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Para evitar enchentes, Prefeitura
realiza limpeza de 14 piscinões em SBC
Previsão é que os reservatórios estaduais e municipais estejam limpos até o fim de dezembro
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Prefeitura limpa os 14 piscinões de
São Bernardo para esperar as chuvas
Serviço
está sendo
feito nos
reservatórios
estaduais e
municipais
Como medida
preventiva para o
Verão, a Prefeitura
realiza a limpeza
dos 14 piscinões em
São Bernardo. Nos
quatro reservatórios
municipais - de
menor porte - e em
cinco dos estaduais
o serviço já foi
concluído.
Atualmente passam
por manutenção
os reservatórios
Paulicéia e Vila
Rosa. Os próximos
serão Vila São José,
Bombeiros e Ford
Fábrica. A previsão
é que até o fim
de dezembro os
piscinões estejam

“Acho muito importante
este processo de limpeza
do piscinão, principalmente,
para evitar a propagação de
ratos, que são atraídos pelo
acumulo de lixo.”
Joel Ferreira Lima, 48 anos

Fotos: Divulgação
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Piscinão Canarinho, do Governo do Estado, já foi limpo
limpos.
Embora a
limpeza seja de
responsabilidade do
Governo do Estado,
a Prefeitura assumiu
a tarefa para evitar
transtornos à
população, como
explica o chefe
do Executivo. “O
Governo do Estado
se comprometeu

com a limpeza, mas
a licitação ainda
está em aberto.
Por isso, com a
aproximação das
chuvas, decidimos
fazer por conta
própria.”
O serviço de
manutenção vai
custar cerca de
R$ 3 milhões para
a Administração,

sendo R$ 2,5
milhões só para
a limpeza dos
piscinões do Estado.
O objetivo da
ação, iniciada
pela Prefeitura em
março, é fazer com
que a capacidade
de todos os
reservatórios seja
usada e, com
isso, minimizar

“Vejo com bons olhos este
serviço de manutenção do
reservatório. Isso é muito
importante para evitar
enchentes, inclusive nas
casas aqui do entorno.”
Sebastião Teixeira, 71 anos

Conheça o sistema de piscinões de SBC

O município tem 14 piscinões: quatro municipais, de menor porte, e
10 do Governo do Estado.
Os piscinões são grandes reservatórios de água. Durante a ocorrência
de chuvas intensas, eles atuam retendo o excesso de água e evitando,
dessa forma, a ocorrência de enchentes.
as enchentes na
cidade.
“Todo o sistema
de drenagem, o
que inclui galerias,
córregos, bocas de
lobo, entre outros,

tem de estar
limpo e preparado
antes das chuvas
começarem”,
conclui o secretário
de Serviços
Urbanos.

Plano Diretor é aprovado e vai permitir atacar o
déficit habitacional de São Bernardo do Campo
Aprovado pela
Câmara Municipal na
última quarta-feira,
o novo Plano Diretor
de São Bernardo,
documento que
organiza e orienta
o desenvolvimento
do município,
apresenta uma série
de novidades que
prometem contribuir
para a qualidade de
vida dos moradores.
Um dos avanços
mais importantes
é a destinação de
2,3 milhões de m²
de terreno para
habitação social antes eram apenas
600 mil metros m².
A nova redação

vai possibilitar
a construção de
mais moradias
populares por parte
da Administração,
atacando um dos
principais problemas
da cidade, o déficit
habitacional. Hoje
existem cerca de
90 mil domicílios
precários ou
irregulares e uma
carência de 38 mil
novas moradias.
Outro ponto
fundamental é a
reserva de mais 7
milhões de m² de
área do município
para novos
empreendimentos
econômicos.
De acordo com
a diretora da
Secretaria de
Planejamento
Urbano, o texto é
um grande avanço.
“Isso é um estímulo
para a manutenção

das empresas já
instaladas na cidade
e vai possibilitar a
atração de novas
que venham a
diversificar nosso
parque industrial”,
explica.
Ainda de acordo
com ela, a
sustentabilidade
urbana foi outra
preocupação
presente no texto,
que prevê a redução
dos coeficientes de
aproveitamento dos
lotes, o que evita
o adensamento
e a verticalização
desmedidos.
Por fim, o texto
também estabelece
o instrumento da
Outorga Onerosa do
Direito de Construir,
ou seja, aquele que
quiser edificar além
do coeficiente básico
deverá pagar por
isso.

