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Ampla
programação
celebra Mês
da Consciência
Negra
HABITAÇÃO 2

Prefeitura entrega nesta sexta-feira mais
280 apartamentos na região do Silvina
Apartamentos
serão entregues
em dois
conjuntos
habitacionais:
80 moradias no
Jardim Silvina
(dir.) e mais
200 no Nova
Silvina (esq.);
Miriam Belchior
participa do
evento

MEIO AMBIENTE 4

SBC fortalece preservação dos seus recursos naturais com nova Lei do Meio Ambiente
CONCURSO

Prefeitura abre
seleção pública
para mais
3 mil vagas no
setor de Saúde

6 CULTURA
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São Bernardo
democratiza
acesso dos
artistas aos
teatros públicos

ALIMENTAÇÃO
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Merenda escolar de
São Bernardo,
referência no País,
completa 50 anos

Prefeito e Miriam
Belchior entregam
280 apartamentos no
Silvina nesta sexta
Também haverá o início do PAC 2 Encostas,
com obras em 12 assentamentos

Nesta sexta-feira,
às 14h, a Prefeitura
dá mais um passo
para alcançar uma
de suas metas na
área de habitação:
viabilizar, até 2013,
5,2 mil novas
moradias. Com a
presença da ministra
do Planejamento,
Orçamento e
Gestão, Miriam
Belchior, o chefe do
Executivo entrega,
durante cerimônia
na Rua Dr. José
Fornari, 1.650,
no Jardim Silvina,

200 unidades
habitacionais
do Conjunto
Habitacional Nova
Silvina, destinada
às famílias oriundas
da parte do núcleo
Naval que ficava
em São Bernardo, e
mais 80 do Conjunto
Habitacional Jardim
Silvina, destinadas
às famílias
anteriormente
residentes na mesma
área, o núcleo do
Oleoduto.
Na oportunidade,
o prefeito também

assina a ordem
de serviço para o
início das obras
do Programa de
Aceleração do
Crescimento (PAC)
2 Encostas, contrato
assinado com o
Governo Federal
que executará 26
obras de contenção
de encostas em
12 assentamentos
precários ou
irregulares.
A obra do Conjunto
Habitacional Nova
Silvina prevê a
construção de 540

DEPOIS

ANTES
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Antigos moradores do núcleo Naval são atendidos pelo Conjunto Nova Silvina
apartamentos,
centro comercial
e áreas de lazer,
e contemplará,
além das famílias
da Naval, outras
famílias oriundas
de assentamentos
precários e de
alojamentos
provisórios do
município.
Como esclarece
a secretária de
Habitação, o
reassentamento
vai permitir a
realização das obras
de canalização do

Ribeirão dos Couros
e a implantação da
Via Marginal.
Já a projeto
do Conjunto
Habitacional Jardim
Silvina, além dos
532 apartamentos,
contempla
centro comercial,
recuperação
ambiental e
regularização
fundiária. No final
de 2010, 120
famílias já haviam
sido beneficiadas
na primeira de
um total de cinco

Com essa entrega,
a Administração
já deu um novo
lar para 1.140
famílias
etapas do projeto.
Durante a construção
das unidades, os
beneficiados foram
atendidos pelo
Programa Renda
Abrigo.
Para o prefeito, obras
como essas resgatam a
cidadania das pessoas
e oferecem mais
qualidade de vida.

ANTES
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DEPOIS

Conjunto Jardim Silvina oferece mais dignidade às famílias do núcleo do Oleoduto

“Essa mudança é muito significativa porque
a gente sai de uma moradia precária e passa
a ter cidadania e dignidade. Antes, eu tinha
até vergonha de receber alguém em casa.
Agora, terei orgulho.”
Ari Gomes dos Santos, morador do núcleo
Silvina/Oleoduto há 20 anos

“Isso representa muito para nós porque
já sofremos demais com enchentes e até
incêndio em nosso antigo barraco. Vou
poder dar um lugar melhor para meus filhos
morarem.”
Nivaldo Pereira de Lima, morador há 38
anos do núcleo Naval

Conjunto
Habitacional
Nova Silvina

Projeto prevê 540
apartamentos, centro
comercial e áreas de
lazer.
Investimento: R$ 39
milhões: R$ 16,2 milhões
de repasse do Governo
Federal e R$ 22,5
milhões de contrapartida
do município.
Previsão de conclusão:
julho de 2012.

