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São Bernardo
ganha seu
Banco de
Alimentos nesta
sexta-feira

QUALIDADE DE VIDA 2 E 3

Prefeitura assina acordo para obras
de habitação e combate a enchentes

Com o contrato assinado com a Caixa Econômica, cidade terá R$ 577 milhões para intervenções

ESPAÇO DE LAZER 4

Taboão e Ferrazópolis ganham
centros culturais e esportivos

Neymar e Ganso
jogam partida
beneficente
no Primeiro
de Maio
no dia 23

ESPORTE 52

HABITAÇÃO 5

Mais 104 famílias
recebem seus
apartamentos
no Jardim
Esmeralda

São Bernardo
assina contrato para
habitação e combate
a enchentes

Fotos: Divulgação
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Projeto de piscinão no Paço Municipal é
um dos que receberá recursos do PAC 2
Cerimônia realizada
ontem na Prefeitura
oficializou mais
uma boa notícia
para São Bernardo:
R$ 577 milhões
para investimentos
em diversos
projetos na área
de habitação e
no combate a
enchentes.
Os recursos,
destinados a
sete projetos em

todo o município,
são resultado de
contratos entre a
Prefeitura, que irá
investir
R$ 120 milhões, e
o Governo Federal,
por meio da Caixa
Econômica Federal,
que entrará com
R$ 457 milhões.
O presidente da
Caixa, Jorge Hereda,
participou da
solenidade.

Um dos projetos
mais audaciosos a
receber recursos
será a construção
de galerias de
águas pluviais
ao longo da Rua
Jurubatuba e de um
piscinão junto ao
Córrego dos Lima,
nas proximidades
do Paço Municipal
e do Shopping
Metrópole. Essas
galerias e o

Canalização do Córrego Pindorama é uma
das obras que receberá recursos da Caixa
reservatório, que
será coberto e
promete ajudar
a combater as
enchentes da
região central, terão
recursos de R$
225,4 milhões. O
Governo do Estado
irá fornecer mais R$
50 milhões
para a obra.
Esse projeto é o
maior firmado em
drenagem pela

instituição bancária
com uma prefeitura
dentro do Programa
de Aceleração do
Crescimento
(PAC) II.
Para o prefeito,
as intervenções
vão representar
mais qualidade
de vida para os
moradores. “Estes
investimentos não
vão solucionar
todos os problemas

causados pelas
chuvas na cidade,
mas andamos
no sentido de
melhorar esta
situação. Vencidos
os processos de
licitação, estas obras
estão previstas
para já terem início
no ano que vem.
É evidente que
algumas vão durar
mais tempo que
outras”, esclareceu.

Saiba quais projetos receberão recursos

Combate às enchentes
Implantação de piscinão no Córrego dos Lima - galeria fechada -, nas proximidades do Paço
Municipal: R$ 225,4 milhões (mais R$ 50 milhões do Governo do Estado)
Canalização do Córrego Ipiranga e ampliação do sistema de micro drenagem - Ampliação do
sistema de macro e micro drenagem V. Vivaldi: R$ 147 milhões
Canalização dos Córregos Capuava e Ribeirão dos Meninos: R$ 35,3 milhões
Canalização do Córrego Pindorama: R$ 32,56 milhões
Habitação
Obras de Urbanização do Complexo Silvina Audi: R$ 93,3 milhões
Obras de Urbanização de assentamentos precários no Capelinha e Cocaia: R$ 42,3 milhões
Elaboração de Projeto de Urbanização Assentamento Batistini: R$ 1,2 milhão

Córrego Capuava será canalizado

Silvina Audi terá novas moradias

Projetos de urbanização
beneficiados com recursos foram
destaque em Bienal de Arquitetura
A urbanização dos
assentamentos
Capelinha e Cocaia,
um dos projetos
que receberá
recursos da Caixa
Econômica Federal,
foi destaque na 9ª
Bienal Internacional
de Arquitetura,
realizada em
novembro,
no Parque do
Ibirapuera, em São
Paulo.
Selecionado por
um comitê de 20
profissionais de
oito países para
compor a mostra
da Bienal, o projeto
foi destaque por
ser uma das poucas
iniciativas que
tinha a habitação

Projeto do Capelinha e Cocaia
de interesse social
como principal foco.
Escolhida como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo,
o projeto, que
atenderá 935
famílias, prevê, entre
outras melhorias,
a urbanização de
áreas e obras de
infraestrutura para
a consolidação de

