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São Bernardo
apresenta
seu mapa
da qualidade
do ar
SAÚDE 2

Reforma de UBSs da cidade garante mais
qualidade e humanização no atendimento
Melhorias em 28 unidades de saúde
englobam ampliação dos espaços, aumento
no número de serviços e profissionais;
quatro UBSs já foram entregues

EDUCAÇÃO

40

Projeto Aprender
com a Pinacoteca
leva arte para o
cotidiano dos
alunos da rede
INVESTIMENTO

Saúde nunca
recebeu tantos
recursos, afirma
representante do
Governo Federal

4 PROGRAME-SE

Todo o ritmo de
Fernanda Porto
no Parque
Salvador Arena
neste domingo

9

MOBILIDADE

Programa Rua Nova
finaliza o
recapeamento da
Senador Vergueiro
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Para humanizar e ampliar atendimento em
Saúde, Prefeitura reforma UBSs da cidade
Estratégia
prevê
intervenções
em 28 UBSs,
quatro já
entregues

Garantir
atendimento
mais humano, ao
mesmo tempo em
que expande os
serviços oferecidos
à população. Esse
é o objetivo do
investimento que
a Prefeitura está
fazendo na reforma
de 28 UBSs, quatro
das quais já foram
entregues - São
Pedro, Finco,
Ferrazópolis e Santa
Cruz -, sete estão
em andamento e
em 15 as obras
terão início em
2012. A Prefeitura
também está
construindo novas
edificações para
duas UBSs, Rudge
Ramos e Batistini,
que deverão ser
entregues no

primeiro trimestre
do ano que vem.
Até o momento,
na construção
e reforma das
unidades, já foram
investidos cerca de
R$ 23 milhões.
Na UBS São Pedro,
uma das maiores da
cidade, com cerca
de 40 mil usuários
cadastrados, não
foram poucas as
melhorias. O espaço
foi ampliado em
cerca de 136 metros
quadrados e passou
a contar com salas
de reunião para
a comunidade,
acolhimento dos
usuários e para
atividades de
grupo. Também foi
incorporada uma
brinquedoteca e sala
para os apoiadores
e agentes
comunitários.
Além disso, após
o investimento de
cerca de R$ 2,3
milhões por parte
da Prefeitura para

a execução das
obras e aquisição
de equipamentos
e mobiliário, a
UBS passou a ter
oito consultórios
odontológicos,
com equipe de
dentistas ampliada
de dois para quatro
profissionais, além
de quatro auxiliares
e quatro técnicos em
saúde bucal.
O número de
consultórios
médicos, de
enfermagem e
multiprofissionais
aumentou de 12
para 16. Além
disso, o morador
pode ter acesso
a atendimento
psicológico.
De acordo com o
secretário de Saúde,
o investimento na
reforma das UBSs,
somado a outras
ações da Pasta como a instalação,
até 2012, de nove
Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs)

Fotos: Divulgação
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Prefeitura investe na reforma das UBSs
28 UBSs da cidade serão reformadas até 2012.
Quatro já foram entregues: Santa Cruz, Finco, São Pedro e
Ferrazópolis.
Sete unidades estão em reforma este ano e serão inauguradas
até 2012: Alves Dias, Jardim Nazareth, Jardim das Orquídeas,
Planalto, Parque São Bernardo, Paulicéia e Taboão.
Estão em construção dois novos prédios para
unidades já existentes: do Rudge Ramos e Batistini.
Em 2012, serão iniciadas as obras de reforma e ampliação
de outras 15 unidades.
No bairro Areião e na região dos bairros Montanhão e Silvina ,
duas novas UBSs começarão a ser construídas em 2012.

