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Pratos de alta
qualidade e
preços baixos no
1° Festival Rotas
dos Sabores
TRANSPORTE 2

Em pouco mais de dois anos, Prefeitura renova
e aumenta a frota com 207 novos ônibus 5
SAÚDE

Com a presença do
ministro da Saúde,
Prefeitura entrega
UPA Baeta Neves

50 novos veículos foram
entregues na quarta-feira
(28/9): 20 serão
acrescentados à frota e 30
vão substituir veículos antigos
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Campo do Lavínia,
inaugurado há
cerca de um mês,
já é sucesso
de público

Obras de
Revitalização do
Parque Estoril
entram em
nova etapa
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Outubro é o mês da
sétima arte com
a 30ª Mostra de
Cinema Nacional

EDUCAÇÃO

EMEB no Riacho
Grande ganha
nova quadra,
a 21ª entregue
pela Administração
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Prefeitura
entrega 50
novos ônibus
e moderniza
frota pública

Fotos: Divulgação

2

20 veículos serão somados
à frota e 30 vão substituir
ônibus mais antigos
Com o objetivo
de melhorar os
serviços oferecidos
aos moradores
pelo sistema de
transporte público
de São Bernardo,
a Prefeitura
e a SBCTrans
entregaram na
quarta-feira (28/9)

50 novos ônibus
convencionais, 20
dos quais serão
somados à frota e
30 vão substituir
veículos antigos.
De acordo com
o prefeito, a
aquisição faz parte
da modernização
pela qual passa o

Ônibus tiveram investimento de mais de R$ 14,6 milhões
transporte público
da cidade. “Em 2
anos e 9 meses
de governo, nós
entregamos 207
novos ônibus, 45
dos quais foram
acrescentados à
frota e o restante
substituiu veículos
antigos. Em

janeiro de 2009, o
município contava
com 340 veículos
rodando, e, agora,
já ampliamos para
385, de uma frota
total de 420. Além
disso, a idade
média passou
de 6,6 anos para
4,5 anos, abaixo

da exigência
contratual, que é
de 5 anos”, disse.
Os 50 novos
ônibus tiveram
investimento
de mais de R$
14,6 milhões
da SBCTrans.
De acordo com
o secretário de

Transportes e
Vias Públicas, 20
veículos incluídos
na frota priorizarão
as regiões do
Alvarenga,
Cooperativa e Vila
São Pedro.
Ainda segundo
o titular da
Pasta, todos os
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“Onde eu moro não
tem muitos ônibus e
a entrega dos novos
vai ajudar, já que não
vou precisar ficar tanto
tempo no ponto. A
Administração está
fazendo muitas coisas
para a cidade, como a
integração tarifária.”

“A entrega desses
ônibus vai permitir
renovar a frota,
trocando os ônibus
antigos. Agora a
população tem que
cuidar dos novos
veículos e não
deixar eles serem
quebrados.”

“Os novos ônibus
melhoram a questão
do tempo de espera,
principalmente no fim
de semana. O Cartão
Legal também foi uma
boa coisa. Todo mês eu
carrego o cartão e não
tenho dor de cabeça
para pegar troco.”

Anita Rosa de Sousa
Santos, 54 anos,
moradora do
Bairro Cooperativa,
manicure.

Luciano Silva de
Abreu, 12 anos,
morador do Bairro
Cooperativa,
estudante.

Luís Fernando da Silva,
44 anos, morador do
Bairro Cooperativa,
operador
de máquina.

ônibus entregues
possuem elevador
para as pessoas
com deficiência
ou mobilidade
reduzida. “Cerca
de 55% da
frota já tem a
acessibilidade
necessária”,
explicou.

Frota cada vez mais moderna
Em dois anos e nove meses a
Prefeitura entregou 207 novos veículos
para o sistema de transporte público.
Idade média dos ônibus
Em 2009: 6,6 anos
Em 2011: 4,5 anos

Mais conforto e acessibilidade com os novos ônibus
Com capacidade para 75 passageiros, os veículos possuem
três portas, que garantem maior conforto no desembarque.
Computadores de bordo permitem a comunicação do
motorista com a garagem nos casos de acidentes ou
problemas mecânicos nos veículos.
Os ônibus possuem botoeira para deficientes visuais, barras
de apoio diferenciadas em 13 poltronas preferenciais, além de
área reservada à pessoa com deficiência visual.

