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Ações contra a
dengue serão
intensificadas
a partir da
próxima quarta
SEGURANÇA 2

Guarda Civil vai fazer concurso
para contratar mais 240 agentes

Com novas contratações, o efetivo da
guarda na cidade, que hoje é de 770,
passará para mil no próximo ano.
Inscrições começam no dia 14
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Mercado Municipal
do Rudge Ramos
completa 43 anos
com melhorias
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Pistas marginais
do rebaixamento
da Av. Lions
estão 70%
concluídas

ALIMENTAÇÃO

40

Comer bem e de forma
saudável entram no
currículo das Emebs
do município

Prefeitura fará concurso para contratar
mais 240 guardas civis municipais
Hoje a
cidade conta
com efetivo
de 770;
meta é
chegar a mil
A segurança de São
Bernardo vai ganhar
um grande reforço.
Edital publicado
nesta sexta-feira
no Notícias do
Município abre
concurso público
para a contratação
de 240 guardas
civis municipais
de terceira classe,
com salário de R$
1.484,65. Metade
das vagas são para
homens e metade
para mulheres e
mais 360 vagas
formarão cadastro

reserva. Hoje a
cidade conta com
770 guardas.
Além de atuar nas
inspetorias regionais
que a Prefeitura está
implementando na
cidade - como as
unidades Batistini/
Alvarenga, Taboão/
Paulicéia e Riacho
Grande -, os novos
agentes também
farão parte do
programa de
Segurança Escolar,
que garante a
presença de guardas
em todas as 175
escolas municipais.
Outra ação que
poderá ser reforçada
é o Ronda Cidadã,
que concentra,
durante uma semana
a Guarda Civil
Municipal (GCM) nas

regiões e bairros
com maior índice de
criminalidade.
De acordo com
o secretário
de Segurança
Urbana, a meta
da Administração
é chegar aos mil
guardas até 2012,
o que tornaria a
corporação de
São Bernardo a
maior do Brasil
proporcionalmente
em relação
ao número de
habitantes.
“Nos últimos
dois anos a GCM
passou por ampla
reestruturação,
inclusive com a
criação de seu
novo estatuto (veja
matéria ao lado).
Na cidade, o índice

Fotos: Divulgação
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Novos agentes vão reforçar Ronda Cidadã
e outros programas de segurança
de homicídios caiu
para menos de
dez a cada 100 mil
habitantes e essa
melhora não se deve
apenas à ação das
polícias estaduais,
mas também
à intervenção
da Guarda Civil

Municipal e aos
projetos sociais da
Prefeitura”, afirma o
secretário.
Concurso - As
inscrições serão
realizadas entre 14
e 29 de novembro
e devem ser feitas
pelo site www.

gsaconcursos.com.br.
A taxa da inscrição é
de R$ 40.
A prova objetiva será
realizada em 22 de
janeiro do próximo
ano. Além do teste
escrito, os candidatos
passarão por provas
físicas e psicológicas.
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Novo estatuto valoriza guardas civis da cidade
Segundo o
secretário de
Segurança Urbana,
o Brasil possui cerca
de 850 cidades com
guardas municipais,
mas poucas delas
possuem planos
de carreira como
acontece no
município.
“O guarda civil é
uma das carreiras
mais valorizadas
no serviço público
municipal. Quando
aprovamos o novo
estatuto, em julho

de 2010, esses
servidores passaram
a ter um interessante
plano de carreira”,
afirma o secretário,
que destaca ainda
a valorização
salarial a cada
ascensão dentro da
corporação.
O guarda civil
municipal
atualmente é
admitido na GCM
como terceira
classe. Após três
anos, o servidor
está apto para o

Conheça a GCM de São Bernardo

Efetivo atual: 770
agentes

Renovação de 65% da
frota de veículos

Expectativa para o
efetivo da Guarda no
próximo ano: 1.010

Colete à prova de balas
para todos os guardas civis
municipais

Três inspetorias
regionais

Novos uniformes
para o efetivo

curso de acesso
para a segunda
classe. O mesmo
procedimento
ocorre para a
primeira classe e
para o cargo de
supervisor.
Após outros
três anos
supervisionando,
o guarda pode se
tornar subinspetor,
onde permanece
durante quatro anos
e, se possuir curso
superior, passa a
ser inspetor.