620 moradias.
Outro projeto da
Prefeitura que
mereceu destaque
na Bienal, e também
beneficiado com
recursos da Caixa,
foi a urbanização do
Complexo Silvina
Audi,apresentado
numa mesa redonda
sobre intervenções
em favelas.
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Centros culturais e esportivos do Taboão e do
Ferrazópolis serão entregues no fim de semana
Comunidade
elegeu
obras como
prioridade no
Orçamento
Participativo
Neste fim de
semana, a Prefeitura
entrega para os
moradores da cidade
mais dois espaços
culturais e esportivos
revitalizados.
Amanhã, às 14h,
será inaugurado o
Centro Esportivo e
Cultural do Bairro
Taboão; e, no
domingo, às 10h, o
Jácomo Guazzelli,
no Ferrazópolis.
As intervenções,

antigas demandas
da comunidade,
foram eleitas
como prioridade
no Orçamento
Participativo de
2010.
Durante os eventos
de inauguração,
que contarão com a
presença do prefeito,
o público poderá
aproveitar desde
cedo uma extensa
programação
com atividades
esportivas,
espetáculos teatrais
e circenses, entre
outras.
No Taboão, a
reforma do espaço
contemplou
melhorias no

Fotos: Divulgação
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Espaços receberam novas atrações, como pistas de caminhada, skate e malha
campo de futebol,
instalação de pista
de caminhada e
equipamentos de
alongamento. No
mesmo terreno,
foi construído um
campo de malha,
novo playground,
áreas de convívio
com bancos e

mesas, além de
estacionamento. Já
ao lado do ginásio
de esportes, que
recebeu nova
pintura, foram
construídas pistas
de skate e de
caminhada para a
população.
O centro cultural

da mesma forma
passou por
uma completa
revitalização para
uso dos moradores.
Já no Centro Cultural
do Ferrazópolis foi
feita a
substituição dos
sistemas
hidráulico, elétrico,

do telhado, piso
e nova pintura.
No espaço, que
recebeu novo
projeto paisagístico,
também foi
construída uma
quadra coberta.
Com a reforma, o
espaço se torna
multiuso.

Projeto
prevê a
construção
de 564
unidades
habitacionais
A comunidade do
Jardim Esmeralda
está em festa.
A Prefeitura vai
entregar hoje,
às 15h, mais
104 moradias
do Conjunto
Habitacional Jardim
Esmeralda, na Rua
Pedrosa Horta, sem
número. No total,
o projeto prevê a
construção de 564
unidades, 60 das
quais já entregues.

As unidades, que
serão entregues
pelo prefeito,
são destinadas a
famílias da própria
região, que viviam
em situação
de risco ou em
moradias precárias.
Além das unidades
habitacionais, o
empreendimento
também inclui
obras de
regularização
fundiária, reforma
do campo de
futebol Corintinhas,
construção de um
centro comercial
e implantação de
um parque com
a recuperação de

Áreas de Proteção
Permanente (APPs),
nascente e margem
de córrego.
O investimento
total é de R$ 53,8
milhões, sendo
R$ 16,5 milhões
do município e
R$ 37,3 milhões
repasses federais
por meio da Caixa
Econômica Federal.
Segundo a
secretária de
Habitação, com a
entrega a Prefeitura
dá mais um passo
importante para
atingir a meta de
entregar, até 2013,
5,2 mil unidades
habitacionais.

Foto: Divulgação

Prefeitura de São Bernardo entrega nesta
sexta mais 104 moradias do Conjunto Esmeralda

Famílias beneficiadas moravam em
situação de risco ou moradias precárias
Serviço

Participe da festa de entrega
das novas moradias
Dia 9, às 15h
Local: Rua Pedrosa Horta, s/n°

Conjunto Habitacional Jardim Esmeralda
Total de unidades: 564
Entregues: 164
Meta da Prefeitura para a área de habitação:
5,2 mil até 2013
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Trabalhadores fazem fila em busca de
oportunidades na 1ª Feira de Emprego de SBC
Evento na
Central de
Trabalho
e Renda
atraiu 8 mil
pessoas
A 1ª Feira de
Emprego de São
Bernardo foi um
sucesso. Realizada
no sábado, na
Central de Trabalho
e Renda (CTR), no
Centro, o evento
reuniu cerca de 8
mil pessoas. Quem
compareceu, além
de ter contato
com diversos
serviços de saúde
e cursos, também
pôde se inscrever
a uma das 5 mil
vagas oferecidas
por 20 agências
de emprego e
instituições de
capacitação de
trabalhadores.
Algumas das
entidades parceiras

da Prefeitura na
realização do
evento foram o
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial (Senai),
Serviço de
Apoio às Micro
e Pequenas
Empresas de São
Paulo (Sebrae)
e Centro de
Integração
Empresa Escola
(CIEE), além
do 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
(Sindprestem).
De acordo
com o diretor
da Central de
Trabalho e Renda,

