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Ordem de
serviço de
revitalização da
Praça da Matriz
é assinada
DENTRO DA LEI 2 E 3

Lei vai agilizar a regularização do
pequeno comércio de São Bernardo

Projeto de autoria do Executivo vai permitir que comerciantes tenham alvarás mais rapidamente

FIM DE ANO 40

Árvore de Natal
do Paço é acesa

SEGURANÇA 9

GCM usa
bicicletas no
patrulhamento
da cidade

HABITAÇÃO 4

Mais 100 famílias
recebem
moradias no
Jardim Silvina
neste sábado

Prefeitura vai agilizar regularização
do pequeno comércio da cidade
Menos
burocracia
vai favorecer
geração
de novos
empregos
Oficinas mecânicas,
salões de beleza,
serralherias e
diversas outras
modalidades
de pequeno
comércio. Esses
estabelecimentos,
que empregam
milhares de pessoas
em São Bernardo,
serão o público-alvo
beneficiado por
projeto de lei do
Executivo, aprovado
na Câmara Municipal

na última quartafeira, que permite
regularizar de forma
mais ágil negócios
que hoje funcionam
sem alvará.
Um dos objetivos da
medida é diminuir
a burocracia, que
em muitos casos
obstruI a expedição
dos documentos
necessários à
regularização do
comércio.
Com a nova lei,
a expedição do
alvará provisório
será facilitada,
permitindo que o
comércio funcione
de forma regular.
Várias modificações
passarão a valer,

como a mudança
dos prazos de
validade dos alvarás
de funcionamento
expedidos. O tempo
mínimo do alvará
definitivo agora
é de um ano e, o
máximo, de três
anos. Por outro lado,
o alvará provisório
passa a ser de um
ano e não de apenas
seis meses.
Na legislação sobre
laudos técnicos
de segurança e
estabilidade: esses
poderão ter prazo
de um a três anos,
igualando com o
prazo do alvará.
Outra mudança da
lei é na admissão

Fotos: Divulgação
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Proposto pelo Executivo, projeto
foi aprovado pela Câmara na quarta
da coexistência de
usos.
Atualmente, por
ausência de uma
legislação sanitária
própria, o município
adota lei estadual de

1978, que apresenta
impedimento de
usos mistos.
Com a mudança,
setores afins, como
oficinas, serralherias
e funilarias, poderão

regularizar suas
atividades desde que
seja comprovada a
compatibilidade de
usos da edificação
para a atividade fim
destinada.

Conheça aqui algumas das mudanças da nova lei

COMO ERA:

Alvará provisório era
concedido por seis meses

Comércio da cidade ganha
agillidade com desburocratização

“Desburocratizar é um passo importantíssimo para
muitos comerciantes saírem da irregularidade.
Um comércio regularizado evita transtornos
para o comerciante e os clientes.”
Valderez Alves Gonçalves – Dono de mercados
da Vila São Pedro

COMO FICA:

Alvará provisório passará a ser de um ano

Laudos técnicos de segurança e
estabilidade valiam por um ano

Terão prazo de um a três anos, igualando
com o prazo do alvará
(exceção do laudo de estanqueidade - postos de
gasolina-, que continua sendo de um ano)

Admissão da coexistência de usos:
apresentava impedimento de usos
mistos. Uma oficina mecânica não
poderia funcionar embaixo de salas
comerciais, por exemplo.

Oficinas, serralherias e funilarias poderão
regularizar suas atividades desde que seja
comprovada a compatibilidade com os demais
usos da edificação ou não representem riscos para
os demais ocupantes

“A partir do momento em que os comerciantes
têm um incentivo para regularizar o
seu próprio negócio, passam a ter mais
credibilidade junto à clientela. Eu considero
essa iniciativa muito boa.”
Regis Silva – Dono de uma ótica

“Esse Projeto de Lei veio na hora certa. Quanto
mais comércio regularizado melhor para os
moradores. Eu mesmo já tive dois contadores
e sei que isso costumava demorar muito.”

“Acho um ótimo projeto. Quando o pequeno
comércio paga seus impostos eles retornam para
a sociedade na forma de benefícios. Quanto mais
comércio regularizado, melhor.”