Dois projetos do Cidade de Paz já estão
em funcionamento no Montanhão
Programa
tem o
objetivo
de
prevenir
a violência

Lançado no último
sábado (24/9), o
programa Cidade
de Paz – Território
Montanhão, que
concentra em uma
mesma região
diversas ações
de prevenção
à violência e
promoção de
uma cultura de
paz, já conta com

dois projetos em
andamento naquele
bairro: o Protejo –
Jovens de Fibra e o
Mulheres da Paz.
No caso do Protejo,
já há um mês em
funcionamento
no Montanhão,
150 jovens da
comunidade foram
selecionados para
receber formação
profissional - por
meio, por exemplo,
de cursos de
informática - e de
formação cidadã.
As participantes do
Mulheres da Paz,
que funciona desde

Foto: Divulgação
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Grande público compareceu
ao lançamento do programa

12 de setembro no
bairro, receberam
capacitação
para atuar na
comunidade
mediando conflitos
e agindo na
prevenção e redução

da violência.
Elas também
encaminham os
menores que sofrem
violência doméstica
aos programas
e serviços
necessários.

Durante o
lançamento do
Cidade, o prefeito
explicou que
muitos dos
problemas de
segurança urbana,
como das drogas,
serão resolvidos
apenas com o
envolvimento de
toda a sociedade.
“Queria deixar o
meu apelo para
que trabalhemos
de mãos dadas a
fim de melhorar a
qualidade de vida da
nossa cidade, pois
depende somente
de nós.”

Cidade de Paz Alvarenga
Resultado da
parceria entre
a Prefeitura
e o Governo
Federal, por meio
do Programa
Nacional de
Segurança Pública
com Cidadania
(Pronasci), o
Cidade de Paz
já foi instalado
no Alvarenga,
onde colheu bons
frutos, inclusive
com a diminuição
no número de
homicídios.

Projeto de SBC para gestão
do lixo é apresentado em
seminário de Porto Alegre
O inovador
Sistema
Municipal de
Aproveitamento
e Valorização
Energética
de Resíduos
Sólidos, que será
implementado
em São Bernardo,
foi apresentando
na quinta-feira
(22/9) pelo
prefeito durante
a Energiplast
2011 – Fórum
Brasileiro de
Reciclagem
Energética de
Resíduos Sólidos
com Ênfase
em Plásticos,
realizada
no Salão de
Convenções da
Federação das
Indústrias
do Rio Grande do
Sul (Fiergs).

Para um público
formado por
acadêmicos e
estudantes,
além de
empresários e
representantes
do setor
público, o chefe
do Executivo
explicou que
o sistema, que
dará conta de
todas as fases
do manejo
dos resíduos e
vai, inclusive,
produzir
energia a partir
do lixo, será
feito por
meio de Parceria
Público-Privada
(PPP), cujo
resultado da
licitação está
previsto para ser
divulgado dia 17
de outubro.

Bairro Baeta Neves recebe Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) neste sábado
A Saúde de São
Bernardo está
ganhando um
grande reforço
com a inauguração
neste sábado
(1/10), às 10h, da
sexta Unidade de
Pronto Atendimento
(UPA), localizada no
Bairro Baeta Neves
(Rua dos Vianas,
933). Destinada a
atender urgências
e emergências
de baixa e média
complexidade, com
funcionamento 24
horas, inclusive
nos fins de
semana, a unidade
será entregue à
população pelo
prefeito e pelo
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
O investimento foi
de R$ 3,7 milhões.
Outras três unidades

semelhantes deverão
ser inauguradas
até 2012 - Jardim
Silvina, Rudge
Ramos e Alves
Dias/Assunção
-, completando
uma rede de nove
UPAS, que atuarão
em sintonia com
a atenção básica e
com o complexo
hospitalar. Os
serviços da nova
UPA deverão
beneficiar os
moradores que
pertencem aos
territórios das
Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) Baeta
Neves, Vila Euclides,
Santa Terezinha e
Farina. A capacidade
de atendimento é
de cerca de 250
pessoas por dia.
Com a inauguração,
o Pronto-Socorro
do Baeta será
desativado,
permitindo que
a UBS do bairro,
que funciona no
mesmo prédio,
seja reformada
e ampliada. Um

“O Baeta Neves estava
precisando dessa UPA.
Ela vai fazer raio-x e
eletrocardiograma.
Espero que seja tão boa
quanto a unidade da
Vila São Pedro, que é um
ambiente limpo,
com televisão e
parquinho para as
crianças.”