“a expectativa
das agências
de emprego e
empresas parceiras
é contratar cerca de
20% das pessoas.
Pretendemos
realizar no
próximo ano
mais dois eventos
como este para
permitir que os
candidatos possam
conhecer as
vagas disponíveis
no mercado,
direcionar seus
currículos e
cadastrá-los na
CTR”, afirmou.
Alguns dos serviços
oferecidos para
os candidatos
foram técnicas
de elaboração de
currículo, emissão
de carteira de
trabalho, dicas
para entrevistas
e cuidados com
a saúde bucal e
estética.

Fotos: Divulgação
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Cerca de 5 mil vagas de empregos, além de
serviços de saúde e capacitação estavam disponíveis
Serviço

A Central de Trabalho
e Renda fica na Rua
Marechal Deodoro,
2.316, no Centro.
Atualmente, conta com
826 vagas disponíveis,
sendo 78 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.

Muita música para comemorar o
aniversário de 63 anos do Riacho Grande
O Riacho Grande
comemora no
domingo 63 anos
e, para celebrar a
data, a Prefeitura
programou
uma série de
atividades.
As comemorações
terão início no
domingo,
quando a Praça
João Olimpio
Bassani será o
palco da festa e
receberá, às 14h,

o Trio Affinity.
Em seguida se
apresentará a dupla
Pedro
Paulo e Dito Costa,
e, depois, Raulzito.
À noite, Francisco
Carlos, com o seu
forró universitário,
o grupo Blue Light
Blues Band e a
Orquestra e Coral
Carlos Gomes
encerram a festa.
A festa continua
na quinta, a

Riacho comemora 63 anos
partir das 19h, na
Praça João Olimpio
Bassani, com a
Cantata de Natal. A

entrada é gratuita.
Mais informações
pelo telefone (11)
4354-9488.

“Hoje é muito difícil
arranjar um emprego,
principalmente quem
não tem escolaridade.
Estou desempregada
há mais de um ano
e, após passar pelo
atendimento, acredito
que tenho grandes
chances de conseguir
uma vaga.”

“Tenho deficiência
auditiva.
Com o evento,
fica mais fácil
conseguir um
emprego que
atenda à minha
necessidade, pois
tenho vontade
de trabalhar e
aprender.”

Ingrid Rodrigues de
Souza Soares, 21 anos,
moradora do Jardim
Limpão

Ellen Kosimenko,
22 anos, moradora
do bairro Utinga,
em Santo André

Inspeção veicular gratuita
estará no Bairro Assunção
na próxima semana
A última etapa
do programa
de inspeção
veicular gratuita
em automóveis
particulares
a diesel será
realizada de 12 a
16 de dezembro
no Bairro
Assunção. Os
técnicos estarão,
das 8h30 às
15h30, na altura
do número 2.900

da Av. Robert
Kennedy - sentido
Praça Giovanni
Breda.
A iniciativa faz
parte do programa
Orientar, que
acontece durante
uma semana por
mês.O objetivo da
ação é orientar os
motoristas sobre
a importância
da manutenção
preventiva.

São Bernardo passa
a contar a partir
de hoje com um
instrumento para
garantir a segurança
alimentar de todos
os seus habitantes: o
Banco de Alimentos.
Localizado no Galpão
B da Secretaria de
Desenvolvimento
Social e Cidadania
(Sedesc) - Avenida
Redenção, 271,
Centro -, o espaço,
que será inaugurado
pelo prefeito às
10h, vai arrecadar
alimentos de feiras
e supermercados.
Esses produtos serão
posteriormente
distribuídos
gratuitamente
para os atendidos
por entidades
assistenciais do
município.
Investimento
O Banco, que tem
investimento de
mais de R$ 723