Antônio José da Silva – Dono de um
bazar e papelaria

Eliane Monteiro – Dona de uma loja de roupas
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Mais 100 famílias recebem moradias no
Conjunto Jardim Silvina neste sábado
Projeto
prevê 532
unidades;
investimento
é de
R$ 56,2 mi
Este sábado será
especial para 100
famílias de São
Bernardo que
receberão novos
apartamentos
do Conjunto
Habitacional Jardim
Silvina. O projeto
do conjunto
também prevê a
instalação de centro
comercial, obras
de recuperação
ambiental,
regularização
fundiária e trabalho
social. Com essa

entrega, 300 das
532 moradias
previstas no
conjunto estarão
terminadas.
O prefeito vai
participar da
cerimônia de
entrega, às 10h,
na Rua Padre Léo
Comissari, sem
número.
As 100 unidades
habitacionais
são destinadas a
famílias do próprio
Assentamento
Silvina-Oleoduto,
que estavam
no programa
Renda Abrigo, da
Prefeitura.
O valor total do
investimento nas
moradias é de
R$ 56,2 milhões,

Prefeitura doa
cadeiras e
carteiras para
entidade
Foto: Divulgação
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Também estão previstos no local a instalação de centro
comercial, recuperação ambiental e regularização fundiária
sendo R$ 19,8
milhões repasse do
Governo Federal e
R$ 36,4 milhões da
Prefeitura.
No processo de
trabalho social
realizado com
as famílias ficou
decidido que a
mudança se dará
duas semanas após
a entrega, de modo

que elas tenham
tempo para fazer a
personalização dos
seus apartamentos,
com o acabamento
que cada um
escolher e julgar
melhor.
Ao lado do Conjunto
Jardim Silvina
também está
sendo construído
uma unidade do

Centro de Educação
Unificado (CEU)
com capacidade
para atender 1.292
crianças de zero
a 10 anos.
Desde 2009, a
Prefeitura de São
Bernardo do Campo
já entregou mais de
1,5 mil moradias. A
previsão até 2013 é
de 5.200 moradias

O prefeito de São
Bernardo assinou
na segunda-feira
decreto de doação
de 130 carteiras
e 130 cadeiras
para a Assisbrac
- Assistência
Social Beneficente
de Resgate e
Amparo à Criança.
Sediada no Bairro
Nova Petrópolis,
a entidade é
conveniada à
Administração e
atende atualmente
130 crianças.
Os materiais eram
utilizados em
escolas e creches
do município
e serão repassados
para a associação.

Serão
beneficiadas
8 mil
moradias
de núcleos
consolidados

Cerimônia realizada
na segunda-feira,
no Paço Municipal,
deu início à
urbanização de cerca
de 8 mil moradias,
distribuídas em 25
novos assentamentos
consolidados em
toda a cidade.
Durante a assinatura
para o início das
obras, o prefeito
falou sobre a
importância da ação.
“Este processo tem o
objetivo de melhorar
a qualidade das
habitações e garantir

a segurança jurídica
para os moradores.
Também cria as
condições para que
famílias que fizeram
grandes sacrifícios
possam, finalmente,
adquirir seu imóvel
e obter a escritura”,
afirmou. Algumas
das comunidades
beneficiadas com
a iniciativa da
Prefeitura são: Vila
Progresso, Jardim
Industrial II, Cidade
Miramar; Vila da
Biquinha/Associação,
Loteamento Vila
Santa, Jardim Belas
Artes, Associação
dos Sem Teto do
Bairro Batistini,
Golden Park, Jardim
Novo Horizonte, Vila
Mariana, DivineiaPantanal, Vila

Foto: Divulgação

Assinatura dá início à regularização
fundiária de 25 novos assentamentos

Meta da Prefeitura é regularizar até
2013 15 mil unidades habitacionais
Lulaldo, Novo Jardim
do Lago, Vila Boa
Vista/Pantanal, Vila
Tupã, Jardim Lago
I, Jardim Ipanema,
Jardim Central e
Jardim Pinheiros.
A medida também
aproxima São
Bernardo da meta
da Prefeitura de
regularizar, até 2013,
15 mil unidades
habitacionais.

Atualmente 28 áreas
estão em processo
de regularização,
com cerca de
7.660 unidades
habitacionais. Em
algumas delas como a Vila Nova
Antunes, Vila das
Valsas, Botujuru
e Conjunto
Habitacional Billings
- o processo está em
fase final.