Conheça as funções
dos Guardas Civis
Municipais

Rondas preventivas e comunitária ajudam no combate à violência

“Com certeza vai melhorar e muito a segurança.
Eu trabalho há oito meses no Nova Petrópolis e,
até hoje, fiquei sabendo de apenas um assalto
na região. Isso mostra que a segurança de São
Bernardo tem melhorado.”
Ana Caroline Carvalho dos Santos, 25 anos,
operadora de telemarketing

Proteção de instalações
municipais

Segurança escolar
prevenção e fiscalização
ambiental
Rondas preventivas e
comunitárias

“Esses novos guardas vão ajudar muito. Hoje
mesmo vi uma ação da GCM em uma ocorrência de
carro roubado. É por causa de coisas assim que a
população confia nos guardas.”
Cláudio Borges de Brito, 33 anos, pedreiro

Oportunidades em defesa, petróleo
e tecnologia são tema de palestra
Prefeito
proferiu
palestra na
FEI para
cerca de 200
pessoas
Cerca de 200
alunos, professores
e funcionários
do Centro
Universitário
da FEI de São
Bernardo estiveram
presentes, na
segunda, na
palestra de
abertura da
Semana de
Engenharia
proferida pelo
prefeito. Já são
seis os debates
realizados pela
Administração em
estabelecimentos
de ensino superior
do município. A
discussão sempre
gira em torno das
oportunidades
que oferecem as
cadeias produtivas
de petróleo
e gás, defesa
e tecnologia.
Acompanhou o

Foto: Divulgação
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Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro
é um dos resultados da ação da Prefeitura
chefe do Executivo
o secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e
Turismo.
Com o tema O
Desenvolvimento
de São Bernardo
do Campo e Região
do ABC: O papel
das Universidades
e Gestão Pública, o
chefe do Executivo
falou sobre as
ações que estão
sendo realizadas
na cidade em
habitação, saúde e
transportes.
O prefeito também
citou o momento
pelo qual passa
o Brasil e como

São Bernardo
vem ajudando.
“Desejamos
que a região
do ABC esteja
mais presente
para captar a
inteligência
dos setores da
indústria da
defesa e petróleo e
gás. Além disso, é

preciso participar
ativamente do
debate sobre a
descoberta do
pré-sal, pois as
cidades que se
posicionarem
corretamente
poderão ser
beneficiadas por
decisões
futuras de
investimento.”

Incentivo ao desenvolvimento
A política de atração de investimentos
já trouxe resultados.
Alguns exemplos são a implantação
do Centro de Pesquisa e Inovação
Sueco-Brasileiro, a expansão dos
investimentos, o intercâmbio com as
instituições de ensino e a
instalação de novas unidades fabris.

Moradores do Jardim Irajá conhecem
o projeto do novo acesso ao bairro
Os moradores
do Jardim Irajá
tiveram uma boa
notícia na terçafeira. O prefeito
apresentou,
durante encontro
realizado na
Escola Municipal
de Educação
Básica Maurício
Caetano de
Castro I, o projeto
do novo acesso

ao bairro. Cerca
de 250 moradores
participaram
da reunião em
que o chefe do
Executivo também
falou sobre outra
melhoria que o
bairro vai receber,
a revitalização
da Praça Santo
Expedito.
As duas
intervenções

são demandas
escolhidas pela
comunidade como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo 2010.
Hoje, o bairro só
tem uma entrada
e saída, pela Rua
Papa Paulo VI, que
fica congestionada
nos horários
de pico. Com
investimento de

aproximadamente
R$ 4,7 milhões, o
novo acesso, que
será construído
a partir da Rua
Vicente Januário
D’Angelo, dará
acesso à Av. Luiz
Pequini. A via terá
sete metros de
largura, com mão
dupla de trânsito
e extensão de 350
metros.

