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Atletas de
São Bernardo
brilham no
Pan-Americano,
realizado no
México

Chegada de novos livros estimula gosto
pela leitura nas EMEBs da rede pública
Bibliotecas
de 216
escolas
receberam
150 mil
novos livros
Os alunos da maior
escola da rede
pública de São
Bernardo do Campo,
a Arlindo Miguel
Teixeira, no Jardim
Laura, estão tendo
a oportunidade de
aproveitar muito
mais o fascinante
mundo da literatura.
Contemplada com
4 mil livros novos
depois da realização
da 1ª Feira Literária
de São Bernardo
(FELITSBC), em

agosto, o volume
de atividades de
incentivo à leitura
tem aumentado
na unidade, assim
como o uso da
biblioteca pela
comunidade. A
constatação é
reflexo do que vem
ocorrendo nas 216
escolas, sendo que
184 EMEBs e 32
conveniadas, que
foram contempladas
com 150 mil novos
livros.
Para incentivar a
leitura desde cedo
entre os alunos,
os professores
aproveitaram o
contato direto com
vários autores,

escritores e
ilustradores
durante a FELIT e
passaram a oferecer
aos estudantes
atividades
temáticas, nas quais
os bibliotecários das
EMEBs, por meio
de caracterização
de personagens,
gincanas e saraus,
fazem com que
o gosto de ler
um livro seja um
ato prazeroso e
contínuo. Todos
os alunos da
rede passam pelo
menos uma vez
por semana nos
espaços de leitura
das escolas e
podem emprestar

FELITSBC, sucesso de público
A 1ª Feira Literária de São Bernardo (FELITSBC), realizada em duas semanas do mês de agosto,
foi um grande sucesso de público: cerca de 85 mil pessoas compareceram nos diversos estandes
presentes no Pavilhão Vera Cruz. O impacto do evento junto aos alunos da rede pública de ensino,
no entanto, está sendo muito mais duradouro já que, em função da Feira, a Prefeitura pôde adquirir
150 mil livros para incrementar o acervo das escolas municipais. Mais do que isso, outros 78 mil
livros foram doados aos alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs).
O evento, elogiado por professores, coordenadores pedagógicos, diretores e pais, priorizou as obras
de caráter literário, promovendo o encontro de escritores, ilustradores e editores com a comunidade.
Grandes autores compareceram à Feira - como Ziraldo e Márcia Tiburi -, que teve investimento de R$
6 milhões da Prefeitura, R$ 3 milhões só em livros. Cada Unidade Escolar recebeu verba de
R$ 40 por aluno matriculado para a aquisição de acervo para a Biblioteca Escolar, de modo que
escolas com maior número de alunos receberam mais obras.
livros, que também
podem ser usados
pelos familiares.
Outro ganho que
a Feira trouxe foi
ampliar o acervo
para a comunidade.
Agora os pais
das crianças são

incentivados, nas
reuniões com
os professores
e diretores, a
utilizarem os
diversos títulos
e novas obras
que chegaram às
bibliotecas.

Escolas puderam
escolher quais
obras reforçaram
o acervo das suas
bibliotecas

Fotos: Divulgação
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Conheça alguns dos resultados da 1ª Feira Literária de SBC
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150 mil livros novos livros para as bibliotecas das
escolas públicas municipais e conveniadas
78 mil livros doados aos alunos das EMEBs
Cerca de 85 mil pessoas compareceram nas duas semanas
da Feira, sendo que 72 mil apenas de alunos da rede
Prefeitura investiu R$ 6 milhões no evento,
R$ 3 milhões só em livros

Livros exercitam a
imaginação e melhoram
rendimento escolar

Em São Bernardo, incentivo à leitura começa cedo

Prefeitura de SBC deve concluir
limpeza dos piscinões até dezembro
Até agora,
nove
dos 14
reservatórios
da cidade já
foram limpos

Com vistas ao
período de chuvas
intensas que
costumam acometer
o município no
verão, a Prefeitura
de São Bernardo
deverá concluir
até dezembro a
limpeza dos 14
piscinões instalados
na cidade. O
objetivo da ação,
iniciada em março,

é fazer com que a
capacidade de todos
os reservatórios seja
utilizada em sua
totalidade e, com
isso, minimizar as
enchentes na cidade.
Atualmente, a
limpeza está
sendo realizada
nos reservatórios
da Vila Rosa e do
bairro Paulicéia.
Após concluídos,
restarão apenas
os complexos da
Ford, Ford Fábrica e
Bombeiros.
Em junho deste
ano, o Governo do
Estado, responsável

Foto: Divulgação
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Ação tem o objetivo de evitar enchentes
pela construção e
acompanhamento
técnico para
manutenção dos
reservatórios,
assumiu o
compromisso
de limpar os
piscinões, o que
não aconteceu.