Conjunto
Habitacional
Jardim Silvina

PAC – 2 - Obras de
Correção de Risco
em Encostas

Projeto prevê 532
apartamentos, Centro
Comercial, recuperação
ambiental e regularização
fundiária de 240 unidades.

PAC Risco/Encostas
abrange a execução de
26 obras de contenção de
encostas.

Investimento de
R$ 56,2 milhões: R$
19,8 milhões da União
e R$ 36,4 milhões da
Prefeitura.

Beneficiarão 3.552
famílias de 12
assentamentos precários
e/ou irregulares.

Previsão de conclusão:
Outubro de 2012.

Nova Lei do Meio Ambiente fortalece
preservação dos recursos naturais
Legislação
foi
aprovada
pela Câmara
na semana
passada
São Bernardo, que
tem mais de 50%
de seu território em
área de manancial,
inclusive com
extensas áreas
de Mata Atlântica
preservada, conta
agora com um
instrumento muito
mais efetivo para
preservar seus
recursos naturais:
a Política Municipal
de Meio Ambiente,
cujo projeto de lei
foi aprovado pela
Câmara Municipal
na semana passada.
Com a aprovação da
lei, que torna São
Bernardo um dos
poucos municípios
a se adequar à
política Nacional do
Meio Ambiente, a
Prefeitura passará a
ter maior autonomia
para gerir seus
recursos naturais.
Dessa forma,
a liberação de

Foto: Divulgação
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Agilidade na fiscalização e incentivo a projetos
sustentáveis são alguns dos resultados da Lei Ambiental
licenças para
obras de impacto
ambiental local,
antes feita pela
Companhia Estadual
de Tecnologia
de Saneamento
Ambiental (Cetesb),
passa a ser realizada
pela Secretaria de
Gestão Ambiental
de São Bernardo. A
aplicação de multas
por crimes ao meio
ambiente também
poderá será feita de
forma mais ágil pela
Prefeitura.
Incentivar projetos
de desenvolvimento
sustentável na
cidade assim
como de educação
ambiental nas
escolas são algumas
das outras diretrizes

da lei.
Segundo o
secretário de
Gestão Ambiental,
para implementar
a legislação
rapidamente a
Pasta ampliou
em 20 o número
de profissionais
ligados ao setor,
entre técnicos de
meio ambiente,

engenheiros,
arquitetos e
advogados. Além
disso, no segundo
semestre de
2010, o número
de profissionais
encarregados
em fiscalizar
crimes ambientais
também foi
ampliado, de um
para dez.

Conheça os benefícios da nova lei

Fiscalização mais presente e agilidade na aplicação de multas
por crimes ambientais
Maior agilidade na concessão de licenças para obras de
impacto ambiental local
Trata da correta destinação dos resíduos sólidos
Garante a qualidade da água e a preservação
da Bacia da Billings
Estimula projetos de desenvolvimento sustentável
e de educação ambiental nas escolas

EMEB do Pq. Los Angeles recebe nova quadra,
a 26ª entregue pela Prefeitura à rede pública
Os 600 alunos
da EMEB Octávio
Edgard de Oliveira,
no Parque Los
Angeles, não
contiveram
a emoção na
inauguração
da 26ª quadra
poliesportiva em
escolas municipais
de São Bernardo.
O equipamento

foi entregue na
segunda-feira
pelo prefeito,
em solenidade
que contou com
apresentação de
dança africana
e capoeira pelos
alunos da escola.
Segundo o chefe
do Executivo,
com a quadra “as
crianças terão a

oportunidade de
vivenciar as práticas
esportivas, assim
como a comunidade,
que também poderá
fazer uso do novo
espaço”.
Com um
investimento de
R$ 337 mil, o
espaço recebeu
cobertura metálica
e fechamento

lateral, além de
nova iluminação,
reforma do piso
interno, calçada
e acessibilidade
para pessoas
com deficiência.
Também foi
adquirido material
para práticas
esportivas como
bolas, redes e
tabela de basquete.