Foto: Divulgação

Documento,
aprovado na
Câmara,
contribui para
a qualidade
de vida
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Mais 7 milhões de m² de áreas do município foram
reservadas para novos empreendimentos econômicos
O que é o Plano Diretor?

Define os objetivos e diretrizes das políticas setoriais nas áreas de Habitação, Saneamento Básico,
Desenvolvimento Econômico, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, com regras para o ordenamento e controle
do uso do solo, definindo como o território deve ser utilizado.
O Plano Diretor foi debatido intensamente no ConCidade – Conselho da Cidade e do Meio Ambiente.
A principal razão para a revisão do documento foi a necessidade de adaptar a legislação municipal à nova Lei
da Billings, aprovada em 2009, e que estabelece, entre outras coisas, os novos parâmetros para a ocupação
dos mananciais.

Prefeitura anuncia início da Operação
Guarda-Chuva para o próximo mês
Ações para
o período
de chuvas
pretende
evitar
acidentes
Com o Verão,
chega também o
período de chuvas
fortes. Para evitar
a perda de vidas e
de bens materiais
o prefeito divulgou
na segunda feirafeira detalhes da
Operação GuardaChuva, conjunto
de medidas
preventivas e
emergenciais
de combate às
enchentes e
deslizamentos
de moradias.
Esta será a
segunda edição
da Operação, que
atuará no período
que vai de 1º de
dezembro a 15 de
abril.
Uma das iniciativas
da Prefeitura
será a Operação
Informar Pra
Prevenir, na qual
o poder público
se compromete
a abastecer com
informações,

por meio de
reuniões e material
publicitário, os
moradores das 58
áreas consideradas
em situação de
risco.
A Operação Alerta
Sai de Casa será
outra ação da
Prefeitura. No
caso de chuvas
mais fortes,
com potencial
para causar
deslizamentos, a
população será
orientada a deixar
suas moradias e
utilizar uma rede
de refúgios
até que possam
voltar sem riscos
para as
suas casas.
Outras medidas
preventivas já
tomadas pela
Prefeitura incluem
obras de contenção
de barrancos,
manutenção
da drenagem
urbana, limpeza
dos piscinões
(veja matéria na
página 2), remoção
preventiva de
famílias em áreas
de grande risco e
ampliação da rede
pluviométrica, que

Fotos: Divulgação
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Ações preventivas são
reforçadas durante o Verão

Obras de contenção de barrancos
foram feitas ao longo do ano pela Prefeitura
capta informações
sobre volume de
chuvas.“Desde
2009 temos
trabalhado para
a preservação da

vida. Temos realizado
vistorias e operações
com sucesso, além
da reestruturação da
Defesa Civil”, afirmou o
prefeito.

SBC recebe Fórum de Prevenção à Violência
e Apoio ao Desarmamento no Grande ABC
O prefeito
participou ontem
do Fórum de
Prevenção à
Violência e Apoio
ao Desarmamento
no Grande ABC,
que visa incentivar
o desarmamento
e promover uma
cultura de paz na
região. O Fórum,

que foi realizado
no Sindicato dos
Metalúrgicos,
é resultado de
convênio firmado
entre as sete
cidades do ABC, por
meio do Consórcio
Intermunicipal, e o
Ministério da Justiça.
A ideia é que a
divulgação dos

locais para a entrega
das armas seja
ampliada com a
participação de
igrejas, sindicatos e
associações.
O chefe do
Executivo disse que
a campanha do
desarmamento é
imprescindível, pois
é parte do processo

de combate à violência.
Segundo a Secretaria
de Segurança Urbana, a
meta é arrecadar cerca
de 5 mil armas. Em São
Bernardo do Campo, um
dos postos de entrega
é a sede da GCM. A
lista completa pode
ser acessada em www.
entreguesuaarma.gov.
br.