Entre outras melhorias, unidade São Pedro passou a ter oito
consultórios odontológicos e o número de consultórios médicos,
de enfermagem e multiprofissionais aumentou de 12 para 16

e a construção do
Hospital de Clínicas
-, permitirá que o
sistema municipal
de saúde torne-se
referência regional.
“Antes, quase
todas as UBSs
apresentavam
problemas de
conservação e
espaço insuficiente
para atender a
demanda dos
usuários. Na
verdade, as obras

que estão sendo
realizadas são
mais do que uma
simples reforma,
já que os espaços
estão sendo
ampliados e uma
nova concepção
de ambiência está
sendo adotada
para assegurar
um atendimento
humanizado e
de qualidade”,
esclareceu o
prefeito.

“Com a ampliação
dos consultórios,
ao chegar na UBS já
somos atendidos. A
Vila São Pedro tem
uma população muito
grande e precisava
dessa unidade
reformada, com um
espaço aconchegante
como está agora.”

“É uma nova UBS,
organizada, limpa,
maior, com mais
funcionários e
informatizada, o
que facilita na hora
de marcar consulta.
Antigamente, o
atendimento era
demorado. É um bom
local para eu fazer meu
pré-natal.”

Ana Cristina de
Santana Oliveira, 38
anos, dona de casa,
utiliza os serviços da
UBS há 12 anos.

Andréia Cardoso de
Sousa, 30 anos, auxiliar
de expedição, utiliza a
UBS há 8 anos.

“Hoje é outra UBS,
com tudo novo
e mais recursos.
Nem parece aquela
unidade que tinha
antigamente, pequena
e mal organizada. O
atendimento
melhorou muito e está
mais ágil, com mais
médicos.”

“Antes, a UBS estava
muito feia, tinha
pouco espaço e o
atendimento estava
ruim. Depois da
reforma, a unidade
ficou espetacular. Em
qualquer sala que
entramos, percebemos
que está tudo
organizado.”

Geraldo Batista
da Silva, 80 anos,
aposentado, utiliza
os serviços da UBS há
dois anos.

Maria Luzenira de
Sá Vieira, 70 anos,
aposentada, utiliza há
aproximadamente 12
anos a UBS.
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Representante do Governo Federal
elogia Saúde de São Bernardo
Declaração foi
feita durante
vistoria das
obras do
Hospital
de Clínicas
“O conjunto de ações
em desenvolvimento
na área de Saúde em
São Bernardo é sem
similar na história.”
Essa é a constatação
feita pelo secretário
Nacional de
Assistência à Saúde,
Helvécio Miranda,
durante vistoria com
o prefeito, na última
terça-feira, nas obras
do futuro Hospital
de Clínicas, no Bairro
Alvarenga.
Ainda segundo
o secretário, o
hospital, cuja
estrutura já está
praticamente
concluída e que
deverá ser entregue
em março de
2012, “é um dos
empreendimentos
mais completos na
área da Saúde do
Brasil que o Governo
Federal tem o prazer
de apoiar”.

Foto: Divulgação
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Hospital de Clínicas terá 240 leitos, sendo180 de
internação e mais 60 de Unidade de Terapia Intensiva
O projeto do
Hospital de Clínicas
prevê a construção
de um edifício de
11 pavimentos, com
240 leitos, sendo
180 de internação
e mais 60 de
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) - 20
pediátricos e 40
adultos. Totalmente

informatizado
e contando até
com heliponto,
o edifício tem
investimento de
R$ 124,7 milhões,
sendo 66% desse
total custeado pelo
Governo Federal e
34% pelos cofres
municipais.
Segundo o prefeito,

além do Hospital,
iniciativas como a
instalação de nove
Unidades de Pronto
Atendimento
(UPAs) e a reforma
das UBSs estão
possibilitando
uma verdadeira
revolução nos
serviços prestados
à população.