Famílias
dos núcleos
Naval e
Oleoduto
foram
beneficiadas

O sonho de
moradia digna e
de qualidade foi
realizado para
mais 280 famílias
de São Bernardo.
Elas receberam,
na sextafeira, os novos
apartamentos no
Silvina. A cerimônia
de entrega contou
com as presenças
do prefeito e
da ministra de
Planejamento,
Orçamento e
Gestão, Miriam
Belchior.
Foram entregues
as primeiras
200 unidades
do Conjunto
Habitacional

Foto: Divulgação

Prefeitura realiza a entrega de
280 novas moradias no Silvina

Ministra Miriam Belchior participou do evento
Nova Silvina - que
prevê um total
de 540 moradias
-, destinadas às
famílias do núcleo
Naval; e mais 80,
de um total de
532, do Conjunto
Habitacional Jardim
Silvina, destinadas
a famílias
anteriormente
residentes
no núcleo do
Oleoduto. Com a
ação, a Prefeitura

atinge a marca de
1.140 unidades
entregues.
“Estamos
proporcionando
moradias para
pessoas que
antes estavam em
situação de risco.
Graças ao apoio
incondicional do
Governo Federal,
estamos mudando
São Bernardo para
melhor”, ressaltou
o prefeito.

PAC Risco/
Encostas

No mesmo dia da entrega
dos apartamentos também
foi assinada a ordem
de serviço das obras do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) Risco/
Encostas em São Bernardo.
A parceria com o Governo
Federal prevê a execução
na cidade de 26 obras de
contenção de encostas em
12 assentamentos precários
ou irregulares, ação que
beneficiará mais de 3,5 mil
famílias.

Sentido da Rua Marechal
Rondon, no Centro,
é alterado

Urbanização do Capelinha
e Cocaia é destaque na
Bienal de Arquitetura

Com o objetivo
de melhorar o
tráfego de veículos
na região central,
principalmente
na Rua Marechal
Deodoro, a
Prefeitura realizou
a inversão de
direção na Rua
Marechal Rondon,
localizada entre
as ruas Tenente
Sales e Newton
Prado, ao lado da
Praça Lauro Gomes.
A alteração teve
início na segundafeira, quando o

O projeto de
urbanização dos
assentamentos
Capelinha e
Cocaia, realizado
pela Prefeitura,
é destaque
na 9ª Bienal
Internacional
de Arquitetura,
que acontece na
Oca, no Parque
do Ibirapuera.
Após ser avaliada
por comitê de
20 profissionais
de oito países,
essa ação foi

Departamento
de Engenharia
de Tráfego
(DET) colocou à
disposição agentes
para orientação
dos motoristas
e fiscalização do
trânsito local.
A partir da
mudança, o acesso
de veículos para
a Rua Marechal
Rondon passa a ser
feito pela Tenente
Sales, aliviando
assim o tráfego
na Rua Marechal
Deodoro.

selecionada para
compor a mostra,
que tem como tema
Arquitetura para
todos – construindo
cidadania. O
projeto, que
atenderá 935
famílias, prevê
urbanização, obras
de infraestrutura
e paisagismo para
consolidação de
620 moradias e
a construção de
298 unidades,
além de 17 pontos
comerciais.
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Prefeitura realiza mutirão de combate ao
mosquito da dengue a partir da próxima semana
Dia
Nacional de
Combate à
Dengue,
19/11, terá
caminhada
Carro de som, visita
às comunidades e
muita orientação
aos munícipes.
Essas são algumas
das armas que a
Prefeitura utilizará
durante o mutirão
de combate
ao mosquito
transmissor da
dengue, o Aedes
Aegypti, dias 16, 17
e 18 de novembro.
Todo esse esforço,
que envolverá
cerca de 2 mil
profissionais

de Saúde,
entre agentes
comunitários e do
Centro de Controle
de Zoonozes, abre
caminho para a
grande mobilização
no Dia Nacional de
Combate à Dengue,
19/11.
Nesse dia está
programada uma
grande caminhada
que, tendo início
às 9h na Praça da
Matriz, percorrerá
a Rua Marechal
Deodoro até o Paço
Municipal. A ideia é
chamar a atenção da
população para as
medidas preventivas
que evitam a
proliferação do
mosquito.
Haverá ainda uma

