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Cidade dos
Direitos da
Criança
comemora
dois anos
TRABALHO 2

1ª Feira do Emprego de SBC tem vagas
de trabalho, capacitação e serviços

Evento é no sábado na Central de Trabalho e Renda; expectativa é da presença de 8 mil pessoas
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Poliesportivo
recebe
Campeonato
Mundial
Feminino
EDUCAÇÃO 40
de Handebol Robô é destaque em Festival
no sábado
de Ciência da rede pública
SAÚDE

Tratamento da
osteoporose
ganha
um aliado
diferente:
o videogame
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Orquestra
Filarmônica
Vera Cruz
apresenta
Tchaikovsky
neste sábado

ECONOMIA
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Troca de
lâmpadas
aumenta a
segurança e
diminui gastos
com iluminação

Capacitação, serviços e oportunidade de
trabalho na 1ª Feira do Emprego de SBC
Evento
acontece
amanhã, na
Central de
Trabalho e
Renda
São Bernardo será
palco amanhã de
um grande mutirão
de emprego e
cidadania. Com
a expectativa de
reunir mais de
8 mil pessoas,
a Prefeitura
realiza a 1ª Feira
de Emprego do
município, que
vai oferecer quase
5 mil vagas. O
evento acontece a
partir das 9h, na
Central de Trabalho
e Renda (CTR),
na Rua Marechal
Deodoro, 2.316,
Centro.

A Feira, que
tem o objetivo
de aproximar
empregadores e
trabalhadores,
vai oferecer
capacitação e muita
informação.
Além de mais
de 20 agências
de emprego,
foram convidadas
entidades como o
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial (Senai),
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas de São
Paulo (Sebrae),
Centro de
Integração Empresa
Escola (CIEE),
Centro de Formação
e Integração Social
(CAMP), Centro
de Formação
Profissional Padre
Leo Comissari e

Fotos: Divulgação
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Além de oportunidades de emprego, a feira terá
palestras, serviços de saúde e corte de cabelo gratuito
Alpha Enfermagens.
O Sindicato
das Empresas
de Prestação
de Serviços
a Terceiros,
Colocação e
Administração
de Mão de Obra
e de Trabalho
Temporário no
Estado de São Paulo

(Sindeprestem)
também é parceiro
da Prefeitura na
iniciativa.
Como esclarece
a gerente da
CTR, a ação visa
identificar o perfil
da mão de obra
de São Bernardo
do Campo,
capacitando-a

para atender as
demandas dos
setores industriais,
comerciais e de
serviços localizados
na região do ABC
paulista.
“Por meio
dos nossos
parceiros, iremos
disponibilizar
cursos, vagas

no mercado
profissional,
orientação para
entrevistas,
emissão de
carteiras de
trabalho e
elaboração de
currículos, bem
como outras
atividades”, destaca
a gerente.

Cidade reúne empresários
interessados nos negócios
da cadeia de petróleo e gás

1ª Feira de Emprego de São Bernardo do Campo

Local: Central de Trabalho e Renda - Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro
Horário: 9h às 16h
É importante que neste dia os visitantes levem seus currículos profissionais e documentos
como RG, CPF, PIS e carteira de trabalho para facilitar e agilizar os atendimentos.
O visitante terá contato com cursos, vagas no mercado profissional, orientação para entrevistas,
emissão de carteiras de trabalho e elaboração de currículos, bem como outras atividades.
Outros serviços: teste de pressão arterial, orientações sobre higiene pessoal, prevenção de doenças
relacionadas à saúde bucal, corte gratuito de cabelo e serviços da Sala do Empreendedor e do
Banco do Povo.
Central de Trabalho e Renda
Atualmente a CTR disponibiliza 826 vagas, sendo 78 delas destinadas a pessoas com deficiência.
O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas-feiras, das 8h
às 15h (limite de 300 senhas). O telefone é 4128-1230.