Para ampliar internação domiciliar, cidade será pioneira
na adoção do programa Melhor em Casa
Durante a vistoria, o secretário Nacional de Assistência à Saúde,
Helvécio Miranda, também anunciou que São Bernardo será
uma das primeiras cidades do País a aderir ao programa de
internação domiciliar Melhor em Casa, do Governo Federal, que
será lançado nos próximos dias pela presidenta Dilma.
Hoje, o município conta com quatro equipes do Programa de
Internação Domiciliar (PID), com 120 pacientes sendo atendidos
em casa. Com a incorporação do Melhor em Casa, a Prefeitura
poderá subir esse número para sete equipes, passando a
atender 210 pacientes.

Festival Rotas dos Sabores movimenta
tradicional rota do Frango com Polenta
O 1º Festival Rotas
dos Sabores de
São Bernardo,
que a Prefeitura
promove até o
próximo domingo,
já tem resultados
para mostrar.
Envolvendo
restaurantes,
bares, lanchonetes
e outros
estabelecimentos,
a iniciativa
representou um
crescimento de

cerca de 10% no
movimento da
tradicional rota
gastronômica do
Frango com Polenta.
Outras rotas que
foram beneficiadas
com a promoção
foram a do Peixe,
dos Petiscos e
Aperitivos, do Prato
Executivo e da
Comida Típica.
Os estabelecimentos
participantes criaram
ou adequaram um

prato, um lanche,
uma porção ou um
petisco/aperitivo
com preço reduzido
em até 50% para o
Festival. Os clientes
que consumirem
esses pratos
especiais - que
foram revisados por
uma junta técnica
em gastronomia
- concorrerão a
prêmios.
Para o proprietário
do Restautante

Florestal, Angelin
Demarchi, o
prato do festival
- Frango à Tereza
Delta - vem sendo
apreciado. “A nossa
clientela é 80% da
capital e o evento
ajuda a atrair novos
clientes”, cita.
A relação de
restaurantes pode
ser acessada no
site da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br.

Pesquisa foi
divulgada
durante
seminário
de educação
ambiental

Seminário de
Educação Ambiental
realizado na terçafeira no Teatro Elis
Regina apresentou o
resultado do projeto
Educação Ambiental
para a Percepção
da Qualidade do
Ar, parceria da
Prefeitura com a
ONG Terra Viva.
O objetivo da
iniciativa é mapear a
qualidade do ar em
todo o município,
promovendo ao
mesmo tempo
ações de educação

ambiental entre
os alunos da rede
pública.
Além de
representantes do
poder público e da
sociedade civil, o
encontro contou com
a palestra do médico
e comentarista do
Jornal da Cultura,
Paulo Saldiva,
um dos mais
reconhecidos
pesquisadores
brasileiros nas áreas
de saúde humana e
poluição atmosférica.
Para averiguar a
qualidade do ar, o
projeto de educação
ambiental afixou em
29 escolas públicas
do município
panos brancos que,
estendidos nos locais
durante dois meses,

Foto: Divulgação

São Bernardo apresenta seu
mapa da qualidade do ar

O pesquisador e médico Paulo Saldiva
esteve presente ao encontro
demonstraram,
pela sua cor, a
qualidade do ar. Os
resultados obtidos
serão utilizados para
produzir diversos
materiais didáticos,
como banners com
o mapa da qualidade
do ar e apostilas.
De acordo com o
secretário de Gestão
Ambiental, uma das
constatações da

pesquisa é que, por
onde passa o trecho
Sul do Rodoanel,
a poluição do
ar é pior. Ele
também apontou
a importância da
inspeção veicular
gratuita, realizada
pela Prefeitura,
como uma das
formas de minorar
o problema da
poluição.

Representantes do Conselho Prefeitura promove em
Municipal de Assistência
novembro palestras gratuitas
Social são empossados
para empreendedores
Os novos
componentes
do Conselho
Municipal de
Assistência Social
(CMAS) foram
empossados
pelo prefeito
na última terçafeira, durante
evento realizado
na Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc).
Tendo por
objetivo formular
e fiscalizar as
políticas públicas
vinculadas
ao sistema
de assistência
social na cidade,
aperfeiçoando os
serviços prestados

aos munícipes,
o CMAS também
cuida para que
os princípios do
Sistema Único
de Assistência
Social (SUAS) - que
articula ações nos
níveis municipais,
estaduais e
federais - sejam
implementados.
O CMAS, cujo
mandato dos
conselheiros é
de três anos, é
formado por trinta
e seis membros,
sendo dezoito
oriundos do
poder público e
a outra metade
formada por
representantes da
sociedade civil.

