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Árvore e
decoração do
Paço estão
atraindo público
recorde
TRÂNSITO 2 E 3

Programa ‘Rua Nova’ muda a cara
da cidade com a recuperação de vias

22 vias já foram beneficiadas; até setembro, mais 20 importantes ruas e avenidas serão recapeadas

MOBILIDADE 8

Obras da José Odorizzi, que
vão melhorar o trânsito,
já estão em andamento

HABITAÇÃO 6

Conjunto Esmeralda
recebe mais
104 famílias

FIM DE ANO 36

Exposição em SBC
apresenta mais de
300 presépios de
vários países

Programa ‘Rua Nova’ recupera 167,8 mil m²
de vias de São Bernardo desde fevereiro
22 vias
em todo o
município já
receberam
melhorias
do programa
O programa Rua
Nova recapeou
em 2011 22 vias
de São Bernardo
do Campo,
completando ao
todo 167,8 mil
metros quadrados,
ou 18,8 mil metros
lineares, de ruas
com a cobertura
asfáltica refeita.
O projeto prevê
que até setembro
do próximo
ano mais 20

vias estejam
recuperadas,
totalizando 42.
Nesta semana, a
Prefeitura entregou
o novo asfalto na
Rua dos Vianas,
no Bairro Baeta
Neves, e a Avenida
Barão de Mauá,
na Vila Euclides. A
ação teve início em
fevereiro deste ano.
Além do
recapeamento
asfáltico e nova
pista de caminhada,
a Avenida Barão
de Mauá teve seu
canteiro central
remodelado. Já a
Rua dos Vianas, no
trecho da Rua João
Alves até o piscinão

Canarinho, recebeu
novo asfalto,
reforma de guias,
passeios e sarjeta,
além da construção
de plataforma em
ponto de ônibus.
De acordo com
o secretário de
Serviços Urbanos,
as vias beneficiadas
pelo Rua Nova
melhoram a
circulação e a
segurança dos
motoristas no
município.
Recentemente,
a Administração
havia concluído
as obras nas
estradas Eiji Kikuti
e Sadae Takagi,
ambas no Bairro

Fotos: Divulgação
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Rua dos Vianas foi uma das vias
que receberam nova pavimentação

Cooperativa, onde
foi feita a reforma
de guias, passeios
e sarjeta, além
de recapeamento
asfáltico, e na

avenida Senador
Vergueiro, que
recebeu mureta
central, alterações
de tráfego, reforma
de passeios, guias

e sarjetas, além
da construção
de rampas de
acessibilidade
para pessoas com
deficiência.
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“Além do asfalto, a sinalização que foi
colocada também ficou muito boa. Realmente
fazia muito tempo que este local não recebia
uma atenção especial por parte do poder
público.”
Ednilson Aparecido Braga Zafanelli,
53 anos, contador, na Rua dos Vainas

Programa também prevê a
reforma de guias, sarjetas e passeios

“Quando passava caminhão e ônibus tremia
tudo por aqui. Hoje, com a melhora na
qualidade do asfalto, este quadro mudou.”
Armando Hidemitsu Soken, 54 anos,
comerciante, na Av. Barão de Mauá

Programa Rua Nova atua em toda a cidade

Algumas das ruas já beneficiadas:
Rua Campinas e Rua Giacinto Tognato – Baeta Neves
Av. Luis Pequini
Rua Jesus de Nazareth – V. São José
Rua Municipal – Centro
Av. Wallace Simonsen – Palermo/Sta. Terezinha
Rua dos Vianas – Jd. Petroni
Av. Senador Vergueiro – Rudge Ramos
Rua M.M.D.C. – Vl. Paulicéia
Rua Marechal Deodoro – Centro

Ruas que serão
beneficiadas em 2012:
Estrada Poney Club,
no Alvarenga
Avenida Piraporinha, no Bairro
Planalto
Avenida Lucas Nogueira Garcez,
no Jardim do Mar

“As melhorias na Rua dos Vianas ficaram
muito boas. Ela recebe muito tráfego
e precisava desse tipo de atenção da
Prefeitura.”
João Batista de Melo, 55 anos,
comerciante, na Rua dos Vianas

São Bernardo ganha nova
residência terapêutica feminina
Essa é a
terceira
unidade
que foi
inaugurada
na cidade

