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‘Operação Horário
de Pico’ começa
na próxima
segunda-feira
na região
SAÚDE 2

SBC realiza no sábado caminhada pelo
Dia Nacional de Combate à Dengue
Ato procura mobilizar a população sobre
a importância de combater o mosquito
transmissor da doença e, assim, evitar o
aumento de casos na cidade
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Prefeitura
anuncia
investimento
para retirar
gases do
Jd.das Oliveiras
8 RIACHO GRANDE
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Farmácia Popular
do Centro sai da
Coop e vai atender
em novo endereço
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Obras da reforma
do prédio da
Subprefeitura
vão começar
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Prefeitura
entrega a 27ª
quadra à rede de
ensino para Emeb
na Paulicéia
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Delegação da cidade
continua na luta
pelo título dos
Jogos Abertos 2011
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Em SBC, caminhada
marca o Dia Nacional
de Combate à Dengue
Agentes
de Saúde
realizam
trabalho
preventivo
desde 16/11
Para marcar em
grande estilo o
Dia Nacional de
Combate à Dengue,
a Prefeitura de São
Bernardo promove
amanhã uma grande
caminhada a partir
das 9h. Com saída
da Praça da Matriz,
na Rua Marechal
Deodoro, o grupo
vai se dirigir até
o Paço Municipal.
Além da sociedade
civil, participarão da
atividade agentes
comunitários,
usuários e
funcionários das
unidades de saúde
do município.
O Dia D de Combate
à Dengue, que
acontece sempre no
penúltimo sábado
de novembro,
busca mobilizar
o poder público e
a sociedade civil
para o combate ao
mosquito vetor da
doença.
Em São Bernardo, a
luta contra a dengue
tem sido reforçada
desde 16 de
novembro por meio
da visitas de agentes
de saúde a diversos
bairros, alertando e
educando sobre a
prevenção à doença.
Acompanham as
equipes carro de
som, viatura do
Corpo de Bombeiros

e educadores
fantasiados
do mosquito
Aedes aegypti,
transmissor da
dengue. O trabalho
de prevenção é
estendido ainda à
rede de ensino.
Os bairros que
requerem maior
atenção devido a
ocorrência de casos
autóctones são:
Cooperativa, Dos
Casa e Alves Dias.
Já as regiões com
maior número de
focos do mosquito
(Baeta Neves, Centro,
Rudge Ramos e
Alvarenga) também
são prioritários.
Dos 183 casos
identificados neste
ano, até 7 de
novembro 86 foram

importados de
outros municípios,
91 são autóctones
(contraídos na
cidade) e seis estão
em investigação.
Segundo o secretário
de Saúde, “o
envolvimento
da população é
essencial para
termos êxito na
campanha contra
a dengue. Desde
2009, temos
conseguido controlar
o avanço da doença,
mas as expectativas
são de que a
dengue recrudesça
neste verão em
várias cidades
brasileiras. Não
podemos deixar que
isso aconteça em
São Bernardo”,
disse.

Fotos: Divulgação

Prefeitura promove ações preventivas
e educativas em toda a cidade

Conheça a doença

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus
que ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do
mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente ocorrem
no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos.
A dengue clássica se inicia de maneira súbita e podem
surgir sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos
olhos e dores nas costas, entre outros. Às vezes aparecem
manchas vermelhas no corpo. A febre dura cerca de cinco
dias, com melhora progressiva dos sintomas em 10 dias. Em
alguns poucos pacientes podem ocorrer hemorragias discretas
na boca, na urina ou no nariz. Raramente há complicações.
Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas
secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água ou
alimento.
Tratamento: não existe tratamento específico para a
dengue, apenas ações para aliviar os sintomas. Deve-se
ingerir muito líquido, como água, sucos, chás e soros caseiros.
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Prefeitura vai investir
para extrair gases do solo
do Jardim das Oliveiras
Com isso,
riscos serão
eliminados
sem a
remoção dos
moradores
Os moradores
do Jardim das
Oliveiras tiveram
uma ótima notícia
na quarta-feira,
durante encontro
com o prefeito,
que aconteceu na
Escola Municipal
de Educação Básica
Carolina Zofia
Levandoviska.
Acompanhado do
geólogo Fernando
Fernandes, da
empresa BTX, que
está prestando
consultoria para
a Prefeitura, o
chefe do Executivo
anunciou o
investimento para
a extração de
gases existentes
no solo do bairro
sem a remoção dos
moradores. A ação
vai atender cerca
de 800 famílias.
Na década de 1990
Localizado em área
de manancial, o
Jardim das Oliveiras
foi construído na
década de 1990 no
local de um antigo
lixão clandestino.
A pedido do
Ministério Público,
a Companhia
de Tecnologia
de Saneamento
Ambiental (Cetesb)