mil, entre obras e
equipamentos, já
firmou parceria com
os supermercados
Sonda e Coop,
além de arrecadar
alimentos em
diversos eventos
da Prefeitura. Sua
criação é resultado
de convênio firmado
entre o Ministério
do Desenvolvimento
Social e Combate a
Fome e a Prefeitura.
Doação
Também está
previsto que o Banco
aceite doações
de moradores.
Além disso, ele vai
ministrar treinamento
teórico e prático,
como oficina
culinária, para a
correta manipulação
e aproveitamento
integral dos
alimentos,
inclusive de partes
normalmente
negligenciadas mas
que possuem grande
potencial nutritivo,
como cascas,
folhas e talos.
Mais informações do
Banco de Alimentos
pelo telefone 41263700.

Fotos: Divulgação

Espaço vai
arrecadar
e distribuir
alimentos
para quem
precisa

Sten Tolgfors.
Segundo o
ministro, caso a
empresa sueca
SAAB, que produz
o caça Grippen,
seja a escolhida
pela Aeronáutica
brasileira para
revitalizar sua frota,
o governo daquele
país dará todo o
apoio para que

Sarau Tantas Letras! e Lançamento
do livro “Diário de uma Mulher em
Rota de Chuva”
Local: Biblioteca Pública Municipal
Monteiro Lobato – Rua Jurubatuba,
1.415 – Centro
Dia 9, às 19h
1º Encontro de Nudecs
de São Bernardo
Local: Salão Nobre da Prefeitura – 19º
andar – Praça Samuel Sabatini, 50
Dia 10, das 8h às 17h

Banco é resultado de parceria da
Prefeitura com o Governo Federal
Saiba como ser atendido
pelo Banco de Alimentos

Alguns dos critérios que as entidades sociais ou comissões de
moradores de núcleos habitacionais devem atender para receber
alimentos do Banco são:
Desenvolver ações de inclusão social, como em creches, asilos,
albergues, entidades educacionais e outras correlatas.
Promover cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens
e adultos, capacitações de modo geral e ações de geração de
renda
Apresentar estrutura adequada para retirada, manipulação e
armazenamento dos alimentos, tais como espaço físico, caixas
plásticas e veículo
Atender pessoas em situação de vulnerabilidade social
e nutricional, residentes no município e que estejam
preferencialmente em áreas de exclusão social
Estar localizada em regiões ainda não atendidas pelo Banco
de Alimentos

Prefeito traz de viagem à Suécia
compromissos de investimentos
Para conhecer
novas tecnologias
e trazer
investimentos
para a cidade, o
prefeito visitou a
Suécia de 28 de
novembro a 1º de
dezembro. Um dos
encontros do chefe
do Executivo foi
com o ministro da
Defesa da Suécia,

PROGRAME-SE

SBC garante segurança alimentar com
inauguração do Banco de Alimentos

Eventos
Exposição de presépios de Hilda
Breda
Local: Seção de Pesquisa e
Documentação. Alameda Glória,
197 - Centro
Informações: 4123-8858
De 1/12 a 6/1

haja investimentos
e transferência
de tecnologia.
Segundo Tolgfors,
o parlamento sueco
já aprovou moção
nesse sentido.
O prefeito também
se encontrou com
representantes
da SAAB, com
quem teve acesso
aos planos de

investimento
na cidade. Parte
da viagem foi
dedicada a buscar
tecnologias que
possam ser
aplicadas na
cidade, como na
usina de reciclagem
e incineração
de lixo que será
instalada no
município.

Assinatura da OIS de reforma
da Praça da Matriz
Dia 15, às 14h
Local: Praça da Matriz, Centro
Inauguração
Banco de Alimentos
Local: Sedesc
Avenida Redenção, 271, Centro
Dia 9, às 10h
Entrega de 104 unidades
habitacionais do Jardim Esmeralda
Local: Rua Pedroso Horta, sem
número, Jardim Esmeralda
Dia 9, às 15h
Revitalização do Centro Esportivo
e Cultural do Taboão
Local: Rua Alfredo Bernardo
Leite, 1.287, Taboão
Dia 10, às 14h
Revitalização do Centro
Cultural do Ferrazópolis
Local: Rua Rosa Pacheco,
201, Ferrazópolis
Dia 11, às 10h
Quadra poliesportiva da
Emeb Marcos Rogério da Rosa
Local: Estrada dos Casa,
3.681 - Jardim Ipê
Dia 13, às 16h
Quadra poliesportiva da
Emeb Professor Pedro Augusto
Gomes Cardim
Local: Rua Teresinha Capitaneo
Fantinati, 200 - Bairro Assunção
Dia 14, às 16h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Baeta Neves
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves 1 e 2
De 1 a 31 de dezembro
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Prefeitura entrega autorização de uso
dos quiosques do Sítio Bom Jesus
Nove
boxes foram
entregues a
comerciantes
que atuavam
na localidade
O prefeito de
São Bernardo do
Campo entregou
na tarde de
quarta-feira a
autorização de uso
de nove quiosques
construídos no
Sítio Bom Jesus.
Os novos espaços
são destinados
aos comerciantes
da localidade. O
centro comercial
é parte integrante
da primeira
etapa do Projeto
de Urbanização