“A população estava
esperando por isso. Pela
fachada, já dá para
ver que ela é muito
bonita.
Geralmente, utilizo a
UBS e o Pronto-Socorro
do bairro, e vou passar
a usar a
nova UPA quando
precisar.”

José Alves da Silva, 57
anos, morador do bairro
Nova Baeta, auxiliar de
manutenção.

Maria Auxiliadora
Lopes, 65 anos,
moradora do Baeta
Neves, artesã.

Conheça a UPA
Baeta Neves

Fotos: Divulgação

Entrega terá
a presença
do ministro
da Saúde,
Alexandre
Padilha

Com esta, já são seis UPAs entregues na cidade para atender
urgências e emergências de baixa e média complexidade
dos diferenciais
das UPAs é o
atendimento, que
segue a política
de humanização e

envolve a melhoria
da ambiência,
valorização dos
profissionais
e atendimento

aos usuários
com acolhimento
adequado e
classificação
de risco.

Climatizada e
informatizada, a
unidade possui
três consultórios
com médicos
socorristas e
oito leitos, dois
pediátricos, quatro
de adultos e dois
de UTI. Também
possui laboratório
de análises, salas
de medicação
e nebulização
e farmácia 24
horas para o
fornecimento de
medicamentos
gratuitos.
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CTR investe em acessibilidade
para pessoas com deficiência
Atendente
especializada
e novo
elevador são
alguns dos
serviços
Criado para
aproximar
empregadores
e empregados,
facilitando na
obtenção de
novas vagas de
emprego, a Central
de Trabalho e
Renda (CTR) de
São Bernardo
disponibiliza
serviços para
idosos, pessoas
com deficiência ou
com dificuldade de
locomoção.
Como em outros
espaços públicos
- como praças,
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs),
Unidade de Pronto
Atendimento
(UPAs) e escolas - a
Prefeitura garantiu
total acessibilidade

para as pessoas
com deficiência por
meio de rampas
e, no final de
agosto, instalou um
elevador adaptado
para o transporte
dessa parcela da
população.
Para orientar os
candidatos com
deficiência auditiva
em busca de um
novo emprego, a
Prefeitura contratou
uma atendente
especializada na
Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS),
que dá dicas
dos serviços e
oportunidades
presentes no CTR.
De acordo com
a profissional,
esse tipo de
facilidade traz
maior segurança
e tranquilidade a
quem comparece
ao CTR. “Eu
percebo que
os surdos se
sentem muito

Fotos: Divulgação
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No momento, o CTR disponibiliza 39
vagas para pessoas com deficiência

mais confortáveis
com alguém que
entenda LIBRAS”,
afirmou.
Oportunidades
A CTR
disponibiliza
frequentemente
vagas para pessoas
com deficiência.
No momento, há
39 oportunidades
para este público,
20 das quais são
para operador de
telemarketing sem
experiência e 10
de auxiliar de
linha de produção.

Serviço
A Central de
Trabalho e
Renda fica na
Rua Marechal
Deodoro, 2.316,
Centro. O horário
de atendimento
é das 8h às 17h
de segunda a
quinta-feira e,
às sextas-feiras,
das 8h às 15h. O
telefone é
4128-1230.

Dia Internacional do Idoso
é comemorado com muito
lazer e esporte
O Parque Raphael
Lazzuri, no Bairro
Anchieta, vai receber
neste sábado (1/10),
a partir das 8h30,
a abertura das
comemorações pelo
Dia Internacional
do Idoso. Serão
oferecidas no
espaço diversas
atividades para o
público acima de
55 anos: yoga,
reeducação postural
e apresentações de
danças.
A programação
continua entre
os dias 5 e 25 de
outubro, quando
a Prefeitura
promove os Jogos
do Idoso, com
dez modalidades:
damas, truco,
xadrez, dominó,

bocha, bilhar,
tênis de mesa,
natação, atletismo
e tranca. Todos
os participantes
inscritos receberão
premiações com
medalhas.
As inscrições,
gratuitas, podem
ser realizadas até
sexta-feira (30/9),
no Centro de
Referência
do Idoso (CRI), na
Avenida Redenção,
271, Centro.
Todas as
modalidades
serão disputadas
no próprio CRI,
com exceção
da natação, que
utilizará as piscinas
do CREC Baetinha,
na Rua Bauru, 20,
no Baeta Neves.