Em função disso,
a Administração
Municipal, por meio
da Secretaria de
Serviços Urbanos, tem
realizado os serviços.
Por ano, a Prefeitura
investe R$ 3 milhões
na manutenção dos
equipamentos.

EMEB da Vila Euclides
ganha quadra poliesportiva
coberta e equipada
A Escola de
Educação Básica
(EMEB) Maria
Adelaide, na Vila
Euclides, recebeu
na quintafeira (20/10)
a 23ª quadra
poliesportiva, de
um total de 54,
que a Prefeitura
está reformando
ou construíndo
nas unidades de
ensino públicas
de São Bernardo.
Os 460 alunos
matriculados
na escola,
assim como a
comunidade do
entorno, terão à
disposição um
equipamento de

qualidade, com
cobertura metálica
e fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade
para pessoas
com deficiência.
A Prefeitura
também adquiriu
material para
práticas esportivas
como bolas,
redes e tabela de
basquete.
Durante a
inauguração, o
chefe do Executivo
pediu que todos
os estudantes e
a comunidade
cuidem do novo
espaço.

Brincadeira não tem idade
vai reunir diferentes
gerações neste sábado
O dia amanhã
promete ser
agitado para
todas as idades.
A Prefeitura de
São Bernardo,
por meio das
secretarias de
Esportes e Lazer
e Saúde, promove
o Brincadeira não
tem idade, no Crec
Baetinha, a partir
das 9h.
O evento promete
reunir diferentes
gerações em
atividades
simultâneas.
Crianças, jovens,
adultos e idosos
terão à disposição
apresentações e
oficina de circo,
brincadeiras,

gincanas, teatro,
dança, vôlei
adaptado e malha.
Ainda haverá
ação da Secretaria
de Saúde, que
vai apresentar
uma peça de
teatro com dicas
sobre doenças
sexualmente
transmissíveis e
acidentes. São
diversas atividades
que têm como
objetivo aproximar
todas as gerações.
Para participar
basta comparecer
ao Crec Baetinha,
na Rua Bauru,
20, das 9h às
12h. Todas as
atividades são
gratuitas.

Moradores do Conjunto Três Marias recebem
megapacote de serviços públicos neste sábado

Atividades culturais
e esportivas, serviços
de beleza, cadastro
gratuito para
emprego e diversos
atendimentos na
área de saúde.
Essas são apenas
algumas ações e
serviços presentes
no programa
Viver Melhor,
que a Prefeitura
vai oferecer
neste sábado

aos moradores
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, no Bairro
Cooperativa. A
megaoperação será
realizada das 10h
às 17h, na Rua da
Constelação, s/nº,
próximo aos blocos
21, 22 e 23.
Primeira de uma
série de ações que
a Administração irá
realizar em todas
as regiões onde
mantém intervenções
na área habitacional,
sua finalidade é
integrar os diversos
programas sociais
desenvolvidos pelo
poder público de

Conheça algumas das
atividades gratuitas

Fotos: Divulgação

Viver Melhor
vai propiciar
melhor
qualidade
de vida aos
moradores

Projeto Expresso Lazer: muita animação, música, jogos
e brincadeiras.
Diversas atividades culturais: espetáculos de dança,
teatro e incentivo à leitura.
Inscrições: para cursos profissionalizantes, no Movimento
de Alfabetização (MOVA) e nos cursos da Coordenadoria de
Ações para a Juventude (Cajuv); inscrições para os programas
Contando História e Rotativo Cidadão..
Muita Cultura, saúde e cidadania serão
oferecidas aos moradores ao longo do dia

forma a potencializar
seus resultados.
Até o momento já
foram entregues
528 unidades,
de um total de
1.236 moradias,
do Conjunto

Habitacional Três
Marias. As famílias
beneficiadas são
originárias de
moradias em
área de risco ou
em condições
precárias.