Confira o que abre e fecha no 5
Natal e Ano Novo na cidade
Para garantir uma
trafegabilidade mais
tranquila e segura
aos motoristas
durante as compras
de final de ano, a
Prefeitura realiza no
trânsito da cidade,
até o dia 31, a
Operação Papai
Noel.
A ação, que será
realizada das 9h às
20h, vai incrementar
a fiscalização e
a orientação aos
motoristas nas
principais vias
da cidade, como
a Avenida Faria
Lima, Rua Marechal
Deodoro, Avenida
Francisco Prestes
Maia entre outras.
Como o Natal e o
Ano Novo serão
em domingos, os

principais serviços
da Prefeitura não
sofrerão alterações
em seus horários,
sendo encerrados,
nos dois feriados,
às 17h30 da sextafeira (23/12). A
Administração
voltará a atender
à população na
segunda-feira
(26/12), a partir das
8h30. As exceções
são as feiras livres,
que não funcionarão
dias 25/12 e
01/01; e o Mercado
Municipal, que
terá o expediente
encerrado às 16h nos
dias 24 e 31. Por fim,
os parques da cidade
estarão fechados
após às 20h: o Estoril
não funcionará de
24/12 a 03/01.

Usuários da Saúde Mental
realizam desfiles com
roupas customizadas

Conselheiros de Saúde de
São Bernardo vão tomar
posse nesta sexta-feira

Projeto
tem o
objetivo de
melhorar a
autoestima e
gerar renda

São Bernardo
realizou na quintafeira, no Centro de
Referência do Idoso
(CRI), um desfile
muito diferente,
com roupas
confeccionadas
por cerca de 30
usuários do sistema
de Saúde Mental. O
desfile é resultado
de um projeto
da Prefeitura que
pretende melhorar
a autoestima dos
pacientes, inserilos na sociedade e
ainda gerar renda.
Um segundo desfile
está programado
para acontecer hoje,
às 18h, no Teatro
Cacilda Becker
- Praça Samuel
Sabatini, 50, Centro.
As oficinas foram
realizadas durante

Foto: Divulgação
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Roupas doadas ou usadas
foram transformadas em
novas peças
quatro meses no
Núcleo de Trabalho
e Arte, no Taboão,
e nos Centros de
Atenção Psicossocial
(CAPS) III, Álcool e
Drogas Infantil e
Adulto. Durante o
período, os usuários
transformaram
roupas doadas
ou usadas, como
vestidos e calças,
em novas peças,
aplicando pinturas
e bordados, entre
outras técnicas.
Além disso, diversas
camisetas novas
receberam apliques

e patchwork e serão
comercializadas no
dia do desfile.
De acordo com a
gestora operacional
do Núcleo de
Trabalho e Arte,
os atendidos irão
desfilar cerca de 50
peças que já estão
prontas.
Ela ainda ressalta
que a ideia é
realizar eventos
como esse todos os
anos e ampliar para
2012 as oficinas
para as demais
unidades de saúde
mental.

Prefeitura realiza formatura dos alunos
da Educação de Jovens e Adultos
A Prefeitura realizou
na quinta-feira, no
Centro de Formação
dos Profissionais
da Educação
(Cenforpe), a
formatura de 1,3
mil alunos das
turmas da Educação
de Jovens e Adultos
(EJA) do município
participantes do
Programa Municipal
de Alfabetização
e Cidadania
(PROMAC),

Educação
Profissional e
Movimento de
Alfabetização de
Jovens e Adultos
(MOVA).
O prefeito participou
da cerimônia, na
qual os formandos
do ensino
profissionalizante
receberam diplomas
nos cursos de
alimentação,
construção civil,
marcenaria, meio

ambiente, imagem
pessoal, informática
e costura.
“Essa Administração
tem o entendimento
de que a Educação é
uma das estratégias
para a superação
das desigualdades,
diminuição
da pobreza
e difundindo
todos os direitos
sociais”, destacou
a secretária de
Educação.