Idosos terão à disposição atividades
como yoga e reeducação postural

Os alunos da
Escola Municipal
de Educação
Básica (EMEB)
Graciliano Ramos,
no Riacho Grande,
e a comunidade do
entorno receberam
na segundafeira (26/9) mais
uma quadra
poliesportiva, a
21ª das 54 que a
Administração está
entregando em
todo o município.
A quadra da EMEB,
que tem cerca
de 300 alunos
matriculados no
ensino infantil,
recebeu cobertura
metálica e
fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade
para pessoas com

Fotos: Divulgação

Prefeitura
está
entregando
54 quadras
em todo o
município

Programa São Bernardo em
Movimento
Atividades de educação, esporte e
lazer em vários pontos da cidade
Informações: 4126-3652
Dias 1 e 2/10, das 9h às 17h
Abertura do II Seminário Estadual
de Educação Integral, com
Fernando Haddad
Local: Cenforpe
Av. Dom Jaime de Barros
Câmara, 201 – Planalto
Dia 3, às 8h30

Coberta e com nova iluminação,
quadra permite a prática esportiva
mesmo nos dias de chuva

deficiência. Também
foi adquirido
material para
práticas esportivas
como bolas, redes e
tabela de basquete.
O investimento da
Prefeitura foi de R$
401 mil.
Presente ao evento,
o prefeito falou
sobre o uso do

equipamento.
“Desde que
seja de forma
organizada e
responsável, os pais,
irmãos e amigos
dos alunos da EMEB
podem utilizar o
equipamento. Mas
a comunidade deve
ajudar a cuidar
para que a quadra
esteja sempre
bem conservada”,
salientou.

Próxima entrega
Nesta sextafeira (30/9), às
16h30, o chefe do
Executivo entrega
mais uma quadra
poliesportiva.
Desta vez, a escola
beneficiada será a
EMEB Padre Ângelo
Ceroni, na
Alameda Dom Pedro
de Alcântara, 805,
no Jardim Petroni.

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos
vistoria estádios de São Bernardo

w

Uma das
candidatas a
receber equipes
para treinamentos
antes dos Jogos
Olímpicos de
2016, que serão
realizados no
Rio de Janeiro,
São Bernardo foi
visitada, na terça
e quarta-feira
(27 e 28/9), pela
equipe técnica do

PROGRAME-SE

EMEB do Riacho Grande recebe
quadra, a 21ª entregue na cidade

Eventos
Encerramento das oficinas
descentralizadas do Cajuv
Local: Av. Redenção, 271 portaria 23
Informações: 4126-3651
Dia 30, às 19h

Comitê Organizador
da competição
internacional.
Três equipamentos
esportivos da
cidade - os estádios
Primeiro de Maio,
Baetão e Ginásio
Poliesportivo foram vistoriados.
“Com certeza a
possível vinda
dos atletas
olímpicos para

a aclimatização
em nossa cidade
qualifica a gestão
do esporte em São
Bernardo. Em um
momento em que
o Governo Federal
traz grandes
eventos para o País,
nossa cidade não
pode ficar de fora”,
afirmou o chefe da
seção de convênios
da Secretaria de

Esportes e Lazer.
Outros
equipamentos
que estão em
construção na
cidade e que
deverão, da
mesma forma, ser
vistoriados são o
Estádio de
Atletismo e o
Centro Nacional de
Desenvolvimento
do Handebol.

Abertura do Mês da Pessoa Idosa
Local: Centro de Referência do Idoso
Avenida Redenção, 271 – Centro
Dia 4, às 14h
Abertura de novo acesso para o
Parque Selecta - apresentação do
projeto e assinatura da ordem de
início das obras
Local: EMEB Cora Carolina – Rua
Primo Bechilli, 35 – Parque Selecta
Dia 4, às 19h
Abertura do 4º Congresso de
Recursos Humanos do ABC
Local: Cenforpe
Av. Dom Jaime de Barros Câmara,
201 – Planalto
Dia 6, às 9h30
Assinatura da Ordem de Serviço
para início da obra da UBS
Orquídeas
Local: Estrada Poney Club, 1.400 –
Jardim das Orquídeas
Dia 6, às 14h30
Inaugurações
Quadra da EMEB Padre
Ângelo Ceroni
Local: Alameda Dom Pedro de
Alcântara, 805 – Jardim Petroni
Dia 30, às 16h30
UPA Baeta Neves
Local: Rua dos Vianas, 933 – Baeta
Neves
Dia 1°, às 10h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Taboão e Paulicéia
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Jordanópolis e Taboão
De 1° a 31 de outubro
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Inaugurado em agosto, Centro Esportivo do
Jardim Lavínia já é sucesso de público
Prefeitura
investiu
R$ 2,2 mi
para
revitalizar
espaço
Inaugurado no
último dia 13 de
agosto, o Centro
Esportivo do
Jardim Lavínia já é
sucesso de público.
Com 11,5 mil
metros quadrados,
o espaço foi
reformado pela
Prefeitura e
transformado em
um complexo
esportivo com
campo de grama
sintética, novos
vestiários, salão
multiuso, pista