Plantão do Banco do Povo; cadastro manual para
qualificação de mão de obra; cadastramento no Cartão Legal
(Bilhete Único de São Bernardo); no Cadastro Único, para ter
acesso aos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Cidadania; na Central de Trabalho e Renda, para vagas de
emprego e emissão de carteira profissional.
Serviços de Saúde: aferição de pressão arterial e
glicemia capilar, saúde bucal, orientação da equipe do
programa de DST/AIDS e programa De Bem com a Vida.

Para garantir segurança aos alunos, sinalização próxima às EMEBs é refeita
A Prefeitura iniciou
na quarta-feira
última a melhoria
da sinalização
horizontal e
vertical nas
proximidades da
Escola Municipal
de Educação
Básica (EMEB)
Karolina Zofia

Lewandowska, no
Parque Esmeralda.
A ação, que será
realizada no entorno
de 184 unidades
escolares da rede,
tem como objetivo
trazer maior
segurança aos
pais e estudantes,
evitar acidentes

e melhorar a
acessibilidade.
A revitalização
das escolas inclui
substituir as placas
que não estiverem
em bom estado e
nova sinalização
no pavimento
com laminado
- material mais

durável que a tinta
a frio. A próxima
escola a receber as
intervenções é a
EMEB Maria Adelaide
Rossi, na Vila
Euclides.
A previsão de
término dos serviços
é no primeiro
semestre de 2012.

EMEB no Parque Esmeralada
está recebendo as melhorias
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Atletas da
cidade já
conquistaram
cinco
medalhas
de ouro
Os atletas que
representam São
Bernardo estão
fazendo sucesso
nos Jogos PanAmericanos de
Guadalajara, no
México. Até esta
quinta-feira, o
mesatenista Hugo
Hoyama conquistou
uma medalha de
ouro, enquanto o
nadador Thiago
Pereira subiu no
lugar mais alto do
pódio em quatro
provas.
O mesatenista, que
treina na cidade,
conquistou sua
décima medalha
de ouro em Jogos
Pan-Americanos.

Hugo Hoyama, maior
vencedor da história
da competição,
ganhou na quartafeira a companhia de
Thiago Pereira, que
também acumula 10
ouros.
O nadador do
São Bernardo/
Corinthians
conquistou o ouro
nos 400 metros
medley; 4x100
metros livre; 100m
costas e nos 200
metros medley, além
de ganhar o bronze
nos 200 metros
peito. Thiago ainda
vai cair na água
outras duas vezes e
pode ultrapassar seu
colega de cidade.

“Nós temos 17
atletas e dois
técnicos de São
Bernardo nos Jogos
Pan-Americanos. É
um feito importante,
pois coloca a
cidade no cenário
nacional como
uma das maiores
fornecedoras de
competidores. E
ainda temos os dois
maiores medalhistas
da história da
competição”, afirma
o secretário de
Esportes e Lazer.
Nesta segundafeira, Hoyama será
homenageado com
desfile em carro
aberto e recebido
pelo prefeito.

Hugo Hoyama conquistou um ouro

Foto: Divulgação

Atletas são-bernardenses se destacam
nos Jogos Pan-Americanos, no México
Fotos: Divulgação
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Natação, com Thiago
Pereira, também é vitoriosa

Outros esportistas de São Bernardo no Pan
Pelo handebol masculino, os atletas Fábio Chuiffa, Japa, Tupan, Vinícius Teixeira e Henrique,
do São Bernardo/Metodista, ajudaram a seleção a chegar às semifinais.
No handebol feminino, a armadora Moniky também deu sua contribuição para o País
continuar a caminhada rumo a mais um ouro.
No vôlei masculino, o técnico Rubinho, do São Bernardo/BMG, será o comandante da equipe.

SBC participa
de congresso
técnico dos
Jogos Abertos
São Bernardo
participa no
próximo sábado
do Congresso
Técnico da 75º
edição dos Jogos
Abertos do Interior.
O evento, que
acontece entre
os dias 7 e 19 de
novembro em Mogi
das Cruzes, vai
reunir atletas de
233 cidades de São
Paulo.
As delegações
que participarem
do congresso
vão entregar as
bandeiras que
serão utilizadas
durante a
cerimônia de
abertura. Ainda
será realizado o
sorteio das chaves
das modalidades
que serão
disputadas.
O município
participará com
mais de 500
atletas em diversas
modalidades.