Os novos membros
dos conselhos
gestores de Saúde
e do Conselho
Municipal de Saúde
da cidade tomam
posse hoje, às 18h,
no Teatro Cacilda
Becker (Praça
Samuel Sabatini,
50, Centro).
Formados por
representantes dos
usuários da saúde,
trabalhadores e
gestores da área,

os conselheiros
terão mandato até
2013. A função
deles é avaliar,
fiscalizar e controlar
a execução das
políticas e ações
da saúde em São
Bernardo.
As eleições para os
conselhos gestores
de Saúde ocorreram
em novembro e
permitiram que
os usuários e
trabalhadores da

área votassem em
seus representantes
para os cargos.
Os conselhos são
formados por
quatro pessoas:
dois usuários do
sistema de saúde
ou representantes
de entidades
comunitárias, um
trabalhador da rede
pública de saúde e
um indicado pela
Secretaria de Saúde
de São Bernardo.

Prefeito
deu
início
às obras
nesta
quinta-feira

Além de nova iluminação e projeto paisagístico, a Praça
receberá local para café e banheiros com acessibilidade

Fotos: Divulgação

Um dos espaços
mais importantes
da cidade, palco
de diversas
manifestações
políticas e culturais,
a Praça da Matriz
começou a ser
reformada pela
Administração. O
chefe do Executivo
deu início às obras
nesta quinta-feira,
durante evento no
próprio local. O
objetivo é tornar o
espaço ainda mais
bonito e agradável,
valorizando a praça,
a Igreja da Matriz e
a Capela de Nossa
Senhora da Boa
Viagem.
Para isso, os
canteiros de
árvores serão
modificados, com
a implementação
de um novo projeto
paisagístico. Cerca
de 40 novas árvores
serão plantadas
no espaço - entre

Maquete eletrônica mostra
como ficará a praça
sibipirunas,
ipês roxos e
quaresmeiras roxas
-, de modo a criar
áreas com vegetação
mais densa. “A
revitalização da
Praça da Matriz
é fundamental,
pois trata-se da
identidade da região

central”, disse o
prefeito.
O projeto prevê que
a parte da frente
da Praça da Matriz
fique mais livre, o
que vai facilitar o
fluxo de pedestres
no local.
A iluminação
será trocada e

serão colocados
30 postes novos
e 10 refletores,
o que garantirá
mais segurança
aos moradores e
visitantes e beleza
ao espaço. Por fim,
o piso em volta de
toda a igreja será
todo trocado.

´
‘Noticias’
publica nesta edição caderno
especial sobre a Lei Orçamentária Anual
Como uma forma
de democratizar
o acesso à
informação e
possibilitar o
controle social
dos gastos
da Prefeitura,
esta edição
do Notícias do
Município publica
um caderno

especial sobre a
Lei Orçamentária
Anual (LOA) de
2012, aprovada dia
7/12 na Câmara
Municipal.
A lei determina
quais investimentos
serão feitos
pela Prefeitura
na cidade no
próximo ano. Por

esse documento,
está previsto um
orçamento total
para 2012 de R$
3,7 bilhões, valor
5% superior em
relação ao de 2011
e que inclui os
repasses da União,
Estado e convênios.
O maior
investimento

será na área de
Saúde, R$ 806,9
milhões; seguida
da Educação, R$
656,7 milhões;
Urbanismo, R$
547 milhões;
Transporte, R$
338,4 milhões; e
Administração,
R$ 259,9
milhões.

PROGRAME-SE

Praça da Matriz, tradicional espaço
de SBC, está sendo revitalizada

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
Projeto de Bem com a Vida
Local: Avenida do Taboão,
ao lado do Supermercado
Dia – Taboão
Dia 15, das 14h às 16h
Final do Campeonato
Brasileiro Amador de
Street Skate
Local: Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Avenida Armando Ítalo
Setti, 65 – Centro
Dias 16 a 18, às 9h
Reggae para a Juventude
Local: Parque da Juventude
Città Di Maróstica
Dia 16, das 14h às 21h
Maverick Soul no Parque
Salvador Arena
Local: Avenida Caminho do
Mar, 2.980 - Rudge Ramos
Dia 18, às 19h
Inauguração da Residência
Terapêutica Feminina
Local: Rua José Monteiro
Filho, Jardim Três Marias
Dia 21, às 15h
Serviços
Operação Bota Fora
Região: Baeta Neves e Rudge
Ramos
Informações: 4366-3660
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves
De 1 a 31 de dezembro
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Emebs recebem materiais educativos
para prevenção à proliferação da dengue
Estão sendo
distribuídos
iô-iôs e
outros
materiais às
crianças
Os 85 mil alunos
da rede municipal
de ensino da cidade
estão recebendo
nesta semana
diversos materiais
educativos para
a prevenção da
dengue. Fazem
parte do pacote,
direcionado às
crianças e seus
familiares, iô-iôs
e um check list
da dengue, que
enumera as medidas
que devem ser