A Sala do
Empreendedor
promove, de 3 a 30
de novembro, 12
palestras voltadas a
quem quer investir
na cidade, começar
um novo negócio
ou expandir o
atual. Gratuitas,
as palestras serão
realizadas na
própria unidade,
instalada no térreo
do Paço Municipal, e
em outros espaços
da cidade.
Alguns dos
temas que serão
abordados são
Como atrair,
conquistar e manter
clientes, Aprender
a Empreender
e Planejando

a abertura de
sua empresa. O
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas de São
Paulo (Sebrae) e
o Sindicato dos
Contabilistas
(Sindicont) são
responsáveis pelas
palestras.
As inscrições podem
ser feitas na Sala
do Empreendedor
(Praça Samuel
Sabatini, 50, Centro)
de segunda a sextafeira, das 7h às
19h, e aos sábados,
das 7h às 13h, ou
pelo e-mail sala.
empreendedor@
saobernardo.sp.gov.
br. Informações pelo
telefone 4348-1025.
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Programa Rua Nova finaliza o
recapeamento da Av. Senador Vergueiro
Projeto
prevê
melhorias
em 42
vias da
cidade
A Prefeitura
concluiu nesta
semana 95% das
obras na Avenida
Senador Vergueiro,
no trecho entre a
Rua José Versolato
- próximo ao
Paço Municipal - e
Avenida Winston
Churchill. Essa
será a 16ª via a
ser entregue pela
Administração
dentro do
programa Rua
Nova, que prevê o
recapeamento de

42 ruas e avenidas
da cidade.
Na Vergueiro, os
trabalhos tiveram
início em julho
deste ano. Foi
realizado o reparo
e substituição de
guias, sarjetas, da
base do pavimento,
recapeamento
asfáltico, reparo de
calçadas e colocação
de mureta central.
A sinalização
horizontal e a
recuperação dos
passeios estão
sendo finalizadas.
A previsão é que a
obra seja concluída
na semana que vem.
A Avenida Senador
Vergueiro é um
importante eixo
de ligação

Foto: Divulgação
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Além de recapeamento asfáltico, guias, sarjetas e
passeios da via foram recuperados e substituídos
bairro-Centro.
A meta do Rua
Nova, lançado
no final de
março e que tem
investimentos de
R$ 40 milhões, é
atingir 100% de
vias recapeadas,
ou 470 mil metros
quadrados
de obras.

Vias onde o Rua Nova está atuando:

Rua dos Vianas, desde a
Rua João Alves até EMEB
Aldino Pinotti - Previsão
de conclusão: final de
2011

Avenida Barão de Mauá,
entre as Praças Quinzio Rossi
e Ibrahim de Almeida Nobre
Previsão de conclusão:
novembro de 2011

Estradas Eiji Kikuti e
Sadae Takagi - Previsão
de conclusão: novembro
de 2011

Avenida do Taboão (divisa
de Diadema até a Rua Suíça)
Previsão de conclusão:
novembro de 2011

Travessa da Rua
André Coppini
vai ganhar
novo acesso
A Prefeitura deu
início, em 17 de
outubro, às obras
de abertura de
um novo acesso
na travessa
da Rua André
Coppini, no Bairro
Santa Terezinha.
Atualmente,
para chegar às
suas casas, os
moradores da
travessa que
possuem veículos
têm de passar
por terrenos de
terceiros. O projeto
da intervenção,
demanda do
Orçamento
Participativo,
foi apresentado
pelo prefeito
nesta semana à
população.