A Saúde mental
de São Bernardo
ganhou um
grande reforço na
quarta-feira com a
inauguração pelo
prefeito de mais
uma residência
terapêutica feminina.
A unidade tem
o objetivo de
ressocializar e
resgatar a cidadania
de pacientes
psiquiátricos que
viveram confinados
durante muitos anos
em manicômios.
A casa, que funciona

na Rua José Monteiro
Filho, no Jardim do
Mar, é a terceira
unidade do gênero
na cidade e a
segunda feminina.
Oito mulheres que
estavam internadas
por longo período no
Hospital Lacan, fora
do convívio social,
serão beneficiadas.
As oito atendidas
terão o apoio de
cuidadores em
regime de 24 horas,
participarão de
projetos terapêuticos
desenvolvidos pelo
Centro de Atenção
Psicossocial III e
receberão visitas
domiciliares
dos técnicos da
Secretaria de
Saúde. A proposta
é que elas possam

Confira o que abre e
fecha no feriado de Natal
Fotos: Divulgação
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Local abrigará 8 mulheres
administrar
a casa onde
passarão a viver e,
gradativamente,
adquiram
autonomia,
trabalhando,
estudando e
recuperando os
laços sociais.
A desinstitucionalização
dos pacientes

psiquiátricos em
curso em São
Bernardo é uma
das diretrizes
do Ministério da
Saúde que, por
meio do Programa
De Volta para
Casa, concede
benefício mensal
aos residentes,
válido por
um ano.

Para garantir uma
circulação 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, está
incrementando
a fiscalização e
a orientação aos
motoristas nas
principais vias
da cidade, como
a Avenida Faria
Lima, Rua Marechal
Deodoro, e Avenida
Francisco Prestes
Maia.
Como o Natal e o
Ano Novo serão
em domingos, os
principais serviços

da Prefeitura não
sofrerão alterações
em seus horários,
sendo encerrados
às 17h30 de hoje.
A Administração
voltará a atender
a população na
segunda-feira, a
partir das 8h30.
Já no Ano Novo,
as atividades
serão concluídas
às 17h30 de 30
de dezembro
e retomam o
funcionamento
na segunda. As
exceções são as
feiras livres, que
não funcionarão
nos dias 25 de
dezembro e 1º
de janeiro; já o
Mercado Municipal,
funcionará até as
16h nos dias
24 e 31.

Seleção
ampliou
em 84
profissionais
a rede
da cidade

Além da nova
residência
terapêutica
inaugurada na
quarta-feira, São
Bernardo terá até o
final de 2012 mais
nove unidades
de saúde mental.
Para garantir
o quadro de
trabalhadores para
o funcionamento
desses serviços,
a Administração
realizou em
dezembro seleção

pública para a
contratação de 84
profissionais para
a área e outros
80 para cadastro
reserva.
As categorias
selecionadas
foram: agente de
redução de danos,
monitor de oficina
terapêutica I,
monitor de oficina
terapêutica II,
técnico de redução
de danos, cuidador
de residência
terapêutica e
acompanhante
de república
terapêutica.
A escolha dos
profissionais
foi baseada nos

currículos, prova,
dinâmica de grupo
e entrevista. O
ingresso dos
candidatos
aprovados será
feito de forma
gradativa,
conforme os
serviços forem
inaugurados.
De acordo com
o secretário
de Saúde, São
Bernardo tem
investido na
reestruturação
e ampliação da
rede de saúde
mental, apostando
na reinserção
social das pessoas
com transtornos
psíquicos.

Foto: Divulgação

Número de profissionais e de unidades da
saúde mental será ampliado no próximo ano

Ao longo de 2012, 10 unidades
de Saúde Mental serão inauguradas
São Bernardo amplia Saúde Mental em 2012

Janeiro, outras duas inaugurações:
Dia 25: República Terapêutica destinada a adultos em uso abusivo de álcool e drogas
Dia 27: Residência Terapêutica Masculina, para portadores de transtorno mental
Ao longo de 2012: mais dois Caps III 24 horas e outras
quatro repúblicas terapêuticas para dependentes de drogas em situação de rua
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Mais 104 famílias se mudam para o Conjunto
Esmeralda e vão passar o Natal em nova moradia
Moradores
beneficiados
residiam
em áreas
de risco ou
precárias
Anos de muita
espera, promessas
e incertezas. Todos
esses sentimentos
ficaram no passado
para 104 famílias
que moravam
em situação de
risco e precária e
que se mudaram
nesta semana
para o Conjunto
Habitacional
Jardim Esmeralda.
O prefeito
recepcionou
algumas das
famílias na terçafeira.
No total, estão
sendo construídas

no conjunto 564
unidades, que vão
atender famílias da
própria área, que
foram removidas e
estavam inseridas
no programa de
aluguel social
Renda Abrigo. Com
essa entrega, 164
unidades foram
completadas pela
Prefeitura no
conjunto.
O empreendimento
inclui ainda
a reforma do
campo de futebol
Corintinhas, a
construção de um
centro comercial e
a implantação de
um parque com
a recuperação de
Áreas de Proteção
Permanente (APPs)
de nascente
e margem de
córrego.