de caminhada
e paisagismo
com bancos e
jardineiras.
De acordo com
a Secretaria de
Esportes e Lazer,
cerca de 6 mil
pessoas já foram
atendidas no local,
seja reservando
a utilização da
quadra ou nas aulas
que são oferecidas
pela Administração:
futebol, meditação,
dança de salão,
caminhada,
yoga, recreação e
ginástica.
As obras, orçadas
em mais de R$ 2,2
milhões, também
possibilitaram que
o salão de 482
metros quadrados

Espaço oferece aulas de futebol,
ginástica, yoga, meditação, dança
de salão e caminhada

“Eu faço ginástica de
quarta e sexta-feira.
Não faltei um dia
desde que as aulas
começaram. A
professora
é muito boa e estou
adorando o curso.”
Joselita Domingues
Araújo, 63 anos

“Achei o espaço muito
legal. Vim hoje para ver
como funciona e marcar
a utilização do campo
de futebol. Eu e
meus amigos
da empresa
queremos bater uma
bolinha aqui.”
Jeferson Medeiros,
32 anos

Fotos: Divulgação
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receba atividades
como aulas de
ginástica, judô,
reuniões, entre
outras.
De acordo com o
administrador do
Centro Esportivo,
não é apenas a
comunidade do
entorno que se

apropriou do
local e o utiliza
com assiduidade.
“Já temos 300
pessoas na lista de
espera de ginástica
e 120 na escolinha
de futebol para
crianças de
7 a 16 anos”,
afirma.

Serviço
O campo do Lavínia fica na Avenida
Capitão Casa, 1.500, no Jardim Lavínia.
Mais informações dos cursos
pelo 4353-0440.

Obras de Revitalização do Parque Estoril, no
Riacho Grande, entram em nova etapa
A segunda etapa
do Projeto de
Revitalização
do Parque
Municipal Estoril
já foi iniciada.
Nessa fase, as
intervenções,
que devem ser
concluídas em
julho de 2012,
o equipamento
público, localizado
no distrito do
Riacho Grande,
recebe obras para a

reforma do prédio
administrativo,
sanitários e
vestiários, além
da construção
de vestiário e
refeitório para
os funcionários,
seis pontos
de comércio,
bicicletário,
restaurante, um
Centro de Eventos
e melhorias no
estacionamento e
viário.
A revitalização do
espaço de lazer e
turismo é resultado
de convênio entre
a Prefeitura e o
Governo Federal. A
primeira etapa foi
concluída em abril

Projeto mede a poluição
com panos brancos
em 29 escolas
Para sensibilizar
e despertar a
curiosidade de
estudantes da rede
estadual de ensino
sobre a qualidade
do ar no meio
ambiente urbano,
a Prefeitura está
desenvolvendo o
projeto Educação
Ambiental para
a Percepção da
Qualidade do Ar.
A ação prevê a
instalação de panos
brancos em 29
escolas, o que foi
feito em julho, e a
avaliação de como
a poluição altera
sua cor ao longo do
tempo. Ao final do
projeto, em outubro,
as amostras de pano
serão recolhidas e
feita a comparação.
O objetivo é utilizar

os resultados
obtidos para
produzir uma
apostila, voltada
para o professor
de ciências,
que indicará as
atividades que
poderão ser
desenvolvidas
em sala com os
alunos. Também
será elaborado um
mapa temático com
a localização das
escolas e o resultado
de cor da bandeira.
De acordo com
o secretário de
Gestão Ambiental, a
intenção é promover
um debate sobre
a capacidade dos
cidadãos de se
comprometerem
com a redução
da poluição
atmosférica.

deste ano com a
entrega das obras
de esgotamento
sanitário, nova rede
de abastecimento
de água e a
reativação do
teleférico, que
passou a funcionar
depois de 15 anos.
Na primeira fase,
o Estoril também
ganhou academia
de ginástica ao ar
livre (adequada

especialmente para
crianças, terceira
idade e deficientes),
circuito de
arborismo, tirolesa
e escalada.
Serviço
Mesmo em obras,
o Parque Estoril
abre de quarta
a domingo. O
endereço é Rua
Portugal, 1.100,
Bairro Estoril, no
Riacho Grande.