intensa divulgação
sobre a prevenção
à dengue nas
escolas, inclusive
com a distribuição
de quebra-cabeças
e iô-iôs com
mensagens alusivas
à campanha.
Paralelamente,
médicos e
enfermeiros
serão capacitados
para garantir
maior agilidade e
qualidade nos dados
das notificações
compulsórias da
doença.
O combate
à dengue é
permanente em São
Bernardo, mas o
trabalho é reforçado
nos períodos mais
quentes do ano.

Foto: Divulgação
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Orientação aos moradores faz parte da campanha
Siga as dicas e evite a proliferação do mosquito transmissor

Não deixe água acumulada sobre a laje
Manter o saco de lixo bem fechado e fora do alcance dos animais até o recolhimento
pela limpeza urbana
Manter a caixa d’água completamente fechada para impedir que vire criadouro do mosquito
Manter bem tampados tonéis e barris d’água
Encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta
Remover folhas e galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Jogar no lixo
todo objeto que possa acumular água, como embalagens

A construção das
pistas marginais
da obra de
alargamento e
rebaixamento da
Avenida Lions está
70% concluída. As
próximas etapas do
projeto, previstas
para iniciar em
dezembro, serão as
transposições da
Avenida Vivaldi, Rua
Brasil e da Avenida
Senador Vergueiro
- esta última em
janeiro de 2012 sobre o trecho a
ser rebaixado da
Avenida Lions, bem
como as escavações
e a construção das
redes de drenagem,
e a pavimentação
das pistas centrais
da Lions.
O rebaixamento
implementado pela
Prefeitura, previsto
para ser finalizado
em março de
2012, diminuirá os
congestionamentos
e tornará mais
rápido o tráfego
entre a região
central e o Rudge

Eventos
Peça - Terra Devoluta
Local: Teatro Elis Regina
Avenida João Firmino, 900 – Bairro
Assunção
Dias 11 e 18, às 20h
Semifinal da Copa Paulista de Futebol
São Bernardo F.C. x Comercial
Local: Estádio Primeiro de Maio
Rua Olavo Bilac, 240 – Jardim Olavo
Bilac
Dia 12, às 19h
Final do Campeonato Paulista de
Handebol Feminino
Local: Ginásio do Baetão
Avenida Armando Ítalo Setti, 901 –
Bairro Baeta Neves
Dias 20 e 21, às 15h30 e 17h

Menos trânsito e rápido acesso a Diadema e Santo
André são alguns dos benefícios do rebaixamento
Ramos, além de
facilitar o acesso
a Santo André e
Diadema.
Serão realizados
ainda serviços em
aproximadamente
200 metros das
pistas marginais,
entre a Avenida
Senador Vergueiro e
a Rua 25 de Março.
Atualmente, estão
sendo construídas
as paredes de
contenção nas pistas
centrais da Avenida
Lions.
Entre as obras já
realizadas pela
Administração
estão a execução
de paredes de
contenção entre o
Viaduto Rotary e a
Avenida Vivaldi e a

Rebaixamento da Avenida Lions
vai melhorar o trânsito em SBC

Pela Avenida Lions trafegam por dia, em média, 40 mil
veículos em cada sentido. O investimento na obra é de
aproximadamente R$ 25 milhões.
Até o momento foram realizadas 66 das 78 desapropriações
de imóveis situados nas áreas adjacentes à Avenida Lions.
Benefícios: tornará mais rápido o tráfego da região central
para o Rudge Ramos, uma vez que praticamente eliminará os
cruzamentos em nível. Também vai facilitar o acesso a Santo
André e Diadema.
Previsão de término: março de 2012.
pavimentação das
pistas marginais,
no mesmo trecho,
se estendendo até
a Avenida Senador
Vergueiro. Os
agentes de trânsito
do Departamento

de Engenharia de
Tráfego (DET)
realizam
rotineiramente,
conforme a
necessidade, ações
de orientação aos
motoristas no local.

