valor no mercado.
Além disso, os equipamentos não têm
memória, o que faz com que todo o
conteúdo seja armazenado no servidor
da própria unidade escolar.

“É uma grande
ferramenta que a
Prefeitura proporciona
para os alunos.
Os estudantes vão
absorver o conteúdo
mais facilmente e o
aprendizado vai ficar
mais fácil e divertido.”
Luciana Castilho,
professora da rede
municipal.

“Eu nunca havia utilizado
um computador em
casa. Agora vou poder
pesquisar e fazer
trabalhos aqui mesmo na
sala de aula.”
Pedro Henrique Pires
Milani, 9 anos, aluno
da terceira série da
EMEB Ramiro Gonçalez
Fernandes, no Bairro
Taboão

Prefeitura promove II Seminário e III Encontro de Educação Inclusiva
A Prefeitura de São
Bernardo realiza no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe), entre
os dias 19 e 23
de setembro, o
II Seminário e
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

III Encontro de
Educação Inclusiva.
O evento tem
o objetivo de
promover uma
reflexão sobre como
garantir acesso,
permanência e
qualidade de ensino

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

a todos os alunos.
Além de diversos
especialistas, o
seminário terá a
participação de
50 gestores de
Educação Especial e
Educação Inclusiva
de 25 municípios,

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

profissionais da
rede municipal
de São Bernardo,
representantes de
conselhos municipais
de educação,
estudantes de curso
de pedagogia e
demais interessados.

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

Alguns dos temas
tratados nas
diversas palestras
serão: Escolas
das Diferenças,
Educação de Surdos,
Deficiência Múltipla,
Articulando Políticas
Afirmativas:

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

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

Gênero e Laicidade
e Atendimento
Educacional
Especializado.
O Cenforpe fica na
Avenida Dom Jaime
de Barros Câmara,
201, no Bairro
Planalto.
Secretário de Comunicação
EDMAR LUZ
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Arte
Márcio Borriello
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz

Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina
E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br
Martins, Vanessa Oliveira, Vínicius
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dominichelli, Ana Paula Dante , Thiago
Kraus e Soraya Paladini

A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316 SBC-CENTRO, Para se cadastrar é necessário apresentar os
seguintes documentos; carteira de trabalho, RG, CPF e PIS - Horário de atendimento das 8h ás 17h de segunda à quinta -feira e as sexta
das 8h ás 15h com limite de 300 senhas podendo ser alteradas, canceladas, suspensas e ter exigência de experiência conforme
a demanda e o resultado do empregador. o trabalhador poderá se cadastrar também pelo nosso portal:maisemprego.mte.gov.br
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