tomadas para fazer
a autoinspeção em
suas residências e
impedir a formação
de criadouros
do mosquito. O
objetivo é evitar
a proliferação
do mosquito
transmissor da
doença, o Aedes
Aegypti.
O secretário de
Saúde considera
que essa é uma
forma criativa de
despertar o interesse
para a prevenção da
dengue. “Nas escolas
em que os alunos
já ganharam o iôiô, a receptividade
é imediata. Os
alunos vão brincar,
conversam sobre

Conheça aqui outras ações da
Prefeitura contra a dengue

Fotos: Divulgação
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Objetivo é evitar
a proliferação do
mosquito Aedes
Aegypti

o assunto e os
adultos também
querem exibir sua
habilidade com o
brinquedo. Assim,
de uma forma
lúdica, a família se
conscientiza e se

previne contra a
doença.”
No próximo ano,
a Prefeitura vai
distribuir quebracabeças que
remetem às ações
preventivas contra
a dengue aos
alunos das escolas
municipais.

A campanha contra a dengue envolve diretamente
cerca de 1,2 mil pessoas, entre agentes comunitários e
agentes de zoonoses, além daquelas que fazem trabalho
voluntário
Visitas domiciliares por agentes comunitários de
saúde, vistorias em prédios e em locais onde podem ser
encontrados recipientes com água parada
Fiscais da Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e
Saúde do Trabalhador também têm atuado durante suas
inspeções na prevenção à dengue
Criação de um Comitê Municipal da Dengue, que se
reúne mensalmente para organizar ações conjuntas
Distribuição de cartazes e folhetos educativos, além de
palestras em escolas e associações de bairro

De início,
12 guardas
civis
municipais
farão as
rondas

Mais agilidade para
patrulhar a cidade e
maior proximidade
com os moradores
e comerciantes.
Essas são apenas
duas das vantagens
do patrulhamento
de grandes centros
urbanos por
bicicletas, iniciativa
que teve início na
quinta-feira em São
Bernardo.
Inicialmente,
12 guardas
civis municipais

passaram a fazer
o patrulhamento
com o auxílio
de bicicletas das
regiões centrais da
cidade, o que inclui
a Rua Marechal
Deodoro, Paço
Municipal, Rua
Jurubatuba, além
da região central
do Rudge Ramos.
Até a semana que
vem, outros 18
guardas começarão
a realizar o mesmo
trabalho.
A Prefeitura
investiu R$ 103
mil na iniciativa,
sendo R$ 52 mil
com as bicicletas
e outros R$ 51 mil
com os uniformes.
O objetivo é conter

Foto: Divulgação

GCM’s ciclistas passam a patrulhar área
central da cidade e bairro Rudge Ramos

Patrulhamento por bicicletas vai agilizar prevenção ao crime
pequenos furtos
nas áreas de
maior movimento
do município,
principalmente
com a aproximação
das festas de
final de ano.
Apesar de iniciada
na época natalina,

o patrulhamento
terá continuidade.
“Essas regiões
atraem muitos
consumidores
e isso acaba
contribuindo para
aumentar o índice
de criminalidade”,
afirma o secretário

de Segurança
Urbana,
completando que,
após a aquisição
dos equipamentos
e dos uniformes,
os 30 GCM´s
ciclistas passaram
por treinamento
específico.