Prefeito dá posse aos integrantes do Conselho
de Prevenção de Álcool e outras Drogas
O prefeito deu
posse na terça
aos integrantes
do Conselho
Municipal de
Prevenção e
Atenção às
Pessoas em
Uso Abusivo de

PROGRAME-SE

Previsão é
que toda
obra seja
entregue
em março
de 2012

Foto: Divulgação

Pistas marginais das obras da
Av. Lions estão 70% concluídas
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Álcool e Outras
Drogas. Formado
por 23 titulares
e 23 suplentes,
representantes
do Poder Público
e da sociedade
civil, a instância
tem a função de

formular e avaliar
as políticas públicas
de prevenção ao
uso de drogas, de
tratamento e de
reinserção social.
Para o prefeito, o
conselho funciona
como mais um

instrumento de
participação da
sociedade.
O conselho será
coordenado pela
Secretaria de
Saúde e substitui o
Conselho Municipal
de Entorpecentes.

Feira de Adoção de Animais
Feira Livre Noturna
Endereço: Rua São Paulo, Bairro
Anchieta (ao lado do Ginásio
Poliesportivo)
Dias 16 e 30, das 18h30 às 22h
Mostra de Cinema Olhar Africano
Local: Cineclube Photogramas
Rua Kara, 105 – Jardim do Mar
Informações: 4125-4056
Dias 12, 19 e 26
Inauguração
Quadra poliesportiva da
Emeb Padre Fiorente Elena
Local: Rua Dráusio, 900 – Paulicéia
Dia 16, às 16h30
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga e Nova Petrópolis
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia e Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro

Confira o que abre e fecha no feriado
da Proclamação da República
Em função do feriado do Proclamação da
República, na próxima terça-feira (15/11), os
atendimentos da Prefeitura serão encerrados
às 17h30, hoje, e voltam a funcionar na
próxima quarta-feira (16/11), a partir das
8h30.
As unidades da Rede Fácil do Paço e do
Assunção atenderão normalmente no sábado,
das 7h às 13h, mas não funcionam na
segunda-feira.
Feiras-livres, coleta de lixo, bota-fora,
varrição e serviço funerário: atividade normal.
Mercado Municipal do Rudge Ramos: aberto
no feriado das 8h às 14h.
Os parques da cidade ficarão abertos das 6h
às 22h, com exceção do Parque Estoril e a
Cidade da Criança, que funcionarão das 9h
às 17h, e o Parque Chácara Silvestre, das 6h
às 18h.
Prontos-socorros e UPAs ficarão abertos.

Mercado Municipal do Rudge Ramos faz 43 anos
e recebe melhorias para atender o público
Programação
contou
com
teatro e
diversos
serviços
O Mercado
Municipal Hélio
Masini, no Rudge
Ramos, comemorou
nesta quinta seu
43º aniversário.
Presente à festa,

o prefeito visitou
lojistas. O espaço
recebeu uma série de
melhorias por parte
da Administração.
O piso do mezanino
recebeu pintura
e também foram
instaladas 18 novas
mesas no local,
onde funciona
uma lanchonete,
restaurante, lan
house, agência da
Caixa Econômica

Federal, agência de
viagens e uma loja de
corte e costura. Outras
reformas previstas
são a instalação de
elevador e pintura
interna e externa.
Segundo o prefeito,
para que o Mercado
tenha ainda mais
sucesso é necessário
que os comerciantes
se organizem.
Fundado em 1968,
o espaço possui 68

lojas, entre empórios,
floricultura, açougue
e revistaria, entre
outros, e recebe em
média 600 visitantes
por dia.
Serviço
O Mercado do Rudge
Ramos funciona de
segunda a sábado,
das 8h às 19h. O
endereço é Av.
Caminho do Mar,
3.344, Rudge Ramos.