Dois programas
da Prefeitura de
São Bernardo – o
Plano Municipal
de Redução de
Riscos (PMRR),
da Secretaria de
Habitação, e o
projeto Contando
História, da
Fundação Criança –
estão entre as 100
melhores práticas
selecionadas para
a etapa regional do
VII Prêmio CAIXA
Melhores Práticas
em Gestão Local,
realizado pela
Caixa Econômica
Federal.
A iniciativa premia
as melhores
experiências
em gestão local
nas quais a
Caixa participa

Projeto Contando História estimula
entre os jovens amor pelos livros
como entidade
financiadora,
repassadora de
recursos ou como
apoiadora. Além
disso, as melhores
serão inscritas pelo
banco no Prêmio
Internacional
de Dubai para
melhores práticas,
promovido pela
ONU.
O PMRR produziu
uma cartografia
detalhada das
áreas de risco de
desabamento em
São Bernardo,
indicou obras

e intervenções
destinadas à
eliminação ou
redução de riscos,
propôs uma escala
de prioridades para
tais ações, além
de sugerir fontes
para os recursos
necessários. O
Plano também
apresentou uma
estratégia para a
gestão municipal
de riscos, cujo
exemplo é a bem
sucedida Operação
Guarda-Chuva,
posta em prática
em 2010 e que

estabeleceu uma
série de ações para
salvaguardar a vida
e a propriedade
dos moradores no
período de chuvas.
Já o projeto
Contando História
estimula, entre
estudantes de
15 a 17 anos do
município, o amor
pela leitura por meio
de atividades lúdicas
que têm nos jovens
os protagonistas.
Hoje, cerca de
200 pessoas são
atendidas pela
iniciativa.

PROGRAME-SE

Iniciativas
da Prefeitura
foram
escolhidas
pelo Prêmio
Caixa

Foto: Divulgação

Programas de SBC estão entre as
100 melhores práticas de gestão

Eventos
Rotas dos Sabores
Lista de restaurantes
no site da Prefeitura
Até 30 de Outubro
30ª Mostra de Cinema Brasileiro
Local: Avenida João Firmino,
900 - Bairro Assunção
Informações: 4351-3479
Até 30 de Outubro
Exposição de carros antigos
Local: Estacionamento do Ginásio
Poliesportivo - Avenida Kennedy,
1.155 - Bairro Anchieta
Dias 21 (14h às 22h), 22 (8h às
22h) e 23 (9h às 17h)
XXVIII Convenção Internacional
Abertura: Teatro Cacilda Becker
Praça Samuel Sabatini - Centro
Entre os dias 21 e 23
Brincadeira não tem idade
Local: Crec Baetinha - Rua Bauru,
20 - Baeta Neves
Dia 22, às 9h
Exposição 30 anos de SBT
Local: Cidade da TV
Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar
Dia 27, às 19h
Inaugurações
Quadra poliesportiva da EMEB
Maurício Caetano de Castro II
Local: Rua Alexandre Bonício, 259
- Alves Dias
Dia 24, às 16h30
Quadra poliesportiva da EMEB
Professora Kazue Fuzinaka
Local: Rua João Meneguel, 233 Rudge Ramos
Dia 25, às 16h30
Quadra poliesportiva da EMEB
Padre Fiorente Elena
Local: Rua Dráusio, 900 - Paulicéia
Dia 26, às 16h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Riacho Grande A e B
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Jordanópolis e Taboão
De 1 a 31 de Outubro

7

Prefeitura entrega novas
instalações do Serviço Funerário
Com novo
espaço,
serviços aos
munícipes
serão
melhorados
Com o objetivo
de melhorar os
serviços prestados
aos munícipes,
assim como as
condições de
trabalho dos
funcionários,
a Prefeitura
entregou na quartafeira passada o
novo prédio do
Serviço Funerário
Municipal.
Construído onde
funcionava o
antigo Serviço Rua dos Vianas,
168, no Centro
-, a instalação,
de 450 m², teve
investimento de
R$ 750 mil da
Administração.
O prédio possui
dois pavimentos
com área para
atendimento ao
público, sanitários
masculino, feminino
e adaptado para
pessoas com
deficiência, uma
sala de amostra
das urnas, ampla
sala para a área
administrativa,
vestiários
masculino e
feminino, cozinha,
refeitório e
estacionamento.
Presente à entrega,
o prefeito lembrou
que também
faz parte do
aprimoramento
do setor a reforma
do velório da
Vila Euclides,
que deverá ser
entregue no início