Administração entrega na sexta mais
212 moradias do Conjunto Três Marias

O sonho de ter uma
moradia digna vai se
tornar realidade para 212
famílias que receberão
hoje, às 15h, seus
novos apartamentos no
Conjunto Habitacional
Três Marias, no Bairro
Cooperativa. Com mais
essa entrega realizada
pelo prefeito no próprio
local, na Rua Centauro,
já foram terminadas 740
unidades habitacionais,
de um total de 1.236
previstas no projeto.
As moradias desta
entrega são destinadas
a famílias residentes
em áreas de risco e de
proteção ambiental do
Jardim Ipê. A transferência
para as novas
unidades habitacionais
está viabilizando
a implantação de
uma grande ação de
recuperação ambiental
da área, na qual
será implantado um
Parque, inclusive com a
recuperação de quatro
nascentes.
“Toda essa ação tem
como principal objetivo
transformar a vida das
pessoas, garantindo
moradia digna e segura.
Estamos transformando
os compromissos
assumidos com a
população em realidade”,
afirmou o prefeito.
Além das moradias, o
projeto do Conjunto
Três Marias prevê
a implantação de
toda infraestrutura,
como sistema viário,
de drenagem e de
abastecimento de água

Antes

Moradores conviviam com esgoto e risco constante

Depois

Fotos: Divulgação

740 imóveis,
dos 1,2 mil
previstos
no conjunto,
já foram
entregues

Moradia digna vem acompanhada de centro comercial e CEU
e nova iluminação
pública.
Outras melhorias
que a região
vai receber
são um centro
comercial; centro
de reciclagem,
para as famílias
beneficias com
casas que vivem
dessa atividade; um
Centro de Educação
Unificado (CEU) e
até um novo parque
público, que servirá
a todo o Bairro.
Desde 2009,
a Prefeitura já
entregou 1.352
unidades. A
previsão até 2013 é
5.200 moradias.

“Quando o tempo
fechava era uma
correria para levantar
móveis e colchões.
Se a chuva vinha
acompanhada
de muito vento sempre
voava telha. Agora
tudo isso vai ficar no
passado.”
Lucilene Conceição
Farias, 34 anos

“Estou realizando um
sonho. Saindo de uma
viela onde convivia
com incertezas para
uma moradia digna.
Isso foi possível graças
à política de habitação
séria que vem sendo
feita na cidade.”
Zilanda Remilda
Alves do Nascimento,
33 anos
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Depois de 27 anos de espera, moradores da
Vila Comunitária recebem suas escrituras
50 famílias
receberam
o certificado
de posse
de suas
moradias
Uma luta de quase
27 anos teve um
final feliz no último
sábado, quando
50 famílias da
Vila Comunitária
receberam as
escrituras de
suas moradias.
O documento,
entregue pelo
prefeito, garante
segurança jurídica
da posse e
propriedade dos
assentamentos.
Essas são as
primeiras escrituras
entregues dentro
do Programa de
Regularização
Fundiária da
Prefeitura.
Atualmente, 28
áreas estão em
processo de
regularização,
com cerca de
7.660 unidades
habitacionais.
Algumas das regiões

beneficiadas são
Vila Nova Antunes,
Vila das Valsas,
Botujuru e Conjunto
Habitacional Billings.
A constituição da
Vila Comunitária é
resultado do esforço
da Associação
de Construção
Comunitária por
Mutirão, que,
desde 1983, apóia
a implantação do
loteamento. A área
onde está localizada
pertencia a Mitra
Diocesana de Santo
André e foi vendida
aos moradores, que
também construíram
suas casas em
regime de mutirão.
Durante o encontro,
o prefeito falou
sobre as metas de
regularização do
poder público. “Por
ser demorado, o
processo deve ser
contínuo. Devemos
consolidar até o
final do ano que
vem cerca de 15
mil processos
de regularização
de loteamentos
irregulares na
cidade”, concluiu.