Foto: Divulgação

Intervenções
têm o
objetivo
de atrair
ainda mais
turistas
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Entre outras melhorias, Parque vai
ganhar Centro de Eventos e restaurante

Outubro é o mês da sétima arte com
a 30ª Mostra de Cinema Brasileiro
Serão
exibidos,
em diversos
espaços,
mais de 30
filmes
Dramas, comédias,
animações,
longas e curtasmetragens. Com
a 30ª Mostra de
Cinema Brasileiro,
que acontece de
1º a 30 de outubro
em São Bernardo,
os fãs da sétima
arte vão ter um
cardápio variado, e
gratuito, que inclui,
além de mais de
30 produções,
palestras e
workshops.
No Teatro Elis
Regina (Av. João
Firminio, 900,
Bairro Assunção)

serão exibidos,
em todos os
finais de semana
de outubro,
dez filmes da
recente produção
nacional, sempre
precedidos por
curtas-metragens
de realizadores da
região. A abertura
acontece no
próximo sábado
(1/10), às 19h30,
com o filme Bróder,
Prêmio da Crítica
de melhor longametragem no
Festival de Paulínia
de 2010. Após a
exibição, o diretor
do filme, Jefferson
De, vai conversar
com o público.
Já nos cineclubes
das bibliotecas
municipais serão
exibidos, de terças

Filarmônica
Vera Cruz se
apresenta na
próxima terça
Fotos: Divulgação
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Filme Bróder abre a mostra na
noite do próximo sábado (1/10)
às sextas-feiras,
filmes ligados
a temáticas
como Cinema e
Política; Cinema
e Literatura;
Clássicos do humor
nacional; e Curtas
Metragens.
A programação
da Mostra inclui
ainda workshops

ministrados por
Eduardo Benain,
um dos mais
respeitados
roteiristas
brasileiros da
atualidade; e
palestra sobre
cinema e política
com Rubens
Machado, crítico de
cinema e professor

da Escola de
Comunicações e
Artes – ECA-USP.
Mais detalhes sobre
a programação da
Mostra no site da
Prefeitura, www.
saobernardo.
sp.gov.br, no ícone
Agenda Cultural, ou
pelo telefone
4336-8239.

Nova fase do projeto Contação de Histórias tem início em outubro
Tem início em
outubro uma nova
fase do projeto
Contação de
Histórias. Após
o resultado do
segundo edital
do projeto,
que selecionou
24 grupos de
contadores
de histórias, a
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Prefeitura pôde
ampliar também o
número de espaços
onde o público
poderá encontrar
as atividades, que
passou de oito
para 16.
No Contação de
Histórias, pessoas
especialmente
capacitadas atuam
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

em diversos
espaços públicos
- como bibliotecas
e associações
de moradores narrando contos,
fábulas e outras
modalidades
de textos com
o objetivo de
despertar o prazer
pela literatura.

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

A primeira atividade
de outubro
será no dia 6/10
(quinta-feira), às
14h30, na Biblioteca
Pública Municipal
Érico Veríssimo,
quando será narrada
a fábula Como o
coelho perdeu o
rabo, contada com
a arte milenar do

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

origami.
A biblioteca fica
na Rua Jacob do
Bandolim, 81,
Paulicéia.
Mais informações
pelo telefone
4336-8211 ou pelo
site da prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br, no link
Agenda Cultural.

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

O Teatro Lauro
Gomes vai
receber na
próxima terçafeira (4/10) mais
uma apresentação
da Filarmônica
Vera Cruz. O
evento integra o
projeto Encontros
com a Juventude,
da Prefeitura de
São Bernardo,
que realiza todas
as terças-feiras,
sempre às 14h30,
ensaios abertos à
população, com
uma apresentação
inicial do maestro
Júlio Medaglia.
Já estão
programadas
as próximas
apresentações,
dias 11 e 25
de outubro, no
Teatro Lauro
Gomes, e no dia
18, no Teatro
Elis Regina. Para
todos aqueles
que desejam
conhecer ou
apreciam a
música erudita,
os ensaios
abertos são uma
boa oportunidade
para ter contato
com a rotina de
uma orquestra.
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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