Jardim das Oliveiras está localizado
sobre antigo lixão clandestino

realizou, em 1995,
levantamento na
área e constatou
a existência de
benzeno e de
outros metais
pesados no
solo em níveis
preocupantes.
Coleta
No encontro, foi
explicado aos
presentes que
novas amostras
do solo serão
coletadas pelos
técnicos da
Prefeitura e da
Cetesb para a
elaboração de um
laudo conjunto,
que deverá ser
entregue pela
Administração ao
Ministério Público.
O objetivo é
mostrar ao Poder
Judiciário que é
possível chegar a
uma solução para o
problema.
“Queremos dar
total transparência

às ações que
estamos realizando
no Jardim das
Oliveiras. Assumi
o compromisso
com a comunidade
e vamos juntos
encontrar uma
solução”,
ressaltou o
prefeito.
Muito atenta
às explicações,
a presidente
do Conselho
Comunitário
do Jardim das
Oliveiras, Rúbia
Nunes, saiu do
encontro aliviada
com a proposta.
Muita pressão
“Foram anos de
muita pressão por
parte de gente que
não dava a mínima
para o bairro.
Mas, depois de
ouvir o prefeito,
acreditamos que o
problema do Jd.das
Oliveiras tem uma
solução”, disse.

‘Operação Horário de Pico’
terá início nesta segunda-feira
Terá início na
próxima segundafeira, das 6h30 às
9h e das 16h às
20h, a Operação
Horário de Pico. O
conjunto de ações
foi elaborado por
representantes das
sete cidades da
região no Consórcio
Intermunicipal
do Grande ABC.
As medidas têm
o objetivo de
melhorar a fluidez
em algumas das

principais vias da
região.
Em São Bernardo, a
operação, que prevê
a ação integrada
dos operadores de
tráfego das cidades
vizinhas, vai se
concentrar nas
avenidas Pereira
Barreto, Lucas
Nogueira Garcez,
Aldino Pinotti e
Lauro Gomes. A
ação integrada vai
permitir resposta
mais rápida do

Poder Público em
caso de problema.
Outras ações
de mobilidade
acertadas com
os municípios
vizinhos são o
reordenamento da
circulação de cargas
nos horário de
pico, que terá início
em dezembro, e
a reorganização
das áreas de
estacionamento,
que deve começar
em fevereiro.
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Os alunos da
Escola Municipal
de Educação Básica
(Emeb) Padre
Fiorente Elena, no
Bairro Paulicéia,
receberam na
quarta-feira a 27ª
quadra poliesportiva
entregue pela
Prefeitura na
rede pública de
ensino. Com isso,
a Administração
chega à metade de
sua meta para o
setor: instalar, ao
custo de R$ 16,9
milhões, 54 espaços
semelhantes de
esporte e lazer
nas Emebs de São
Bernardo.
Durante o evento,
que contou com a
presença do prefeito
e da comunidade
do entorno, os
alunos realizaram
apresentações de

dança e declamaram
poesias.
A quadra, que
possui piso especial,
é coberta e tem
fechamento lateral,
de modo que
possa ser utilizada
inclusive em dias
chuvosos. Também
está equipada com
todo o material
necessário para a
prática esportiva,
como bolas, redes e
tabela de basquete.
Mariana de Jesus
Silva, que cursa a
4ª série na Emeb,
leu uma carta em
nome de toda
a comunidade
agradecendo tanto
pela entrega da
nova quadra quanto
pelas demais
ações da Prefeitura
na promoção de
uma educação
de qualidade no
município.
De acordo com o
prefeito, o objetivo
da Administração
com as quadras é
melhorar a qualidade
de vida com o
incentivo da prática
esportiva.