As oportunidades
de negócios
geradas pelo
pré-sal para os
empreendedores
do ABC paulista
voltaram a ser tema
de debate em São
Bernardo na quartafeira. Foi realizado
no auditório da
Cidade da Criança
o Networking
Empresarial
Multissetorial.
Promovido pela
Prefeitura e
pelo Instituto
de Tecnologia
Aplicada a Energia
e Sustentabilidade
Socioambiental
(Itaesa), o evento
teve o objetivo
de ampliar os
relacionamentos
comerciais e
as parcerias,
fomentando
novos negócios e

Evento aconteceu no auditório da
Cidade da Criança na quarta-feira
criando empregos na
cidade. Participaram
do encontro
empresários,
acadêmicos e
representantes do
poder público. Nesta
edição, mais de
190 profissionais
representaram 175
empresas, que
trocaram contatos
e experiências
com o foco nos
investimentos que
serão efetuados no
ABC voltados a este
mercado.
Para o secretário de

Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo,
“a intenção com o
encontro é mostrar
aos representantes
do parque produtivo
regional que eles
podem não apenas
ser fornecedores
para a indústria
automotiva, mas
também para a
cadeia de petróleo
e gás”.
A próxima edição
será realizada em
15 de fevereiro de
2012.

3

Núcleo de Justiça Comunitária
agiliza solução de conflitos
Inaugurado
em junho,
espaço
já apresenta
bons
resultados
O Núcleo de Justiça
Comunitária da
Prefeitura de São
Bernardo, na região
do Alvarenga,
inaugurado em
junho, tem como
objetivo aproximar
os munícipes de
seus direitos,
auxiliando na
solução de
pequenos conflitos.
A primeira etapa de
atuação do Núcleo
do Alvarenga,
pioneiro no Estado,
se deu por meio
da capacitação,
em um período
de dois meses,
de 30 moradores
da comunidade
para atuar como
mediadores. Esses
agentes, que
recebem bolsaauxílio mensal de
R$ 190 e, se preciso,
o Cartão Legal, o
bilhete único da
cidade, realizaram
10 pré-mediações,
sendo duas delas já

Fotos: Divulgação
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Espaço atende casos como brigas
familiares a desavenças entre vizinhos

com acordos entre
as partes envolvidas.
O espaço atende
casos que vão desde
brigas familiares a
desavenças entre
vizinhos. O local
serve também
para orientação e
encaminhamento de
situações diversas
voltadas aos
direitos humanos e
cidadania.
Com o Núcleo,
outro objetivo
da Prefeitura é
diminuir o volume
de processos que
acabam na justiça.
Serviço
O Núcleo de Justiça

“O que mais me
chama atenção no
processo de mediação
do núcleo é a maneira
como o pessoal atua.
A forma acolhedora
como recebe a
população.”
Cleusa da Silva
Fagundes Ribeiro,
agente de mediação,
dona de casa e
moradora do
Jardim Laura

Comunitária fica na
Rua dos Freixos, 88,
no Jardim Ipê.
O horário de

“Tenho muito orgulho
em fazer parte desse
programa, em que
aprendo muito.
A gente ganha
mais confiança e
muitas pessoas nos
procuram em busca
de informações.”
Risomar Costa,
dona-de-casa e
moradora há 37
anos na região do
Alvarenga

funcionamento é de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. O
telefone é 4122-5090.

Prefeitura encerra as inscrições para
o concurso da Guarda Civil Municipal
Cerca de 2,7
mil pessoas se
inscreveram para
o concurso público
que vai selecionar
240 novos guardas
civis municipais
de terceira classe
para a Prefeitura
de São Bernardo.
As inscrições se

encerraram na
última terça-feira e a
prova objetiva será
realizada dia 22 de
janeiro de 2012.
Além das 240 vagas,
divididas entre
candidatos dos
sexos masculino
e feminino, serão
oferecidas outras

360 por meio de
cadastro reserva. O
salário para guarda
civil municipal de
terceira classe é de
R$ 1.484,65. Além
do teste escrito,
os candidatos
ainda passarão
por provas físicas,
psicológicas e

formação
durante três
meses.
Com as
contratações,
a Guarda Civil
Municipal (GCM)
de São Bernardo
alcançará a meta
de mil profissionais
no seu efetivo.