Fotos: Divulgação
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Casas foram construídas por mutirão
e necessitavam de regularização

“Estou aqui desde 1986
e hoje relembramos
tudo o que aconteceu
em nossas vidas nestes
últimos 25 anos. É
muito bom poder dizer
que hoje temos o
nosso lar.”

“É uma conquista que
me dá muito orgulho.
Meus filhos eram
pequenos quando
tudo isso começou e,
hoje, até meus netos
moram aqui. É um dia
maravilhoso.”

“Essa data representa
muito para cada um de
nós e chega a ser até
difícil acreditar que isso
está acontecendo neste
momento. Demorou
mas a batalha foi
compensadora.”

Maria Aparecida
Fernandes, 62 anos,
aposentada

Maria de Fátima
Meneghetti, 56 anos,
dona de casa

José Camilo de Souza,
55 anos, operador de
empilhadeira

SBC realiza
encontro sobre
transparência e
controle social
São Bernardo
realizou ontem,
na Coordenadoria
de Ações para
a Juventude
(Cajuv), o encontro
preparatório para
a 1ª Conferência
Municipal sobre
Transparência e
Controle Social. O
objetivo do evento
foi estimular a
participação da
sociedade no
acompanhamento e
controle da gestão
pública. Alguns dos
temas debatidos
no encontro, que
contou com a
participação do
prefeito, foram
mecanismos de
controle social
e promoção da
transparência
pública. Também
foram eleitos 150
delegados que
vão participar da
1ª Conferência
Municipal, a ser
realizada dia
10/12, das 8h às
17h, no Centro de
Referência do Idoso
(Av. Redenção, 271
- Centro).

A comunidade
do Jardim Leblon
recebeu no sábado
mais um espaço
de lazer e esporte.
Localizada na
passagem da Rua
da Conquista com
a Rua Antônio
Guerra, a área
em torno do
campo do bairro
foi urbanizado e
recebeu uma série
de melhorias.
Além de pista de
caminhada e área
de convívio com
bancos e mesas, o
parque conta com
nova iluminação,
equipamentos
de ginástica para
alongamento, além

Espaço conta com pista de caminhada,
equipamentos de ginástica e playground
de playground
para a criançada.
Também foi
ampliado o espaço
verde na praça, que
recebeu mudas de
árvores nativas da
Mata Atlântica.
O investimento nas
obras foi de R$ 293
mil e levou cerca de
quatro meses para
serem concluídas.
Durante e entrega,
foram realizadas

atividades
esportivas, como
partidas da
Copa de Futebol
Amador Cidade
de São Bernardo,
e diversas
brincadeiras
para as crianças
oferecidas pelo
projeto Expresso
Lazer, da
Prefeitura.
O chefe do
Executivo falou

sobre o cuidado
que a comunidade
deve ter com a
nova praça. “É
preciso que vocês
contribuam em
relação ao
cuidado para
com este espaço
que está sendo
entregue.
Manter este
local conservado
depende de cada
um de nós”, pediu.

Mais 200 famílias começam a se mudar
para o Conjunto Habitacional Nova Silvina
As famílias
que receberam
apartamentos
no Conjunto
Habitacional Nova
Silvina começaram
a se mudar na
quarta-feira. O
chefe do Executivo
recepcionou as
primeiras 40,
de um total de
200 oriundas do
Núcleo Naval.
Cada prédio
do complexo
é composto
por vinte
apartamentos,

sendo um adaptado
para pessoas com
deficiência. Com 42
m², o imóvel dispõe
de dois quartos,
sala, cozinha,
banheiro e área de
serviço.
“Hoje vimos aqui
sorrisos e lágrimas
de emoção. A única
coisa que peço a
eles é para que
ajudem a preservar
este local como ele
está hoje”, disse o
prefeito.
O projeto, orçado
em R$ 39 milhões,