Professores,
merendeiras
e diretoras
celebraram
a data na
terça

Os 50 anos do
programa de
Alimentação Escolar
na rede de ensino
pública da cidade
foram comemorados
na terça-feira,
durante evento
no Teatro Cacilda
Becker. Professores,
orientadores
pedagógicos,
diretores e
merendeiras, além
da secretária de
Educação, estiveram
presentes à festa,
quando foram
apresentadas
experiências do
município voltadas
à alimentação dos
alunos, programas
que são referência
no Brasil.
Hoje, São Bernardo
atende, durante o
período em que o
aluno frequenta a
escola, cerca de 80
mil crianças por dia
com café da manhã,
almoço e lanche da

Foto: Divulgação

Merenda de SBC, referência
no País, completa 50 anos

Município atende cerca de 80 mil alunos por dia
Merenda mais saudável

Durante o período de escola, são atendidos 80 mil alunos por dia com café da manhã,
almoço e lanche da tarde
Hortaliças, mel, hortifrutigranjeiros, frutas, sucos, macarrão, arroz orgânico e leite em pó,
entre outros produtos, são obtidos junto a agricultores familiares
Na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo é o primeiro município a cumprir a lei
federal que determina que 30% dos recursos repassados à cidade originários do Fundo Nacional de
Educação (FNDE) devem ser utilizados para aquisição de produtos da agricultura familiar
tarde, de acordo
com as necessidades
nutricionais de
cada um.
Algumas das
melhorias
recentes que estão
beneficiando
os alunos são
a aquisição de
gêneros alimentícios
junto à agricultura

familiar; mudança
no cardápio,
aumentando
o consumo de
legumes, verduras
e frutas; e a
implementação
de um projeto de
orientação junto
às crianças para
a alimentação
saudável.

De acordo com
a secretária de
Educação, graças
ao sucesso dessas
medidas, São
Bernardo vem
sendo visitada por
representantes de
outras cidades, que
buscam conhecer o
que está sendo feito
no município.

Associação Arte que Faz promove a partir deste
sábado 1ª exposição de presépios artesanais
A Associação
Arte Que Faz
promoverá, de 5
de novembro a
10 de dezembro,
a 1ª exposição
de presépios
confeccionados
artesanalmente.
O público poderá
encontrar objetos
produzidos
em diferentes
técnicas, como

fuxico, gesso,
tecido, pintura,
papel reciclado e
patchwork, além de
outras modalidades.
A entidade, que
integra o programa
de Economia
Solidária da
Prefeitura, abre
espaço para seus
36 associados
participarem da
atividade. Cada

um deles criou um
presépio de acordo
com a técnica que
domina. Após o
período da exposição,
os interessados terão
a oportunidade de
adquirir as peças
artesanais.
A Arte que Faz
foi criada há seis
anos e confecciona
peças decorativas e
utilitárias, uma boa

opção de presente
para o final de ano.
Serviço
A visitação pode ser
feita de segunda
a sexta-feira, das
9h às 17h, e, aos
sábados, das 9h às
14h. A Associação
Arte que Faz fica
na Rua Aura, 79,
Vila Mussolini.
Informações pelo
telefone 4362-2741.
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Poderão
votar os
usuários
cadastrados
nas UPAs,
PSs e UBSs
A partir do próximo
domingo terá
início o processo
de renovação
dos Conselhos
Gestores das 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs),
seis Unidades de
Pronto Atendimento
(UPAs) e do Pronto
Socorro do Rudge
Ramos. Também
serão renovados os
gestores dos três
CAPs da cidade.
Esses conselhos
são formados por
quatro integrantes:
dois representantes
da comunidade,
um trabalhador da
rede de saúde e um
membro indicado