Prefeitura regulariza 411
moradias da Vila Nova Antunes

Segurança jurídica
de posse e
propriedade de sua
casa. Esse direito
básico do cidadão
foi garantido para
os moradores da
Vila Nova Antunes,
no sábado, durante
cerimônia em que
o prefeito entregou
411 registros
de matrículas
individualizadas.
Com esse
documento,
demanda de mais
de dez anos da
comunidade, cada
lote passa a existir
oficialmente e, dessa
forma, a Associação
de Moradores do
Bairro, atualmente
proprietária da
área, poderá lavrar
as escrituras de
compra e venda,
transferindo a
propriedade de
fato e de direito às
famílias.
Durante a cerimônia,

Foto: Divulgação

Registro de
matrículas
individuais
foram
entregues
no sábado
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Imóveis estão sendo regularizados
o prefeito falou mais
sobre o Programa
de Regularização
Fundiária
em curso na cidade.
“Nós estamos
acelerando este
processo e devemos
consolidar até o
final de 2012 cerca
de 15 mil títulos
de regularização
de loteamentos
irregulares na
cidade.
Felizmente a Vila
Nova Antunes, que
tem uma associação
de moradores
muito ativa, facilitou
e muito esse
processo”, ressaltou.
Além de segurança

Conheça o Programa de Regularização
Fundiária de Assentamentos Irregulares

São Bernardo possui 261 assentamentos precários de
interesse social.
130 dessas áreas são prioritárias para o Programa de
Regularização.
Atualmente, a regularização está em andamento em 28
áreas da cidade, com cerca de 7.660 unidades habitacionais,
algumas delas já na fase final do processo.
Além da Vila Nova Antunes, 50 famílias da Vila
Comunitária já receberam suas escrituras.
jurídica, a
regularização
das propriedades
valoriza o imóvel,
que também pode
passar a ser usado

como garantia para
obter financiamentos
e ser passado
para herdeiros
em caso
de morte.

Mais 212 famílias saem da área de risco e
recebem moradias no Conjunto Três Marias
Na exta-feira, o
prefeito entregou
mais 212 moradias
do Conjunto
Habitacional Três
Marias, no Bairro
Cooperativa. Com
isso, já são 740
unidades entregues
pela Administração
no local, de um
total de 1.236

apartamentos
previstos no projeto.
O conjunto é
destinado a famílias
residentes em áreas
de risco ou de
proteção ambiental
dos bairros Sítio Bom
Jesus, Alvarenga
Peixoto, Divinéia I
e II, Pantanal I e II e
Jardim Ipê.

A obra, que tem
investimento de
R$ 81 milhões, é
resultado da parceria
entre a Prefeitura e o
Governo Federal, por
meio do Programa
de Aceleração do
Crescimento (PAC)
Pró-Moradia.
No local ainda será
instalado centro

comercial e um de
reciclagem, além de
Centro de Educação
Unificado (CEU) e um
parque.
Para o prefeito,
as famílias que se
mudarem para as
moradias deixarão
pra trás um histórico
de medo e de
insegurança.

Projeto Reluz economiza R$ 1,2 milhão
por mês com a substituição de lâmpadas
12,4
mil pontos
da
cidade
receberam
melhorias
O Programa
Nacional de
Iluminação
Pública Eficiente
- Reluz - está
proporcionando
aos cofres
públicos uma
economia mensal
de R$ 1,2 milhão.
Este programa
substituiu em 12,4
mil pontos da
cidade lâmpadas
de mercúrio
por de vapor de
sódio, trazendo
mais segurança
e qualidade de
vida para diversas
comunidades.
O valor foi
alcançado graças
às novas lâmpadas

instaladas nas
principais vias
do município, até
quatro vezes mais
eficientes que as de
mercúrio.
Contando com
investimento
de cerca de R$
6 milhões, o
programa de
iluminação,
encerrado em
abril de 2011,
é resultado da
parceria entre
Prefeitura, AES
Eletropaulo e
Eletrobras. Alguns
dos bairros
beneficiados foram:
Nova Baeta, Jardim
Limpão, Pai Herói e
na região do pósbalsa. Segundo
o secretário de
Obras, de início,
o programa
priorizou a troca
das luminárias,
braçadeiras, braços
e reatores nos