“É com muita
alegria que
recebemos essas
famílias. Estamos
cumprindo mais
um compromisso
assumido com os
moradores que
viviam antes em
situação precária e
de risco”, ressaltou
o prefeito.
SBC investindo em habitação

Conjunto Habitacional Jardim Esmeralda
Total de unidades previstas: 564
Unidades entregues: 164
Investimento:
R$ 53,8 milhões, sendo R$ 21,9 milhões do Governo
Federal; R$ 15,3 milhões financiados pela Caixa
Econômica Federal e R$ 16,5 milhões do município.

Metas da Prefeitura na área de habitação
Moradias: construir 5,2 mil unidades até 2013
Já foram entregues 1.556 moradias

Foto: Divulgação
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Mudança teve início na segunda
“Foram mais de 10
anos morando em
um barraco e sem
esperança. Agora
posso viver no que é
meu, com conforto e
dignidade. Não vejo a
hora de decorar tudo
do meu jeito.”
Fátima Nunes,
30 anos

“Posso afirmar que
minha vida está 1000%
melhor. Só quem
presenciou o que nós
passamos é que tem
uma noção da nossa
felicidade. Voltamos
a ter esperança no
futuro.”
Lucidalva Moreira
Crus, 45 anos

A Prefeitura, em
parceria com
o Consórcio
Intermunicipal
do Grande ABC,
deu início na
quarta-feira ao
Programa Travessia
Segura - Respeito
e Segurança para
Todos!. O objetivo
é implementar uma
série de iniciativas
que promovam o
respeito à travessia
pelos pedestres
na faixa. A meta
é reduzir em até
50% o número
de acidentes por
atropelamento.
A partir do

lançamento do
programa, que será
desenvolvido em
todas as cidades
do ABC, serão
realizadas ações
educativas com os
motoristas, como
a distribuição de
folhetos, em dois
cruzamentos da
região central.
Na quinta-feira, a
ação foi realizada
na Av. Brigadeiro
Faria Lima, próximo
à Praça Samuel
Sabatini. Hoje, no
período da manhã,
os agente públicos
estarão na esquina
das ruas Jurubatuba
com a Djalma
Dutra. Palestras,
cursos, atividades
nas escolas, bairros
e comunidades
também serão
realizadas.

Fotos: Divulgação

Diversas
ações de
educação
no trânsito
serão feitas
na cidade

PROGRAME-SE

Pedestre terá prioridade com
Programa Travessia Segura

Campanha tem o objetivo de reduzir em
até 50% acidentes por atropelamento

Respeite o pedestre

7

Eventos
Mostra de presépios
de Hilda Breda
Local: Seção de Pesquisa
e Documentação
Alameda Glória, 197, Centro.
Informações: 4123-8858.
Até 6 de janeiro: segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 16h45;
aos sábados, das 9h às 15h
Jogo beneficente entre
Neymar, Ganso e amigos
Local: Estádio Primeiro de Maio
Rua Olavo Bilac, 240,
Jardim Olavo Bilac
Dia 23, a partir das 14h

Reduza a velocidade quando avistar uma faixa de travessia
Redobre a atenção ao se aproximar da faixa
Ao avistar um pedestre solicitando a travessia,
reduza a velocidade
Avalie as condições de segurança para o pedestre antes de
conceder a prioridade; acompanhe pelos espelhos retrovisores a
movimentação de outros veículos
Aguarde a completa travessia dos pedestres para colocar seu
veículo em marcha
Nunca pare sobre uma faixa de pedestre

Serviços
Operação Bota Fora
Região: bairros Anchieta
e Assunção
Informações: 4366-3660
De 26 a 30
Programa Cidade Viva
Região Baeta Neves
De 1 a 31 de dezembro

Atendidos pela Fundação
Criança participam
de festa de Natal
A Fundação
Criança de São
Bernardo realizou
no último sábado
festa de Natal
para 60 crianças
e adolescentes
atendidos pelo
Serviço de
Acolhimento da
instituição.
Com direito a
doces, presentes
e a presença do
Papai Noel, a festa
foi realizada na
sede da Fundação,
na Cidade dos
Direitos da Criança
e do Adolescente,

no Bairro Assunção.
Além da equipe
dos abrigos,
educadores e
funcionários, o
evento contou
com a presença do
diretor presidente
da Fundação
Criança, para
quem a festa de
Natal expressa a
preocupação da
Prefeitura na
defesa e garantia
dos direitos
da infância e
adolescência em
São Bernardo
do Campo.