PROGRAME-SE

Prefeito
entregou as
melhorias;
investimento
foi de
R$293 mil

Foto: Divulgação

Comunidade do Jardim Leblon
recebe nova área de esporte e lazer

Eventos
Exposição fotográfica - 1000
mulheres pela paz ao redor do
mundo
Local: Prefeitura de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50
De 22/11 a 17/12
Vertical Amador 2011 – 3ª Etapa do
Circuito Flash Power
Local: Parque da Juventude Città Di
Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65 Centro
Dia 26, às 9h
Entrega do registro individual dos
lotes da Vila Nova Antunes
Local: Rua Antonio Melo Antunes,
altura do número 200 (estrada
particular Fukutaro Yida) - Bairro
Cooperativa
Dia 26, às 10h
Projeto Toca Viola
Local: Parque Municipal Engenheiro
Salvador Arena
Avenida Caminho do Mar, 2.980 Rudge Ramos
Dia 26, às 16h
3ª Cãominhada
Local: Estacionamento do Ginásio
Poliesportivo
Avenida Kennedy, 1.155 - Bairro
Anchieta
Dia 27, das 8h às 12h30
Reggae para a Juventude
Local: Parque da Juventude Città Di
Maróstica
Avenida Armando Ítalo Setti, 65 Centro
Dia 27, das 14h às 21h
II Festival de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente
Local: Centro de Formação dos
Profissionais da Educação (Cenforpe)
Av. Dom Jaime Barros Câmara, 201 Planalto
Dias 29 e 30, das 9h às 16h
Plantão da Sala do Empreendedor
com Sebrae Móvel
Local: Rua Galvão Bueno, 4.944 Bairro Battistini
Dias 29 e 30, das 9h30 às 16h30

Moradias beneficiam famílias de
assentamentos precários e alojamentos
prevê a construção
de conjunto
habitacional com
540 apartamentos,
centro comercial
e áreas de lazer
e contempla

famílias de
assentamentos
precários e
moradores que
residiam
em alojamentos
provisórios.

Ingressos para o Campeonato
Mundial Feminino de Handebol
Local: http://womenhandball2011.
com/
Valor: R$ 10 por dia
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Centro
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Paulicéia e Riacho Grande
De 1 a 30 de novembro
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Prefeitura faz campanha de exames
no Dia Mundial de Prevenção à Aids
UBSs
ampliam
mutirão
para
diagnosticar
doenças

O Dia Mundial de
Prevenção contra
a Aids é celebrado
em 1º de dezembro.
Para marcar a
data, a Prefeitura
deu início ontem
à campanha Fique
Sabendo, com o
lema Saber faz
a Diferença, que
tem o objetivo
de intensificar
a realização de
exames preventivos
para identificar HIV,
sífilis e hepatites

B e C. O mutirão
prossegue até 2 de
dezembro.
Os usuários
interessados em
realizar o teste
devem procurar
uma das 32
Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)
ou o Centro
de Testagem,
localizado nas
dependências do
Ambulatório de
Especialidades
Médicas. A coleta de
sangue é realizada
de segunda a sextafeira, das 8h às
17h. No Centro de
Testagem, o usuário
pode fazer o teste
rápido de HIV, além

dos outros exames.
Para atender
aos usuários
que não podem
comparecer em
horário comercial,
as unidades Vila
São Pedro, Parque
Selecta e Alvarenga
funcionarão no
sábado, das 8h às
12h.
A expectativa da
Secretaria de Saúde
é que cerca de
duas mil pessoas
participem este
ano da campanha.
Em 2010, foram
efetuadas mais de
duas mil coletas,
das quais 21
foram reagentes
para HIV (14

Foto: Divulgação
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Conscientização contra a doença

mulheres e
sete homens) e
diagnosticados 14
casos de hepatite,
17 casos de hepatite
C e 37 de sífilis.
Serviço
Os interessados
podem procurar
o Centro de

Testagem, na Av.
Armando Ítalo
Setti, 402, Centro.
Os endereços das
UBSs podem ser
acessados no site
da Prefeitura (www.
saobernardo.
sp.gov.br). Mais
informações:
4126-9800.