Saúde Bucal de
São Bernardo
recebe novos
equipamentos
Foto: Divulgação
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Novas luminárias são até quatro vezes mais eficientes
bairros onde havia
deficiência de
iluminação pública.
“O nosso objetivo
é implementar
em 2012 uma
nova etapa do
programa Reluz. Já
estamos fazendo
um levantamento
criterioso para
que os locais mais
críticos sejam

contemplados,
tornando mais
eficiente a
iluminação pública
em toda a cidade”,
ressalta o titular
da Pasta. Além do
programa Reluz,
a Prefeitura já
levou iluminação
pública para
lugares há anos
no escuro, como

a comunidade da
região do pós-balsa
e no Areião.
Serviço
Em caso de falta de
iluminação ou de
luz acessa durante
o dia, a população
pode ligar, 24
horas por dia, para
0800-77-11-159.

A saúde bucal da
cidade ganhou um
grande reforço.
Cada um dos 76
dentistas da rede
recebeu um kit
básico com diversos
equipamentos de
última geração, o
que deverá melhorar
a qualidade dos
serviços prestados
à população. O
investimento da
Prefeitura é de R$
159 mil.
Cada kit contém
uma caneta de alta
rotação, utilizada
na preparação
dos dentes para
o recebimento de
restaurações; um
contra-ângulo,
destinado a remover
cáries; e ponta reta,
usado para ajustes
em próteses; além
de um micromotor.
No total, foram
comprados 120 kits
odontológicos.

PROGRAME-SE

São Bernardo usa videogame
em tratamento de osteoporose

Para as pessoas
de São Bernardo
do Campo com
osteoporose, a
Prefeitura oferece há
um ano um serviço
de fisioterapia
inusitado, por meio
do video game Wii,
que já é usado em
tratamentos de
reabilitação em todo
o mundo.
O equipamento
possui sensores
capazes de captar os
movimentos em três
dimensões por meio
de um acelerômetro,
exigindo que o
paciente execute
repetições
semelhantes
aos praticados
nas sessões de
fisioterapia.
Segundo o
responsável pelo
Ambulatório de
Osteoporose do
Centro de Atenção
Integral à Saúde
da Mulher (Caism),
onde o serviço é
oferecido, o video
game trabalha
o equilíbrio e a
flexibilidade das
pacientes, além
de amenizar
a dor. Outros
recursos usados
na reabilitação são
bolas, pranchas de
equilíbrio, pesos e
faixa elástica.
As sessões no Wii
duram em média
40 minutos e a
fisioterapia leva
cerca de três meses.
A finalidade é que

Fotos: Divulgação

Equipamento
trabalha o
equilíbrio,
flexibilidade
e ameniza
a dor

Serviço é oferecido no Ambulatório de Osteoporose
do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
a paciente pratique
também em casa. Já
o acompanhamento
clínico no Caism
dura em torno de
cinco anos, mas,
por tratar-se de
doença crônica, o
tratamento segue
por toda a vida.

“Faço o
acompanhamento
aqui no ambulatório
há cerca de dois
anos. Gosto demais
do atendimento
desta unidade, dos
funcionários, médicos
e estagiários.”
Cléia Pereira Cristal
Miquilim, moradora
do Jardim Belita
e promotora de
vendas.

Serviço

Para usar o Ambulatório de Osteoporose do CAISM, as
mulheres precisam ser encaminhadas por uma Unidade Básica
de Saúde (UBS).