Integrada do
Alvarenga (PACAlvarenga). Em
outubro, na região
do Sítio Bom Jesus,
foram entregues
72 unidades
habitacionais.
O centro comercial
com 10 lojas é
uma reposição de
pontos de comércio
removidos
por conta da
construção
das moradias.
Falando pelos
contemplados,
Francisco de Assis
Ferreira, usuário de
um dos quiosques,
afirmou que, com
o termo em mãos,
ele e os demais
comerciantes vão
conseguir atingir os

Foto: Divulgação
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Comerciantes estão legalizados
para exercer suas atividades
seus objetivos.
O centro comercial
está localizado
junto ao parque
linear Ribeirão
Alvarenga. Ele é
constituído por 10
box de 32 m² cada,
além das áreas
comuns.
O PAC-Alvarenga
prevê a

urbanização de
quatro núcleos (Sítio
Bom Jesus, Divinéia/
Pantanal, Ipê e
Alvarenga Peixoto).
O projeto combina
a construção de 878
moradias e obras
de infraestrutura,
equipamentos
e serviços no
Alvarenga.

Seminário discute
Programa de Regularização
Fundiária Sustentável
A Prefeitura realiza
na segunda-feira
das 8h30 às 18h30,
no Teatro Cacilda
Becker, seminário
para apresentação
do Programa de
Regularização
Fundiária
Sustentável.
Esse programa
tem o objetivo de
garantir a segurança
jurídica da posse
e propriedade aos
moradores dos
assentamentos
irregulares de
interesse social
consolidados, bem
como dos conjuntos
habitacionais
irregulares de todo
o município.
No seminário,
serão apresentadas

e discutidas as
diretrizes que
nortearam a
elaboração do
programa, os
passos para efetivar
a regularização,
com as diferenças
de ações nas
áreas privada e
pública. Sobre
esta última, será a
Política de Subsídio
para as Soluções
Habitacionais
Públicas.
Participarão dos
debates, além de
representantes
da Prefeitura,
autoridades
federais, estaduais
e representantes do
Conselho da Cidade
e do Meio Ambiente
(ConCidade).

Projeto vai
funcionar no
reformado
Centro
Cultural
do Baeta

O teatro e a dança
ganharam um
novo espaço em
São Bernardo
com o início das
atividades, na
quinta-feira, do
Centro Livre de
Artes Cênicas
(Clac), projeto
sediado no Centro
Cultural Bairro
Baeta Neves, que
passou por ampla
reforma. O Clac
é um espaço que
tem o objetivo de
realizar ações de

formação, difusão e
fomento das artes
cênicas.
O prefeito esteve
presente à
inauguração do
espaço, onde está
localizado o Teatro
Abílio Pereira de
Almeida.
Com investimento
de R$ 1,8
milhão, o Centro
recebeu, entre
outras melhorias,
intervenções no
telhado, pintura,
piso, toldos,
normatização do
sistema de pararaio, demarcação de
vagas para pessoas
com deficiência
e adequação na
rede elétrica e
hidráulica. No

teatro foi realizada,
substituição total
das poltronas,
que estavam
deterioradas,
assim como do
tratamento acústico
e vestimentas
cênicas, além da
instalação de portas
corta-fogo.
As atividades no
Centro têm início na
próxima segundafeira, com a
abertura da Semana
de Debates, quando
atores, autores
e estudiosos da
dança e do teatro
vão realizar, sempre
às 19h, todos os
dias até sexta-feira,
debates sobre
diversos aspectos
da produção

Foto: Divulgação

Centro Livre de Artes Cênicas é inaugurado
para pensar o teatro e a dança em São Bernardo