previsão é que
a obra, que tem
investimento de R$
2,5 milhões, seja
entregue em abril de
2012.
Entre as intervenções
está a melhoria dos
acessos ao edifício,
instalação de novas
redes hidráulicas,
elétricas e de dados
e voz, bem como
banheiros novos e
acessíveis. Haverá
ainda a implantação

Entrega das primeiras escrituras
do Programa de Regularização
Fundiária em SBC
Local: Vila Comunitária
(em frente à Scania)
Dia 19, às 10h
Exposições de Henrique Hammler
Local: Pinacoteca Municipal
Rua Kara, 105 - Jardim do Mar
Até o dia 19

Durante a entrega, alunos realizaram
apresentações de dança e declamaram poesias
“Nós vamos
poder
jogar nossos jogos
prediletos, brincar
de queimada.
A gente já fazia isso
antes, mas nessa
quadra bonita
vai ser
bem melhor.”

“Esta quadra ficou ótima.
Um espaço totalmente
adequado para as práticas
esportivas. Além disso,
com esta cobertura
poderemos utilizá-la
tanto para o esporte
como para as atividades
de recreação e eventos
importantes.”
Carmem Ribeiro Costa
Savio, professora da 4ª
série

Maria Eduarda
Sprioli, 9 anos

Ação Cultural nos bairros:
programa de descentralização
cultural
Local: Rua Siqueira Campos,
s/nº - Vila Marchi
Dia 20, às 11h
Campanha de respeito
às vagas de deficientes
Local: Praça Samuel Sabatini,
50 - Centro
Entre os dias 21 e 25
Exposição fotográfica - 1000
mulheres pela paz ao redor
do mundo
Local: Prefeitura de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50
De 22/11 a 27/01 – abertura
oficial no dia 22, às 19h
Programa de educação para
prevenção à AIDS
Local: Avenida Armando Ítalo Setti,
402 - 3º andar
De 24/11 a 2/12

Prefeitura começa a reforma na sede
da Subprefeitura do Riacho Grande
A Subprefeitura do
Riacho Grande será
reformada a partir
da próxima quartafeira. A intervenção,
que incluirá a
implantação de
um Posto de
Atendimento
da Rede Fácil,
vai melhorar
o ambiente de
trabalho para
o servidor e os
serviços prestados
ao cidadão. A

PROGRAME-SE

Com a ação,
Prefeitura
chega à
metade de
sua meta de
54 quadras

Foto: Divulgação

Emeb no Bairro Paulicéia recebe
nova quadra, a 27ª na rede de ensino

Eventos
Teatro Os 3 Gostosões
Local: Rua Helena Jacquey, 171
Rudge Ramos
Dias 18, 19 e 20, às 20h30

de plataforma
elevatória para
idosos e pessoas
com mobilidade
reduzida.
Já o novo Posto
de Atendimento
da Rede Fácil,
facilitará a vida do
cidadão do Riacho
Grande, que não
precisará mais vir
ao Centro para
solicitar serviços da
Prefeitura.
Durante a reforma,

o atendimento
ao cidadão
funcionará, a
partir da segundafeira, na Biblioteca
Machado de Assis
(Avenida Araguaia,
284). Já o gabinete
da subprefeitura
atenderá na
Secretaria de
Serviços Urbanos,
na Rua Max
Mangels Sênior,
392, Bairro
Planalto.