Inscrições para
concurso de
GCMs encerram
na terça-feira
A Prefeitura encerra
na próxima
terça-feira as
inscrições para o
concurso público
que vai selecionar
240 novos guardas
civis municipais de
terceira classe. As
inscrições, no valor
de R$ 40, devem ser
feitas pelo site www.
gsaconcursos.com.
br.
Além das vagas,
serão oferecidas
outras 360 para
cadastro reserva.
O salário é de R$
1.484,65 e a prova
será realizada
dia 22/01. Os
candidatos ainda
passarão por
provas físicas e
psicológicas.

Espetáculos
gratuitos
têm
início na
próxima
segunda
Têm início
na próxima
segunda-feira as
apresentações
de encerramento
das Oficinas
Socioculturais da
Prefeitura. Música,
teatro e dança
são algumas
das atividades
disponíveis
gratuitamente
ao público que
comparecer à
Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv)

ou ao Teatro Lauro
Gomes, onde se
apresentarão cerca
de dois mil jovens
até 7 de dezembro.
Depois de receber
ao longo do
semestre aulas de
artes circenses,
canto/coral, cavaco,
desenhos, DJ,
fotografia, guitarra,
jazz, street dance,
violão, violino e em
muitas outras áreas,
os alunos têm agora,
nas apresentações
de encerramento, a
chance de mostrar o
que aprenderam.
A primeira
apresentação
ocorre na segunda,
a partir das 19h,
com diversas
modalidades de

Foto: Divulgação

Oficinas encerram semestre com
shows de teatro, dança e música

Público poderá conferir resultados das
oficinas socioculturais da Prefeitura
artes circenses,
como aéreo,
trapézio, malabares
e palhaços.
Serviço
A Coordenadoria
de Ações para a
Juventude fica na

Av. Redenção, 271
– portaria 23 -, no
Centro, e o Teatro
Lauro Gomes na
Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos.
Informações sobre
a programação pelo
telefone 4126-3650.

Campanha no Paço
promove respeito às
vagas preferenciais
Para incentivar o
respeito às vagas
preferenciais para
idosos, pessoas
com deficiência
ou mobilidade
reduzida no
estacionamento do
Paço Municipal, a
Prefeitura realiza
até hoje campanha
educativa junto aos
motoristas.
Ao longo da
semana, os
motoristas
encontraram
algumas vagas
ocupadas
simbolicamente
por uma cadeira
de rodas ou uma
bengala. A ação
pretende fazer com
que o usuário do
estacionamento

sinta o mesmo que
o ocupante da vaga
preferencial quando
não é respeitado.
Com o slogan Se
a vaga estiver
reservada,
RESPEITE! Sua
atitude pode
mudar tudo, a
iniciativa pretende
sensibilizar o
cidadão para o
problema, tornando
a sociedade mais
inclusiva.
Também é
fornecido material
educativo e de
orientação para
os motoristas. A
intenção é estender
futuramente a
campanha para
outros pontos da
cidade.

Com Operação
Papai Noel,
trânsito terá
esquema especial
Com o aumento
do movimento
em função das
compras de final
de ano, a Prefeitura
realiza a partir de
hoje nas ruas a
Operação Papai
Noel. O objetivo
é concentrar na
região central
diversas ações
de fiscalização e
orientação aos
motoristas. A
operação será mais
intensa nos fins de
semana e feriados
e seguirá até 31 de
dezewmbro. Para
evitar transtornos
uma recomendação
é para que os
consumidores
optem pelo
transporte público.
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Show de Almir Guineto no domingo
encerra Mês da Consciência Negra
Sucessos
como
Caxambu
e Conselho
estarão
presentes