Eventos
Exposição fotográfica - 1000
mulheres pela paz ao redor do
mundo
Local: Prefeitura de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50
Até o dia 17
Exposição de Hilda Breda
Local: Seção de Pesquisa e
Documentação
Alameda Glória, 197 - Centro
Informações: 4123-8858
Até o dia 6
Campeonato Mundial Feminino
de Handebol em São Bernardo
do Campo
Local: Ginásio Poliesportivo
Av. Kennedy, 1.155 - Bairro
Anchieta
Informações: http://
womenhandball2011.com
Entre os dias 3 e 12
Orquestra de Violões - Porque
tocar é preciso.
Local: Parque Chácara Silvestre
Av. Wallace Simonsen, 1800 Nova Petrópolis.
Dia 4, às 16h

O Ambulatório de Osteoporose funciona no Hospital
Municipal Universitário (HMU), na Rua Barão do Rio Branco,
45, Bairro Santa Terezinha. O telefone é o 4335-3214.

Apresentação do projeto de
Assinatura da Ordem de Início
para a regularização fundiária
de novas áreas da cidade
Local: Prefeitura de São Bernardo
Praça Samuel Sabatini, 50
Dia 8, às 15hs

“Quando faço os
exercícios me sinto
melhor. Mesmo não
tendo muito tempo,
já que minha vida
é corrida, acho que
esse atendimento é
muito importante,
gosto muito daqui.”

Inauguração
Centro Livre de Artes Cênicas –
CLAC
Local: Praça Cônego Lázaro
Equini, 240 - Baeta Neves
Dia 8, às 18h

“Sinto muita dor nas
costas. Estou tomando
os medicamentos
e fazendo o
acompanhamento
no ambulatório. É
muito importante
ter um serviço como
esse gratuito para a
comunidade.”
Leila de Carvalho,
dona de casa e
moradora do Bairro
Ferrazópolis.

Tomázia Barbosa
Martins, dona de
casa e moradora
do Bairro Nova
Divinéia.

Serviços
Operação Bota Fora
Região: Ferrazópolis e
Montanhão
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves 1 e 2
De 1 a 31 de dezembro
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Música, dança e teatro celebram dois anos da
Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente
Espaço
concentra
diversos
serviços de
defesa da
juventude

Para comemorar
os dois anos da
Cidade dos Direitos
da Criança e do
Adolescente Eurídice
Ferreira de Melo
– Dona Lindu, no
Bairro Assunção,
completados na
última segunda-feira,
a Fundação Criança
de São Bernardo
promove hoje, das
9h30 às 17h, o
Criativarte.
No evento, crianças
e adolescentes
atendidas pela

Fundação farão
apresentações de
música, dança,
teatro, rádio-novela
e desenho animado.
Os espetáculos
foram elaborados
pelos jovens
durante 2011, em
vários espaços
da instituição. A
Cidade dos Direitos
da Criança e do
Adolescente, que
concentra em um
mesmo espaço vários
programas e órgãos
que atuam na defesa,
proteção e promoção
de crianças e jovens,
foi inaugurado
pelo prefeito em
novembro de 2009
com a presença do
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

O espaço, que desde
sua inauguração
já beneficiou mais
de 3 mil crianças
e adolescentes,
recebeu o nome da
mãe do presidente.
Quem comparecer à
festa de aniversário
também poderá
apreciar uma
exposição de fotos
e mostra de artes
plásticas, figurino e
cenografia.
Serviço
A Cidade dos
Direitos fica na
Rua Francisco
Visentainer, 804,
Bairro Assunção. A
entrada é franca e
o evento aberto ao
público de todas as
idades.

Foto: Divulgação
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Mais de 3 mil crianças e adolescentes já foram atendidas
Conheça aqui alguns programas da
Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA) – Orientação e
atendimento psico-jurídico-social aos jovens e familiares nos casos de violações aos direitos.
Programa Reencontro - Auxilia na localização e identificação de crianças e
adolescentes desaparecidas, prestando atendimento psicossocial aos familiares e jovens.
Labirinto Verde dos Direitos - Fornece aos visitantes que percorrem seu caminho
informações sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, além de ser um instrumento
de educação ambiental.