Mostra de Cinema Olhar Africano
Local: Cineclube Photogramas
Rua Kara, 105 - Jardim do Mar
Informações: 4125-4056
Até o dia 26
Inauguração
Revitalização da área do campo
do Jardim Leblon e Rua da
Conquista
Local: Entre as Ruas da Conquista e
Antônio Guerra
Dia 19, às 14h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Alvarenga e Batistini
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia e Riacho Grande
Até o dia 30
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São Bernardo recebe no Baetão finais do
Campeonato Paulista de Handebol Feminino
SBC é uma
das finalistas;
jogos
ocorrem
no fim de
semana
Os amantes de
esporte terão
um prato cheio
neste fim de
semana quando
São Bernardo
recebe as finais
do Campeonato
Paulista de
Handebol Feminino.
A entrada para os
jogos, que serão
realizados no
Ginásio do Baetão,
será gratuita.
No sábado, às 15h,
a equipe de Santo
André enfrenta
o Americana e,
às 17h, o São
Bernardo/Metodista
decide outra vaga
da grande final

contra São José
dos Campos. As
partidas que valem
a medalha de
ouro e a decisão
do terceiro e
quarto lugares
acontecerão nos
mesmos horários,
no domingo.
O São Bernardo/
Metodista terminou
a primeira fase
do Paulista de
Handebol Feminino
na primeira
colocação, com
13 vitórias e uma
derrota. A equipe
sãobernardense,
inclusive, venceu
todos os torneios
estaduais que
disputou desde
2006 e tenta,
neste ano, o
hexacampeonato.
Em 2011, a equipe
também é vitoriosa
e conquistou a Liga

Fotos: Divulgação
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São Bernardo/Metodista terminou a primeira
fase do campeonato na primeira colocação
Nacional, Jogos
Regionais, Jogos
Abertos do Interior
e Jogos Abertos
Brasileiros.
O técnico da equipe
de São Bernardo/
Metodista, Edu
Carlone, acredita
que jogar em casa
será uma grande
vantagem. Ele

analisou os quatro
semifinalistas.
“Metodista, Santo
André e Americana
sempre estão nas
semifinais e o São
José está com um
projeto muito bom.
Com certeza vai ser
muito equilibrado”,
afirmou o
treinador.

Sertviço

19 de novembro
15h Santo André x Rio
Branco EC/Americana
17h São Bernardo/Metodista
x SEL/Fadenp/São José
20 de novembro
15h Decisão do terceiro
lugar
17h Final
Entrada gratuita.
Ginásio do Baetão Av. Armando Ítalo Setti,
901 - Baeta Neves

Nova praça do
Jardim Leblon
será entregue
neste sábado
A população do
Jardim Leblon
recebe amanhã
mais uma praça.
A nova área de
lazer e esporte
está localizada
na passagem da
Rua da Conquista
com a Rua Antônio
Guerra, próximo ao
campo de futebol
do bairro.
Entre as atrações
da nova praça
estão uma pista
para caminhada,
área de convívio
com bancos e
mesas, nova
iluminação,
equipamentos
para ginástica e
alongamento, além
de playground. O
investimento é de
R$ 293 mil.
Durante a entrega,
o público poderá
acompanhar uma
série de atividades
esportivas.

Farmácia Popular do Centro vai passar a atender em novo endereço
A Farmácia Popular
do Centro, que
funcionava nas
dependências da
Cooperativa da
Volkswagen, na Rua
Alferes Bonilha, 90,
teve de suspender
temporariamente
suas atividades
devido ao
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

fechamento
daquele mercado.
A farmácia será
transferida ainda
este ano para um
imóvel pertencente
à Fundação Criança,
localizado na Rua
Marechal Deodoro,
1.058. Enquanto
a reforma não é

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

concluída, o que
deverá acontecer
em meados de
dezembro, a
Farmácia Popular
mais próxima para
os moradores
do Centro é a
Assunção/Alves
Dias, que fica na
Avenida Robert

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

Kennedy, 3.438.
A Farmácia Popular
é um programa do
Governo Federal
que oferece 112
medicamentos com
valores até 90%
menores dos que
os vendidos em
farmácias e drogarias
privadas.

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

Local oferece 112 medicamentos

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
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Dominichelli, Thiago Kraus
e Soraya Paladini
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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

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

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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