Os alunos da
rede pública de
São Bernardo têm
muitos motivos
para comemorar.
As Escolas
Municipais de
Educação Básica
(EMEBs) Professora
Kazue Fuzinaka,
no Rudge Ramos,
e Maurício Caetano
de Castro II,
no Alves dias,
receberam novas e
equipadas quadras
poliesportivas.
Os dois novos
equipamentos,
parte de um lote
de 54 quadras que
a Prefeitura está
entregando às
escolas municipais
- 25 já foram
entregues -, estão
possibilitando
que os alunos e
a comunidade do
entorno pratiquem
atividades
esportivas e de
lazer com muito
mais qualidade e
segurança.
Todas as novas
quadras, além de
cobertas e fechadas
lateralmente, o
que possibilita seu
uso mesmo sob
chuva, possuem
iluminação especial
e acessibilidade
para pessoas com
deficiência. Com
as quadras, os
alunos também

Fotos: Divulgação

Prefeitura
está
entregando
um total de
54 novos
equipamentos

Quadras são cobertas, têm iluminação especial
e são equipadas com bolas, redes e tabelas

PROGRAME-SE

Alunos da rede pública recebem
duas novas quadras poliesportivas

Eventos
Rotas dos Sabores
Local: lista de restaurantes
no site da Prefeitura
Até 30 de Outubro
30ª Mostra de Cinema Brasileiro
Local: Avenida João Firminio,
900 - Bairro Assunção
Informações: 4351-3479
Até 30 de Outubro
Palestra sobre os direitos da criança
e do adolescente no Brasil, com a
ministra de Direitos Humanos da
Presidência da República, Maria do
Rosário
Local: Rua Francisco Visentainer, 804
Bairro Assunção
Dia 31, às 17h
Apresentação do projeto de
abertura do novo acesso para o
Bairro Golden Park e revitalização
da Praça dos Trabalhadores
Local: EMEB Euclides da Cunha
Rua José Fiuza da Rocha, 48
Vila São José
Dia 31, às 19h
Exames para detecção dos
cânceres de colo uterino
e de mama
Local: todas as UBSs da cidade
Dias 1, 3, 4 e 5, das 8h às 17h
Inauguraçôes
Quadra poliesportiva da EMEB
Octávio Edgard de Oliveira
Local: Rua João Saldanha,
424 – Parque Los Angeles
Dia 31, às 10h30

receberam bolas,
redes e tabela de
basquete.
Durante a entrega
da quadra na EMEB
Maurício Caetano,
que contou com
a presença do
mesa-tenista Hugo
“O trabalho realizado
na quadra foi muito
interessante. Espero
que as crianças
utilizem bastante, já
que fazia muita falta
um equipamento
desses.”
Rita de Cássia
Marcondes de Macedo,
professora e mãe de
duas alunas

Hoyama, medalha
de ouro nos jogos
Pan-Americanos, o
prefeito lembrou
que a instalação
dos equipamentos
pode servir como
estímulo para
a formação de

novos talentos.
“Incentivar práticas
esportivas dentro
das escolas é
uma forma de
elevar a qualidade
educacional dos
nossos alunos”,
completou.

“Foram anos de
reivindicação de toda
a comunidade. Além
das nossas crianças e
dos alunos da Educação
de Jovens e Adultos,
o espaço também vai
poder ser usado pelos
moradores.”

“Gostei muita da nova
quadra. Antes, quando
chovia, a gente não
podia usar. Além disso,
o chão não era
pintado e atrapalhava
muito. Vou
aproveitar para jogar
queimada com
os meus amigos.”