Foto: Divulgação

8

Tradicional Mercado do Rudge Ramos
recebe cerca de 600 pessoas por dia

Central de Trabalho e
Renda começa a emitir
carteira de trabalho
O trabalhador
interessado em
fazer a Carteira
de Trabalho e
Previdência Social
gratuitamente
passa a contar
com mais esse
serviço na Central
de Trabalho e
Renda (CTR) de São
Bernardo.
Para a expedição
da primeira via
do documento,
é necessário ter
acima de 15 anos,
ser brasileiro e
portar uma foto
recente tamanho
3x4 e com fundo
branco, certidão
de nascimento
ou casamento,
documento de
identidade (RG)
ou certificado de

reservista (no caso
dos homens).
Os documentos
precisam ser
originais e estar
em bom estado
de conservação,
sem rasuras e
com condições de
leitura. Também é
possível requerer
a segunda via da
carteira.
Serviço
A CTR fica na Rua
Marechal Deodoro,
2.316, Centro. A
emissão da carteira
de trabalho é feita
de segunda a
quinta-feira, das
8h às 17h, e às
sextas-feiras, das
8h às 15h. Mais
informações pelo
telefone
4128-1230.

Serviço é oferecido gratuitamente

Foto: Divulgação

Operação Guarda-Chuva
de SBC é destaque em
congresso científico

Prefeitura atua junto às famílias em áreas
de risco para evitar deslizamentos

Conjunto
de ações
previne
tragédias
durante o
verão
A Operação
Guarda-Chuva,
conjunto de ações
implementadas
pela Prefeitura no
Verão – período em
que as chuvas são
mais intensas - para
prevenir acidentes,
poupando vidas e
evitando perdas
materiais, foi
destaque no 13º
Congresso
Brasileiro de
Geologia e de
Engenharia
Ambiental,
realizado em São
Paulo entre 2 e 6
de novembro.
Entre os 260
artigos técnicocientíficos
apresentados
durante o evento,
organizado
pela Associação
Brasileira de
Geologia de
Engenharia

Conheça a Operação Guarda-Chuva

Operação Guarda-Chuva é realizada anualmente entre os dias
1º de dezembro e 15 de abril
Objetivo: prevenir e combater as consequências das
fortes chuvas de Verão, como escorregamentos de encostas e
inundações, salvando vidas e evitando a perda do patrimônio
dos moradores
Algumas das ações são: aumento da frequência do
monitoramento das áreas de risco; distribuição de material
informativo a fim de preparar os moradores para o período de
chuvas; retirar, quando necessário, famílias de áreas de risco
Ambiental (ABGE),
o trabalho
Operação GuardaChuva: prevenção
e resposta a
desastres naturais
em São Bernardo
do Campo,
apresentado pela
Defesa Civil do
município, recebeu
Menção de
Destaque.
Outra iniciativa
da Administração
que beneficiou
os moradores de
áreas de risco,
o Programa
Municipal de
Redução de Riscos,
da Secretaria de
Habitação, também

foi apresentada no
congresso.
Graças a esses e
outros programas
da Prefeitura,
não foi registrada
nenhuma morte
na cidade em
decorrência das
últimas temporadas
de chuvas.
A política da
Prefeitura para a
gestão dos riscos
naturais já havia
sido selecionada
pela Caixa
Econômica
Federal como
uma das
melhores práticas
de gestão local
do Brasil.

Programa Rotativo Cidadão
está com inscrições abertas
O Programa Rotativo
Cidadão está
com as inscrições
abertas até sextafeira (18/11). Serão
preenchidas 90
vagas de operadores
de estacionamento.
Também será feito
um cadastro de
reserva.
Podem se inscrever
jovens de 18
e 21 anos. Os
selecionados

receberão bolsa de
R$ 350, além de
vale-transporte e
seguro de vida.
Do total de
vagas, 55% serão
preenchidas de
acordo com a
classificação
socioeconômica,
40% por sorteio
público e os outros
5% para pessoas
com deficiência.
Os jovens do