Foto: Divulgação
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Um dos maiores
representantes do
samba de raiz, Almir
Guineto, compositor,
músico e intérprete,
se apresenta
neste domingo,
às 16h, no Parque
Chácara Silvestre.
O show é parte
da programação
preparada pela
Prefeitura para
celebrar o Mês da
Consciência Negra.
Carioca da gema,
nascido e criado
no morro do
Salgueiro, Guineto é
fundador do grupo
Fundo de Quintal
e membro ativo do
bloco carnavalesco
Cacique de Ramos.
Entre seus principais

Espetáculo acontece no
Parque Chácara Silvestre
sucessos estão
Caxambu, Conselho,
Jibóia, Lama nas
Ruas e Mel na
Boca, que estarão
presentes no show
de São Bernardo,
assim como as
novas composições
Rei do Pagode e

Mestre do Partido
Alto.
Durante o
espetáculo, a
artista fará uma
homenagem a Dona
Nega, que faleceu
no ano passado e
comandava desde
1985 a famosa

roda de samba
no parque João
Ramalho, em Santo
André. Ela também
era idealizadora
de vários projetos
sociais contra a
discriminação racial.
“Este show é muito
especial. Além de
retratar o samba
partido alto e
homenagear Dona
Nega, estaremos
celebrando o Mês da
Consciência Negra
junto com o povo
de São Bernardo,
tão guerreiro e
participativo”,
comemora Guineto.
O show, gratuito,
terá abertura do
Grupo Madeira de
Lei.
Serviço
O Parque Chácara
Silvestre fica na
Avenida Wallace
Simonsen, 1.800,
Nova Petrópolis.

São Bernardo/Metodista
conquista no handebol
o quinto título do ano
O ano de 2011
continua sendo
histórico para o
esporte de São
Bernardo. No
último final de
semana, a equipe
do São Bernardo/
Metodista sagrouse hexacampeã
do Campeonato
Paulista Feminino
de Handebol, no
Ginásio do Baetão.
A semifinal foi
disputada no
último sábado,
contra São José
dos Campos. A
classificação para
a grande decisão
veio após a vitória
tranquila por 28 a
15.
No domingo, o
clássico contra
Santo André
definiu o grande
campeão da

temporada 2011.
A vitória suada
por 27 a 25 deu
o quinto título
à equipe de São
Bernardo, que já
havia conquistado
os Jogos Abertos
Brasileiros, os
Jogos Regionais,
os Jogos Abertos
do Interior e a
Liga Nacional.
Quem também
comemorou
mais um título,
o sexto paulista
consecutivo, foi
a ponta direita
Célia.
“Foi um ano de
superação e de
renovação. Esse
é o segundo
ano em que
ganhamos todos
os títulos que
disputamos”.

Poliesportivo recebe Liga Nacional e amistosos da Seleção feminina de handebol
O Ginásio
Poliesportivo
vai receber dois
importantes
eventos neste
final de semana. O
local será palco da
disputa do título
da Liga Nacional
Masculina de
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Handebol e dois
amistosos da
Seleção Brasileira
feminina, contra a
contra a Espanha,
no sábado, às 21h,
e Holanda, no
domingo, às 19h.
Os jogos
internacionais são
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

preparatórios para
o Mundial Feminino
de Handebol,
competição que
acontece de 2 a 18
de dezembro e em
que São Bernardo
será uma das sedes.
Todas as jogadoras
da Seleção que

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

conquistaram o
ouro nos Jogos
Pan-Americanos
disputarão os
amistosos.
O Brasil está no
Grupo C, ao lado de
Romênia, França,
Tunísia, Cuba e
Japão.

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

Liga Nacional
O São Bernardo/
Metodista enfrenta
no sábado a equipe
do TCC/Unitau/
Unimed/Taruma/
Taubaté, às 19h30.
Mais cedo, às
17h30, EC Pinheiros
e Unopar Londrina/

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

Sercomtel (PR)
disputam outra
vaga na grande
final. Os vencedores
de cada partida
disputam o título no
domingo, às 17h.
Na preliminar, às
15h, os perdedores
jogam pelo bronze.
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

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

11

12

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