Duplicação da 1a fase da Avenida
José Odorizzi será concluída até julho
Intervenção
foi escolhida
como
prioridade
durante
o OP

A primeira etapa
das obras de
duplicação da Av.
José Odorizzi,
da Via Anchieta
até a Av. Robert
Kennedy, deve
ser entregue em
julho de 2012. A
intervenção, que
teve início em
novembro, foi
contratada pela
empresa Scania
como forma de
pagamento por
um terreno da

Prefeitura que
será usado pela
empresa para
ampliar sua fábrica.
A duplicação da
via foi eleita como
prioridade durante
o Orçamento
Participativo (OP).
Atualmente, estão
sendo executadas
três faixas de
rolamento por
sentido. O projeto
da obra prevê a
duplicação da via
em um trecho de
aproximadamente
1,2 mil metros
entre as avenidas
Robert Kennedy e
Álvaro Guimarães.
O investimento da
multinacional será

Fotos: Divulgação
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Obra teve início em novembro
de mais de R$ 16
milhões.
A segunda etapa
da intervenção,
que será realizada
por meio de
captação externa
de recursos,
contempla o
restante da Avenida
José Odorizzi,

desde as avenidas
Robert Kennedy
até dos Flamingos,
assim como toda
extensão da Av.
Samuel Aizemberg,
que vai desde a
Avenida Castelo
Branco até a
Rodovia dos
Imigrantes.

Mais 100 famílias
recebem moradias no
Conjunto Jardim Silvina
Mais 100 famílias
receberam seus
apartamentos
do Conjunto
Habitacional
Jardim Silvina, no
sábado. O projeto
prevê um total de
532 moradias e,
com a entrega, a
Prefeitura finaliza
300 unidades do
conjunto. O prefeito
participou das
entregas, resultado
da parceria entre
a Administração e
o Governo Federal
que possibilitou o
investimento de
R$ 56,2 milhões.
As 100 unidades
são destinadas a
famílias do próprio
assentamento
Silvina-Oleoduto.

Além das
moradias, o
projeto prevê áreas
verdes e de lazer,
estacionamentos e
centro comercial.
A Prefeitura
também fará a
regularização
fundiária na região
e trabalho social.
Por fim, além
de reconstruir
a creche
comunitária, a
Prefeitura está
levantando ao
lado do complexo
habitacional
um Centro
Educacional
Unificado
(CEU) com
capacidade para
atender 1.292
crianças.

Ação pioneira oferece a jovens,
antigos moradores de abrigos, novo lar

Iniciativa pioneira
na região do ABC
está possibilitando
a três jovens,
que moravam
em abrigos
da Prefeitura,
conquistar sua
independência,
passando a viver
sozinhos. O projeto
República Jovem
e Qualificação
Profissional,
resultado da
parceria entre a
Fundação Criança
e a construtora

mais um ano –,
o projeto oferece
apoio, moradia
e qualificação
profissional na
área de construção
civil (hidráulica ou
elétrica) para jovens
que se encontram
em estado de
abandono, situação
de vulnerabilidade
e risco. Também se
destina a jovens que
tenham os vínculos
familiares rompidos,
sem condições de
moradia e autosustentação.