Poliesportivo
é elogiado no
Mundial de
Handebol
O Ginásio
Poliesportivo de
São Bernardo foi
muito elogiado
pela organização
e por atletas
que disputaram
o Campeonato
Mundial de Handebol
Feminino. A primeira
fase e as oitavas de
final da competição
foram disputadas na
cidade de 3 a 12 de
dezembro.
“Receber esse
campeonato foi
fantástico para
São Bernardo. É
uma experiência
nova para a cidade
e fomos muito
elogiados pelas
delegações”, afirma
o secretário de
Esportes e Lazer.
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Torcedor tem até quinta para
trocar ingressos para jogo de Neymar
Objetivo é
arrecadar
produtos
para o
Banco de
Alimentos

Fotos: Divulgação
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Termina na próxima
quinta-feira a troca
de ingressos para a
partida beneficente
entre os amigos
de Paulo Henrique
Ganso e Narciso
e os amigos de
Robinho e Neymar.
O jogo, promovido
pela Campanha
Natal Sem Fome
e pela Prefeitura,
será realizado na
sexta, dia 23/12,
às 17h, no Estádio
Primeiro de Maio. O
objetivo é arrecadar
alimentos para
abastecer o Banco
de Alimentos
da cidade, que
beneficia entidades
assistenciais do
município.
O bilhete para essa
grande partida pode

Jogo será realizado dia 23, às 17h, no Primeiro de Maio
ser trocado por dois
quilos de alimentos
não-perecíveis como arroz, feijão,
leite em pó, óleo
ou macarrão - em
vários postos de
troca espalhados
pela cidade, como
a Secretaria de
Esportes e Lazer,
Estádios do
Baetão e Primeiro
de Maio, Sam´s
Club, Lojas Coop,
Supermercados Wal
Mart e D´Avó e a
loja C&C da Avenida

Kennedy. A troca de
ingressos não será
feita no dia do jogo.
“Essa festa acontece
em um momento
em que as pessoas
passam a pensar
mais no próximo.
Além de ajudar o
Banco de Alimentos,
o torcedor ainda
terá oportunidade
de ver grandes feras
do futebol”, afirma o
prefeito.
Antes da partida
principal, será
realizado um jogo

preliminar entre os
amigos de Edson
Boaro e os amigos
de Toninho Carlos,
às 15h. Entre os exatletas convidados
estão Careca,
Serginho Chulapa,
Paulinho McLaren e
Wladimir.

Centro Livre de Artes
Cênicas abre inscrições para
cursos de dança e teatro
A Prefeitura está
com inscrições
abertas até 20
de janeiro para o
preenchimento de
vagas para cursos
de dança e teatro.
A formação, que é
gratuita, se destina
a jovens de duas
faixas etárias: de 13
a 15 anos e acima
dos 16 anos. As
aulas, que terão
início dia 5 de
março de 2012,
serão oferecidas no
recém-inaugurado
Centro Livre de
Artes Cênicas
(Clac), sediado no
Centro Cultural
Bairro Baeta Neves.
Formação em
Teatro, Dança,

Serviço
Os portões serão
abertos às 14h. O
Estádio Primeiro de
Maio fica na Rua
Olavo Bilac, 240,
Jardim Olavo Bilac.

História da Arte,
História da Dança
e História do
Teatro são algumas
das disciplinas
oferecidas.
Para a inscrição
será necessário
cópia do RG, carta
de intenção e foto
3x4. Os maiores
de 16 anos devem
levar os mesmos
documentos e o
currículo
atualizado.
Serviço
O Clac fica no
Centro Cultural
Bairro Baeta Neves,
na Praça Lázaro
Equini, 240.
Mais informações
pelo telefone
4125-0582.

Centro Cultural foi reformado

Folia de Reis do Alto do Baeta Neves comemora 62 anos neste sábado
Dentro das políticas
públicas voltadas
à valorização da
cultura popular
tradicional, a
Prefeitura, em
parceria com
a comunidade
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

do Baeta Neves,
realiza no sábado, a
partir das 13h30, a
tradicional festa da
Folia de Reis do Alto
do Baeta Neves, que
este ano completa
62 anos.

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)

Entre os grupos que
participarão desta
edição do evento,
que acontece na Rua
Liberdade esquina
com a Rua Campos
do Jordão, está a
Folia de Reis Estrela

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

Guia, criada em
1984 por iniciativa
dos moradores da
Vila Nova Divinéia.
A programação
segue com Raízes
do Sertão, Folia de
Reis Arceburguense,

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

Pedro Paulo e Dito
Costa, Zuza e
Zózimo, Duo Classe
A e Orquestra de
Viola Caipira de São
Bernardo.
Durante o mês de
dezembro, a Folia

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

de Reis do Alto
do Baeta Neves,
que surgiu no
município em
1949, também irá
se apresentar em
diversos pontos
do Baeta.
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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