Fotos: Divulgação
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Edifício tem ampla acessibilidade para pessoas com deficiência

Prédio antigo estava em condições precárias
“A outra funerária era
ruim. A documentação
era preenchida com uma
máquina de escrever
antiga. Hoje, no
entanto, está mais
moderno e
bem melhor.”
Natencio Alves
Ferreira, 70 anos,
aposentado, morador da
Vila Deyse

do próximo ano.
“Com as melhorias,
a população será
atendida com mais
respeito. Hoje,
temos condição
de dizer que este
é um espaço mais

“Uma das grandes
dificuldades é que
o pagamento pelo
serviço tinha que ser
à vista. Agora, por ser
informatizado, facilitou
bastante a vida de
quem precisa, pois será
possível pagar com boleto
bancário.”

“O outro prédio era
muito velho e não trazia
o mínimo de conforto
para a população. Com
essa reforma ficou
muito bom e moderno.
A Administração está de
parabéns.”

Carlos Oliveira, 55 anos,
motorista, morador do
Jardim Represa

Nilson Pereira de
Barros, 44 anos
funcionário público,
morador do Bairro
Demarchi

acolhedor para
quem precisa do
serviço”, afirmou.
Todo o edifício
foi construído
seguindo as normas
de acessibilidade,
com rampas e

um elevador que
possibilitará o
acesso até o andar
superior, onde está
situada a área
de serviços,
vestiários e
cozinha.

SBC recebe seminário sobre
indústria de defesa e segurança

Como parte
da política da
Prefeitura de
fomentar na cidade
uma nova indústria
ligada ao setor de
defesa e segurança,
incentivando novos
investimentos
e a geração de
empregos, a
Administração
realizou na quintafeira, no Espaço
Anchieta, no Bairro
Rudge Ramos,
o seminário As
oportunidades da
indústria de defesa
e segurança para o
Brasil e a Região do
ABC.
O seminário
contou com a
participação de
aproximadamente
300 pessoas,

Foto: Divulgação

Objetivo
é criar
condições
para novos
investimentos
na cidade

entre empresários,
universitários,
sindicalistas e
representantes do
setor público.
Tendo como pano
de fundo o projeto
de renovação das
Forças Armadas
Brasileiras, o
seminário debateu
as perspectivas
para o Brasil de
incremento da
atividade econômica
no setor de defesa.
De acordo com

Evento contou com a participação do
presidente do BNDES, Luciano Coutinho
o prefeito, o
País passa por
um momento
importante, de
reestruturação do
setor de defesa, e
eventos desse porte
abrem espaço para
discussões sobre
como cada cidade
pode participar.
“Devemos pensar
em fontes de
financiamento e
de que forma São
Bernardo e a região
podem fazer parte

desse processo,
seja por meio
do nosso parque
industrial, seja por
nossas instituições
de ensino”,
comenta.
Também marcaram
presença o
presidente do
BNDES, Luciano
Coutinho, além
de representantes
do Departamento
da Indústria de
Defesa da FIESP
(COMDEFESA).

Centro de Pesquisa e
Inovação Sueco-Brasileiro
tem 30 projetos em análise

Com Alexandre Padilha,
cidade sedia Congresso
Paulista de Saúde Pública

Inaugurado
em maio deste
ano, o Centro
de Pesquisa e
Inovação SuecoBrasileiro (CISB),
uma parceria
entre a Prefeitura
e a empresa sueca
Saab, já colhe os
primeiros frutos.
A instituição
vem recebendo
solicitações
de adesão de
membros e conta
com 30 projetos

São Bernardo será
sede, de 22 a 26
de outubro, do
12º Congresso de
Saúde Pública, no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe),
localizado na Av.
Dom Jaime de
Barros Câmara,
201, no Bairro
Planalto.
O congresso,
que conta com a
participação do

em análise: 13 são
com indústrias, 14
com universidades
e três com
municipalidades
- São Bernardo,
Belo Horizonte e
Gothenburg, na
Suécia.
O CISB tem
a missão de
promover o
desenvolvimento de
novas tecnologias
em áreas como
aeronáutica, defesa
e inovação urbana.

ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
tem como tema
Saúde e Direitos:
Escolhas para fazer
o SUS. As atividades
terão início amanhã,
às 9h, com oficinas
e cursos sobre os
eixos temáticos. A
abertura oficial, no
entanto, será no
próximo domingo,
às 19h.
Confira a
programação no site:
www.apsp.org.br.
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Conjunto Habitacional Sítio Bom
Jesus recebe primeiras 72 famílias
Os novos
moradores
foram
recebidos
pelo
prefeito

Esta semana foi
de festa para
as famílias que
começaram a se
mudar para os
primeiros 72 novos
apartamentos
construídos pela
Administração
no Conjunto
Habitacional Sítio
Bom Jesus. O
prefeito participou
da recepção aos
novos moradores,
que começaram
a se instalar na
segunda-feira.
Entregues no dia
8 de outubro, as
moradias fazem
parte da primeira
de quatro etapas
do Projeto de
Urbanização
Integrada do Sítio
Bom Jesus/PAC
Alvarenga, que
já conta com um
centro comercial

e a primeira etapa
do parque linear
ao longo do
Córrego Alvarenga.
No conjunto
habitacional, serão
construídos 344
apartamentos.
Originárias do
Núcleo Sítio
Bom Jesus, onde
residiam em
situação precária,
as famílias
desocuparam as
suas moradias para
a construção dos
prédios, passaram
18 meses no Renda
Abrigo e, seguindo
cronograma
acordado com a
Administração,
ocuparam
agora os novos
apartamentos.
Cada moradia tem
dois dormitórios,
cozinha, sala,
banheiro e área
de serviço. As
famílias tiveram
15 dias para fazer
a personalização
dos apartamentos,
seguindo
seus gostos e
necessidades.

Fotos: Divulgação
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Serão construídos um total 344 apartamentos no local

O chefe do
Executivo destacou
que o projeto é
parte do trabalho
da Administração
de remoção das
famílias que moram
em áreas de risco.
“Hoje não temos
mais nenhuma
família morando em
situação de risco
muito alto e todas
as demais estão
sendo monitoradas,
sendo removidas
imediatamente caso
seja necessário”,
esclareceu.

Conheça o PAC Alvarenga

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

“Eu gostei de tudo
nesse apartamento. No
antigo, quando chovia
tinha que me preocupar
com as goteiras,
que já estavam
acabando com meus
móveis. E o bom é que
os vizinhos continuam
os mesmos.”

Janilda Gonçalves
Alcântara, 50 anos,
dona de casa

Rosimeire Gonçalves
de Alcântara Santos,
32 anos, colorista

Apartamento inclusivo

O Projeto de Urbanização Integrada do Alvarenga, que conta com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), irá contemplar cerca de 2,5 mil
famílias. Além do Sítio Bom Jesus, o projeto prevê a urbanização de outros três
assentamentos precários: Alvarenga Peixoto, Divinéia-Pantanal 1 e 2 e Jardim Ipê.
Estimada em R$ 68,5 milhões, é considerada a principal intervenção do município
em área de proteção e recuperação ambiental da Represa Billings e de 5 nascentes.
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

“Esses novos
apartamentos são muito
bons e no meu está
quase tudo pronto.
Adoro este lugar e estou
aqui desde 1991. Antes,
as pessoas perdiam
muitas coisas.
Agora isso tudo
mudou.”

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

Levi Soares dos Santos, que tem deficiência, e sua família, tem muitos motivos
para comemorar. A nova moradia entregue pela Prefeitura conta com banheiro
e parte do lavatório adaptados, assim como portas mais largas, o que facilita
o deslocamento. A adaptação dos apartamentos é realizada de acordo com a
necessidade dos moradores já que, antes da construção dos edifícios, é feito um
levantamento das famílias com pessoas com algum tipo de deficiência.
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

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

Feira de
Móveis na Rua
Jurubatuba
vai até o dia 23
Devido ao grande
número de
visitantes, a 2ª
Feira de Móveis na
Rua Jurubatuba
foi prorrogada e o
público tem até o
próximo domingo
para aproveitar
as promoções
oferecidas pelos
75 lojistas
participantes.
Iniciada dia 8/10,
a feira estava
programada
para terminar dia
16/10.
Com promoções
de até 50%, os
visitantes são
recebidos por
ampla estrutura
que inclui tapete
vermelho,
iluminação
e decoração
diferenciadas,
além de duas
praças de
alimentação.
Durante o fim
de semana, os
frequentadores
podem utilizar o
estacionamento
do Paço Municipal
e se deslocar por
meio de vans até
a Rua Jurubatuba.
Ao final da Feira,
serão sorteadas
aos visitantes
duas viagens à
Paris, na França.
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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