pela Secretaria de
Saúde, além dos
suplentes.
Para votar no
domingo, os
interessados devem
comparecer à
UBS onde estão
cadastrados
e apresentar
documento de
identidade com
foto e o número
de sua inscrição na
unidade. As eleições
serão realizadas
das 9h às 16h e a
apuração terá início
logo após o término
da votação.
Para as unidades
de abrangência
municipal - que
atendem usuários
de várias regiões
da cidade, como
o pronto-socorro não haverá eleição
direta, mas plenárias
(veja datas ao lado)
com representantes
de associações de

Cidade elege novos
conselheiros tutelares
nesta terça-feira

O Conselho
Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
(CMDCA) de São
Bernardo realiza
na próxima
terça-feira, na
Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc) - Avenida
Redenção, nº
271, Centro -,
a eleição de 15
novos membros
dos conselhos
tutelares da
cidade.
O Conselho
Tutelar tem a
função de garantir

o cumprimento
dos direitos da
população infantojuvenil.
Poderão se
candidatar aqueles
que se cadastraram
anteriormente. Já
como eleitores,
participarão as
organizações
representativas
da população,
regularmente
constituídas há
mais de três anos a
partir da publicação
do edital, e que
estejam sediadas
no município
e cadastradas
anteriormente.

Conselhos permitem que
munícipes participem da
gestão das unidades de Saúde
moradores e de
movimentos sociais.
Para o secretário
de Saúde, os
Conselhos
Gestores cumprem
a importante
função de integrar
a comunidade
na gestão e na
melhoria dos
serviços oferecidos
pela Prefeitura.

Confira as datas
da eleição

Unidades de Saúde
Mental – Dia 8/11,
das 9h às 16h (usuários
e familiares dos Centros
de Atenção Psicossocial)
Eleição dos trabalhadores
nas UBSs – Dia 9/11,
das 9h às 20h

Prefeitura abre seleção
pública para mais de
3 mil vagas na Saúde

A Prefeitura vai
contratar mais de
3 mil profissionais
da área de Saúde.
As vagas serão
preenchidas por
meio de seleção
pública pela
Fundação do
ABC. Os salários
variam de R$ 725
a R$ 12.709,91 e
os cargos serão
destinados a
vagas na Central
de Convênios,
Hospital Municipal
Universitário (HMU),
Hospital de Ensino
Anchieta, ProntoSocorro Central e
no futuro Hospital

de Clínicas.
O processo seletivo
unificado destina-se
ao provimento de
vagas do quadro
de pessoal e para
a formação de
cadastro reserva. O
prazo de inscrições
vai até 29 de
novembro e as taxas
de inscrição variam
de R$ 30, para o
nível fundamental,
a R$ 60, superior.
As provas objetivas
serão 11 de
dezembro.
Mais informações
no site do Instituto
Quadrix: www.
quadrix.org.br.