20º Campeonato Mundial Feminino de
Handebol começa amanhã no Poliesportivo

O Ginásio
Poliesportivo de São
Bernardo recebe, a
partir de sábado, às
13h, o Campeonato
Mundial de
Handebol Feminino,
com o jogo Suécia
e Argentina.
Outras sedes da
competição, que
prossegue até 18
de dezembro, serão
São Paulo, Barueri e
Santos.
Além de Suécia e
Argentina, também
fazem parte do

grupo que vai se
apresentar em
São Bernardo,
considerado o mais
forte e equilibrado
da competição,
Dinamarca, Costa
do Marfim, Croácia e
Uruguai.
A Noruega
conquistou a
competição em
1999, ficou na
segunda posição em
três campeonatos
e com o bronze
em outros três.
A Dinamarca
também conseguiu
levantar o troféu em
1997, além de ter
garantido a medalha
de prata duas vezes
e uma de bronze.
Além das duas
seleções européias,

Costa do Marfim. O
campeão garantirá,
automaticamente,
vaga nos Jogos
Olímpicos de 2012,
em Londres, e
no Campeonato
Mundial de 2013, na
Sérvia.

Foto: Divulgação

Suécia e
Argentina
abrem
competição
em São
Bernardo

Em São Bernardo se apresenta o grupo
considerado o mais forte da competição
a Argentina é uma
das favoritas no
grupo, já que ficou
com a medalha de
prata nos Jogos PanAmericanos de 2003

e 2011.
No sábado, depois
do jogo das 13h,
jogam na sequência
Dinamarca e
Uruguai e Croácia e

Serviço
Os ingressos
estão à venda no
site http://www.
handballbrazil2011
e custam R$ 10 para
a arquibancada e
R$ 25 para a área
vip. Cada entrada dá
direito ao torcedor
assistir a três
partidas. O Ginásio
Poliesportivo fica
Avenida Kennedy,
1155, Bairro
Anchieta.

Ex-alunos dos
cursos da Cajuv
recebem
premiação
Três ex-alunos da
Coordenadoria
de Ações para a
Juventude (Cajuv)
conquistaram
medalhas em
campeonatos
disputados no
último final de
semana. Rodolfo
Brito, 18 anos,
conquistou o Ultra
DJ´s Championship
2011, campeonato
que reuniu 90 DJ´s
da região do ABCD.
Já Ane Karoline
Albuquerque
Diniz, 19, e Paloma
Moreira Diniz,
17, participaram
do Campeonato
Paulista de Jiu-Jítsu
nos dias 19 e 20 e
conquistaram ouro
e prata.
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Filarmônica Vera Cruz apresenta
gratuitamente Tchaikovsky neste sábado
Grupo
diversifica
atividades e
populariza
música
erudita

A Filarmônica Vera
Cruz celebra o
início de dezembro
com um concerto
especial neste
sábado, às 11h,
no Centro de
Formação dos
Profissionais
da Educação
(Cenforpe), no
Bairro Planalto.
Fazem parte da
programação a
abertura da ópera
Ruslan e Ludmila,
de Mikhail Glinka,
e Dança Eslava, de
Tchaikovsky.
Hoje, a partir das
14h30, também
acontece mais uma
apresentação da
série Encontros
com a Juventude,
no Cenforpe. Nesse
projeto, o público

Foto: Divulgação
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Projeto Encontros com a Juventude
pretende popularizar a música erudita
pode conhecer
os bastidores de
uma orquestra de
música erudita.
Com o objetivo
de ter uma
das melhores
orquestras do
Brasil, que se
apresente tanto
em espaços
nobres como em
concertos abertos
para a população,
a Filarmônica
reforçou e
diversificou suas
atividades a partir

de 2009, como
explica maestro
Júlio Medaglia. “O
nosso projeto é
audacioso e temos
o total apoio da
Administração.
Estamos trazendo
para São
Bernardo músicos
internacionais que,
além de participar
dos concertos,
também darão
aulas nos cursos de
formação”, afirma.
Outra ação da
Filarmônica

Vera Cruz para
popularizar a
música erudita na
cidade é o projeto
A Orquestra vai
à Escola, onde
os músicos se
apresentam
aos alunos da
rede pública
de ensino e o
maestro apresenta
os diversos
instrumentos
musicais e a
importância de
atuarem em
conjunto.