Roberto Ormedilla, vicepresidente da Associação
do Conjunto Vila Ferreira

Giovanna Garcia
Rebechi, estudante

Serviços
Operação Bota Fora
Região: Demarchi e Dos Casa
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Paulicéia e Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
Abre e fecha
Em função do feriado do Dia do
Funcionário Público nesta sextafeira (28/10), os atendimentos
da Prefeitura serão encerrados às
17h30 da quinta-feira (27/10) e
voltam a funcionar na segunda-feira
(31/10), a partir das 8h30.
Na próxima quarta-feira (2/11),
no feriado do Dia de Finados, os
serviços serão encerrados às 17h30
da terça-feira (1/11) e voltam a
funcionar normalmente na
quinta-feira (3/11).
Serviços como feiras-livres, coleta
de lixo, serviço funerário e unidades
de saúde funcionarão em sistema
de plantão.
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Cantora vai
apresentar
sucessos
como Tudo
de bom e
Sambassim
Música popular
brasileira de
qualidade, muito
ritmo e energia.
Esses são alguns
dos atrativos do
show gratuito que
Fernanda Porto
realiza no próximo
domingo, no Parque
Salvador Arena, às
17h. A artista vai
apresentar uma fina
mistura que inclui
base eletrônica, voz,
sax, guitarra, violão,
teclado, percussão e
caixa de maracatu.
Acompanhada da
multi-instrumentista
Christianne Neves,
com teclados,

Fotos: Divulgação

Salvador Arena recebe todo o ritmo
de Fernanda Porto neste domingo

Show, gratuito, mistura Bossa Nova e música eletrônica
cavaquinho,
percussão e baixo,
alguns dos sucessos
que o público
poderá conferir
são: Tudo de
Bom, Sambassim,
Autoretrato, Baque
Virado, além de
releituras eletrônicas
de Sampa, Roda
Viva, Charme do

Mundo, Nem Luxo,
Nem Lixo.
A cantora
popularizou o estilo
Drum n Bossa, que
mistura Bossa Nova
e drum n bass,
modalidade da
música eletrônica.
Seu primeiro álbum,
lançado em 2002,
vendeu mais de

100 mil cópias no
País e tornou a
artista reconhecida
internacionalmente.
O show faz parte
da programação
musical permanente
do Parque Salvador
Arena, que fica na
Avenida Caminho do
Mar, 2.980, no Bairro
Rudge Ramos.

Hugo Hoyama e campeões 9
de handebol são
recebidos pelo prefeito
O mesatenista
são-bernardense
Hugo Hoyama,
que conquistou
em Guadalajara,
no México, sua
décima medalha
de ouro em PanAmericanos, foi
recebido na última
segunda-feira
pelo prefeito da
cidade. Os times
de handebol do
São Bernardo/
Metodista,
campeões da Liga
Nacional feminina
e do Campeonato
Paulista
masculino,
também estiveram
no gabinete.
Antes do
encontro, Hoyama
desfilou em
carro aberto pela

Rua Marechal
Deodoro e foi
aplaudido pela
população. “Essa
conquista não
teria sido possível
sem o auxílio
da Prefeitura,
uma gestão que
tem nos ajudado
muito”, afirmou o
mesatenista.
Já o prefeito
destacou a
importância de
Hugo Hoyama para
a cidade. “É um
atleta exemplar,
que nasceu e mora
em São Bernardo.
Mais uma vez
fica comprovado
que em nossa
cidade a prática
esportiva tem
papel importante”,
ressaltou.

Estádio do Baetão vai receber, em janeiro,
jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior
São Bernardo será
a única cidade
do Grande ABC a
receber jogos da
Copa São Paulo
de Futebol Júnior
2012, que começa
em janeiro. De
acordo com a
Federação Paulista
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

de Futebol (FPF), o
estádio do Centro
Esportivo Prefeito
Geraldo Faria
Rodrigues, o Baetão,
vai receber o Grupo
L - que terá São
Bernardo, Paraná,
Atlético Acreano e
Noroeste.
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

Reforma – No ano
passado o Baetão
recebeu uma série
de reformas por
parte da Prefeitura.
Ganhou gramado
sintético com um
novo e moderno
sistema de
drenagem, único no

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
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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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