Rotativo, além de
atuarem no trânsito
do município,
também recebem
cursos.
Os horários, locais
de inscrições e mais
informações para
a seleção podem
ser encontrados no
site da Prefeitura,
www.saobernardo.
sp.gov.br, ou pelo
telefone
(11) 4126-1319.
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SBC vai brigar pelo primeiro
lugar nos Jogos Abertos
Meta é
voltar a
vencer na
pontuação
geral depois
de 30 anos
São Bernardo vai
com tudo em busca
da conquista do
primeiro lugar na
75º edição dos
Jogos Abertos do
Interior, este ano
disputado em Mogi
das Cruzes, na
Grande São Paulo.
O município
participa da
competição, que
reúne 233 cidades
do Estado e cuja
abertura será hoje,
com 636 atletas.
Algumas das 24
modalidades nas
quais o município
estará presente
são: atletismo,
atletismo PCD
(Pessoa com

Deficiência),
basquete, biribol,
bocha, capoeira,
ciclismo, damas,
futebol, futsal,
handebol, xadrez e
ginástica artística.
No ano passado,
a cidade terminou
a competição em
quinto lugar e, em
2011, tenta repetir
a boa campanha
de 1973, quando
se sagrou campeã
– foi vice em 1969,
1982, 1984, 2006,
2007 e 2008.
Apesar da abertura
dos Jogos Abertos
ser hoje, algumas
modalidades
esportivas já
começaram. É o
caso da natação
PCD.
“Queremos
melhorar o quinto
lugar conquistado
no ano passado.
Será a edição
mais equilibrada

Projeto Mundo Livro
terá participação de
José Roberto Torero
Fotos: Divulgação
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As meninas do handebol
feminino são uma
das promessas de medalha
dos últimos
anos e, pelos
nossos cálculos, a
diferença entre o
primeiro e o sexto
na classificação
final será de
apenas 15 pontos”,

afirma o secretário
de Esportes e
Lazer. “Nossa
meta é conquistar
medalhas e
também revelar
novos atletas”,
completa.

O público que
comparecer à
Biblioteca Monteiro
Lobato neste
sábado, a partir
das 15h, poderá
participar de mais
uma edição do
projeto Mundo
Livro, que desta vez
traz um bate-papo
com o jornalista
José Roberto
Torero, colunista
de futebol do jornal
Folha de S. Paulo.
O objetivo da ação é
aproximar o público
dos escritores
convidados,
apresentando e
discutindo também
as leituras que
influenciaram o
autor e sua relação
com a biblioteca
pública.
José Torero, que é
formado em letras
e jornalismo pela
Universidade de São

José Roberto
Torero
Paulo (USP), irá falar
sobre literatura e
futebol. O jornalista
já publicou 24
livros, entre eles O
Chalaça, Pequenos
Amores - com
o qual recebeu
o Prêmio Jabuti
2004 - e, mais
recentemente,
O Evangelho de
Barrabás.
A Biblioteca
Monteiro Lobato
fica na Rua
Jurubatuba, 1.415,
Centro. Mais
informações pelo
telefone
4330-2888.

SBC recebe Campeonato Mundial de Handebol Feminino em dezembro
De 2 a 18 de
dezembro, São
Bernardo do
Campo será
uma da sedes
do Campeonato
Mundial de
Handebol
Feminino, que tem
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

o Brasil como paíssede este ano.
Suécia, Argentina,
Dinamarca, Costa
do Marfim, Croácia
e Uruguai, que
formam um dos
grupos mais fortes
e equilibrados

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

da competição,
se enfrentarão
no Ginásio
Poliesportivo de
São Bernardo.
Outras sedes do
campeonato serão
São Paulo, Barueri
e Santos, todas

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

no Estado de São
Paulo.
O campeão
garantirá vaga nos
Jogos Olímpicos
de 2012, em
Londres, e no
Campeonato
Mundial de 2013,

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

que acontece na
Sérvia.
Ingressos - Para
comprar o ingresso,
basta acessar
o site oficial da
competição
http://women
handball2011.com

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

E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

e escolher
os dias que
deseja assistir as
partidas. Cada
data escolhida
custa R$ 10 e dá
direito ao torcedor
a assistir três
jogos.
Secretário de Comunicação
EDMAR LUZ
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico, arte e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz
Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
Émerson Bezerra, Cosmo Silva,
Ana Carolina Martins,
Vanessa Oliveira, Vínicius
Dominichelli, 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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