Confira as
próximas
apresentações
Encontros com a
Juventude
Dia 2/12 (sexta-feira),
14h30
Local: Auditório Dr. Attílio
Zóboli (Cenforpe)
Av. Dom Jaime de Barros
Câmara, 201, Bairro Planalto
Dia 6/12
(terça-feira), 14h30
Local: Teatro Elis Regina
Av. João Firmino, 900, Bairro
Assunção
Concertos
Dia 3/12 (sábado), 11h
Local: Auditório Dr. Attílio
Zóboli (Cenforpe)
Dia 7/12
(quarta-feira), 20h
Local: Teatro Elis Regina

Serviço
As escolas públicas
que desejarem
participar do projeto
A Orquestra vai
à Escola devem
entrar em contato
por meio do
e-mail marketing@
filarmonicaveracruz.
com.br ou pelo
telefone 5531.9338.

Confira aqui a
programação cultural
de 2 a 8 de dezembro
Teatro
Mostra de Espetáculos
Teatro Singular
Aquele que você era antes de
morrer – Dias 2 e 3/12,
às 18h
Leonce, Lena, Valério e a
Governanta – Dia 3/12, às
21h
Cemitério de moscas – Dia
4/12, às 19h
Local: Teatro Elis Regina
Av. João Firmino, 900 - Bairro
Assunção.
Tel.: 4351-3479.
Cinema
Cineclube Biblioteca
Pública Malba Tahan
O rap do pequeno príncipe
contra as almas sebosas - Dia
2/12, às 15h
Meteorango Kid – heroi
intergalático - Dias 5, 7 e
9/12, às 15h
Rua Helena Jacquey, 208 Rudge Ramos. Tel.: 4368-1010
Cineclube Biblioteca
Guimarães Rosa
O vendedor de linguiça - Dia
2/12 (sexta), às 19h
O Grinch - Dia 3/12, às 15h
Av. João Firmino, 900 - Bairro
Assunção. Tel.: 4351-5422
Cineclube Biblioteca
Machado de Assis
Um Natal Muito Louco - Dia
2/12 (sexta), às 14h
Av. Araguaia, 284 - Riacho
Grande. Tel.: 4354-9809

Alunos das oficinas culturais apresentam trabalhos do 2º semestre
Na semana que
vem, de 7 a 10/12,
os alunos da
oficinas culturais
promovidas pela
Prefeitura terão a
oportunidade de
se apresentar, em
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

diversos espaços
da cidade, em
espetáculos de
teatro, violão, dança,
além de exposições
de esculturas,
pinturas e artesanato
em tecidos entre
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
Raimundo Silva (interino)

muitos outros
gêneros artísticos.
Os trabalhos foram
desenvolvidos pelos
alunos durante as
oficinas, no segundo
semestre do ano.
“As oficinas culturais

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

não só oferecem
cursos das mais
diversos gêneros
artísticos para
crianças, jovens
e adultos, mas
também melhor
qualidade de vida

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

aos munícipes.
Este é um projeto
surpreendente e que
pode revelar muitos
talentos”, destaca o
secretário de Cultura.
Mais informações
sobre os locais

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

das exposições e
apresentações das
oficinas culturais
de São Bernardo
do Campo pelo site
www.saobernardo.
sp.gov.br ou telefone
4336 8246.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Projeto gráfico, arte e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz
Jornalismo
Fernando Leal Fernandes Jr., Ana Lúcia
Almeida, Alexandre Postigo, Émerson
Bezerra, José Maria Silva Moreira,
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
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