PROGRAME-SE

Domingo começa a eleição dos novos
gestores das unidades de Saúde
Foto: Divulgação
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Eventos
Plantão de serviços da Sala
do Empreendedor
Local: Estacionamento da Paróquia
São João Batista
Largo São João Batista
Rudge Ramos
Dia 4, das 9h30 às 16h30
9ª Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente
Local: CAMP
Rua Suécia, 500 – Bairro Assunção
Dia 4, às 9h
Sextas Culturais da Cajuv
Local: Coordenadoria de
Ações para a Juventude
Av. Redenção, 271
Galpão B - Centro
Dia 4, às 18h
Amostra Pedagógica e Cultural
HAJA EJA
Local: Esplanada do Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro
Dia 5, às 11h
IX Etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas
Local: Antigo Clube do Banespa
Estrada Velha de Santos,
segunda entrada a esquerda
Dia 6, às 8h
Posse do Conselho Municipal de
Prevenção e Atenção às Pessoas
em uso abusivo de álcool e
outras drogas
Local: Salão Nobre
do Paço Municipal
Praça Samuel Sabatini, 50
19º Andar – Centro
Dia 8, às 17h
43º aniversário do Mercado
Municipal
Local: Avenida Caminho do Mar,
3.344 – Rudge Ramos
Dia 10, às 12h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia e Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
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Prefeitura democratiza acesso
dos artistas aos teatros da cidade
Grupos
selecionados
por edital se
apresentam
neste final
de semana
Os teatros Elis
Regina e Lauro
Gomes recebem
nesta sexta,
sábado e domingo
três espetáculos
teatrais produzidos
por grupos de
São Bernardo.
Esse é o primeiro
resultado do edital
de ocupação dos
teatros lançado pela
Prefeitura e que
tem como objetivo
democratizar o
acesso dos artistas
a esses espaços
públicos.
Ao todo, 47
grupos foram
contemplados,
sendo 30 do
município e 17 de
outras regiões. Os
espetáculos, que já
iniciaram na última
terça-feira, estão
programados para
acontecer até março
de 2012.
No Teatro Elis
Regina, a Cia. do
Hum apresentará
nesta sexta-feira
a peça Clube
das Solteironas.
Na história, três
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Sub-pop-ópera será encenada no Teatro Lauro Gomes
solteironas, um
noivo fugitivo
perseguido pela
noiva histérica, um
detetive fajuto e um
estranho espécime
em cativeiro são
responsáveis pela
confusão.
O mesmo teatro,
no sábado e
domingo, receberá
a apresentação de
Dona Menina, Cadê
Seu Riso?, com a Cia.
Lírica de Teatro. Na
peça, Catarina, de
beleza única, causa
inveja em Zilá, que
rouba-lhe o riso.
Também faz parte
da programação a
peça Sup-Pop-Ópera
dos Mendigos, que
será apresentada no
Lauro Gomes pelo
grupo O Maravilhoso
Escritório Teatral.
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

Têm início obras do novo
acesso ao Golden Park,
demanda do OP
Fotos: Divulgação
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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

Serviço

Clube das Solteironas
Dia 4 (sexta) – 20h
Onde: Teatro Elis Regina
Av. João Firmino, 900, Bairro Assunção
Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 20 (promoção) e R$ 15
(meia-entrada para estudantes e pessoas com
60 anos ou mais)
Sup-Pop-Ópera dos Mendigos
Dia 4 e 5 (sexta e sábado) – 21h
Dia 6 (domingo) – 19h
Onde: Teatro Lauro Gomes
Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos
Os ingressos estarão disponíveis no teatro uma
hora antes do início do espetáculo

Antiga demanda
da comunidade,
a construção de
um novo acesso
para o Bairro
Golden Park
teve início nesta
semana. O projeto
da melhoria,
que também foi
escolhido como
prioridade durante
as plenárias
do Orçamento
Participativo 2010,
foi apresentado
pelo prefeito à
população durante
encontro na Escola
Municipal de
Educação Básica
(EMEB) Euclides
da Cunha. Na
oportunidade,
também foi
apresentado a
revitalização da

Dona Menina, Cadê Seu Riso?
Dia 5 (sábado) – 20h
Dia 6 (domingo) – 19h
Onde: Teatro Elis Regina
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada para
estudantes e pessoas com 60 anos ou mais)

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

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

Praça Armando
Ruivo, conhecida
como Praça dos
Trabalhadores.
Atualmente,
o Golden Park
só tem uma
entrada, pela Rua
José Fiuza - que
atende também
as regiões do
Ferrazópolis e Vila
São José -, e que,
principalmente em
horários de pico,
fica congestionada.
Com investimento
de cerca de
R$ 3,2 milhões, o
novo acesso será
construído em
terreno público,
ligando a Rua
Sete, no Golden
Park, à Rua Teles
de Menezes, no
Jardim Silvina.

Hoje, bairro tem apenas um acesso

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

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

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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