R$ 1,8 milhão foram investidos na
reforma do Centro Cultural do Baeta
artística.
Segundo o prefeito,
disponibilizar e
qualificar novos
espaços para a
expressão artística
dos moradores

contribui para
a formação de
cidadãos mais
conscientes.
O Clac fica na
Praça Cônego
Lázaro Equini,

240, Baeta Neves.
Informações pelo
telefone 41250582 ou pelo
e-mail cultura.
clac@saobernardo.
sp.gov.
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Paço Municipal recebe ‘Natal Iluminado’
com árvore de 43 metros de altura
Espaço
também
vai receber
presépio em
tamanho
natural

O espírito natalino
vai ficar mais forte
em São Bernardo a
partir da próxima
quarta-feira, às
18h30, quando
o Paço Municipal
vai ganhar uma
decoração prá lá
de especial. Uma
das principais
atrações que será
inaugurada no
dia será a árvore
de Natal, que
terá 43 metros
de altura, 300
estrelas gigantes,
aproximadamente
30 mil micro
lâmpadas de LED
e canhões de

Foto: Divulgação
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Decoração natalina será
inaugurada na próxima quarta
luzes coloridas.
Confeccionada
em estrutura de
aço galvanizado,
a árvore terá uma
base de 21 metros
de diâmetro.
A cerimônia de
inauguração do
Natal Iluminado
de São Bernardo,
às 20h, contará
com as presenças
do prefeito, do

bispo de Santo
André, Dom
Nelson Westrupp,
e de padres das
paróquias sãobernardenses.
Além da árvore, a
grande novidade
para 2011
será o Jardim
do Papai Noel,
onde crianças e
adultos poderão
se encantar com

um presépio em
tamanho natural.
O espaço, todo
iluminado, abrigará
seis papais
noéis de boneco
grandes com
um instrumento
musical cada. Além
disso, cerca de 100
metros de jardim
de grama sintética
decorado com
pinheiros e renas

complementarão
a ambientação do
espaço.
Boa parte da
Esplanada do Paço e
suas árvores serão
decoradas com
iluminação especial.
Aproximadamente
20 mil metros de
fios com micro
lâmpadas em neon
e canhões de luz
serão usados para
iluminar o local,
aumentando o
encanto do espaço.
Para a celebração
da missa e para
as apresentações
culturais e
artísticas, um palco
será montado ao
lado
da árvore de Natal.
O local
permanecerá
aberto para visitas
até 8 de janeiro
de 2012.

Central de
Trabalho e
Renda promove
Bazar de Natal
A Central de
Trabalho e Renda
(CTR) vai realizar
pela primeira vez
o Bazar de Natal
entre 13 e 21 de
dezembro, das
9h às 17h. Cerca
de sete grupos
de 30 artesãos da
Economia Solidária
vão expor seus
produtos com
apoio da Prefeitura
de São Bernardo.
No local serão
vendidos produtos
artesanais em
diversas técnicas,
como costura,
patchwork,
pintura em tecido,
bonecas de pano,
guirlandas de Natal,
decupagem, tricô e
reciclagem. Quem
comprar qualquer
produto durante o
bazar vai concorrer
a uma cesta de
produtos.

Escola virtual de SBC ensinará sustentabilidade e consumo responsável
Quem já não teve
em suas mãos
sacolas plásticas,
pilhas ou lâmpadas
e não soube o que
fazer para descartálos? Pensando
nestas e em outras
questões de
sustentabilidade,
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

São Bernardo
inaugurou, na
última quinta-feira, a
Escola de Consumo
Sustentável. A
primeira aula
foi ministrada
virtualmente
pelo prefeito do
município.
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)

A escola poderá
ser acessada
gratuitamente via
internet, por meio
do portal
www.escolade
consumo
responsavel.org.
br, que trará
módulos específicos

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

destinados a
educadores,
estudantes,
profissionais do
varejo e gestores
de meio ambiente.
Caberá à Prefeitura
coordenar, em
articulação com as
entidades parceiras,

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

as ações a serem
desenvolvidas.
Além disso,
o modelo
desenvolvido
contemplará
treinamentos à
distância, com
material didático,
games e quadrinhos

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

educativos online.
O projeto conta
com parcerias da
Plastivida, Instituto
Sócio Ambiental
dos Plásticos,
Instituto Nacional
do Plástico (INP)
entre outras
instituições.
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
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