Os novos
representantes
dos conselhos
tutelares de São
Bernardo foram
empossados
na quarta-feira
pelo prefeito.
A solenidade
aconteceu na sede
da Administração,
no Paço
Municipal.
Durante o
Projeto também oferece qualificação profissional
processo eleitoral
foram eleitos
15 membros. O
“Não adianta
sorte”, esclareceu
dividem um imóvel
cuidarmos deles
o presidente da
com cerca de 120m². Conselho Tutelar
enquanto crianças
Fundação Criança.
Eles contam com bolsa tem a função
e adolescentes
Para esta primeira
auxílio alimentação,
de garantir o
e depois, ao
fase, dois jovens
além de receber
cumprimento dos
completarem 18
de 18 e um de 19
orientação sobre
direitos da criança
anos, abandonáforam beneficiados
como administrar uma e do adolescente.
los à própria
pelo programa e
residência.
Foto: Divulgação

Cyrella, colocou à
Objetivo da
disposição R$ 212
‘República
mil para viabilizar a
Jovem’ é
ação.
promover a
Com duração
emancipação de 12 meses –
de ex-internos prorrogáveis por

Novos
conselheiros
tutelares
tomam posse
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Árvore de Natal e Jardim do
Papai Noel são sucesso de público
Atração do
Paço
Municipal
encanta
jovens e
adultos

Fotos: Divulgação
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As festas de final
de ano, época de
encanto e magia,
são também
momento de visitar
a já tradicional
árvore de Natal do
Paço Municipal, que
este ano tem atraído
centenas de pessoas
todas as noites.
Com 43 metros de
altura, a árvore não
é a única atração
para os visitantes.
No espaço,
também é possível
encontrar o Jardim
do Papai Noel,
com um presépio
em tamanho
natural e praça de
alimentação.
O Jardim abriga

Visitante tem até 8 de janeiro para ver atrações
seis papais noéis de
boneco grandes com
um instrumento
musical cada.
A árvore tem 600
luzes piscantes,
cerca de 30 mil
lâmpadas de LED e
canhões de luzes.
Por fim, 20 mil
metros de fios
com lâmpadas em
neon completam a
iluminação do Paço.
O local estará aberto
até 8 de janeiro.

“Este ano a Prefeitura
acertou em cheio
na atração. Sempre
passo por aqui
e fiz questão de
vir prestigiar a
celebração e trazer
meus três netos.”
Ana Rodrigues,
78 anos

“A árvore cumpriu
todas as expectativas.
também gostei muito
do presépio e das
músicas natalinas,
que me fizeram
lembrar da minha
família.”
Sônia Luiza Gomes
da Silva, 46 anos

Programa ‘Microprojetos
Mais Cultura’ ajuda na
prevenção à violência
Ampliar o acesso
aos bens e serviços
culturais por meio
do apoio financeiro
a pequenos
projetos de artistas
da cidade também
é uma forma de
prevenir a violência
e a criminalidade.
Esse é o exemplo
bem sucedido
do programa
Microprojetos
Mais Cultura para
os Territórios
da Paz, parceria
entre a Prefeitura
e o Governo
Federal. Graças
a essa iniciativa,
20 projetos
artístico-culturais
estão sendo
desenvolvidos no
Alvarenga.
Capoeira,
apresentação
da cultura afrobrasileira, cordel
e aulas de break

são algumas das
atividades realizadas
pelos jovens.
Um dos resultados
positivos é o projeto
Teatro Social, no
Parque Hawaí, onde
crianças de 10 a 13
anos realizam aulas
teóricas e práticas
sobre as técnicas
e o mundo teatral.
Como encerramento
dos trabalhos,
os alunos irão
encenar, em abril, o
espetáculo A Grande
Apresentação.
Segundo o
secretário-adjunto de
Cultura, o projeto é
importante pois atua
em comunidades
com vulnerabilidade
social. “A cultura
sempre é uma forte
aliada contra a
violência, gerando
oportunidades e
conhecimento ao
cidadão”, disse.

Jogo beneficente entre Neymar e Ganso é hoje
É hoje, no Estádio
Primeiro de Maio, a
partida beneficente
entre os Amigos
de Paulo Henrique
Ganso e Narciso
e os Amigos de
Robinho e Neymar.
A troca de ingressos
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

por alimentos se
encerrou ontem.
Não haverá troca de
ingressos na hora do
jogo. O objetivo da
iniciativa, promovida
pela Campanha
Natal Sem Fome, é
arrecadar produtos

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

para o Banco de
Alimentos da
Prefeitura
Antes da partida
principal, o estádio vai
receber, às 15h, um
jogo entre os Amigos
de Edson Boaro e os
de Toninho Carlos.

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

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

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
José Cloves da Silva

Secretaria de Planejamento Urbano
e Ação Regional
Alfredo Luiz Buso
Secretaria de Administração e
Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de Carvalho
Coordenadoria de Ações para a
Juventude
Henrique Alves

Secretaria de Saúde
Arthur Chioro

Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Iniciativa faz parte do programa de
prevenção à violência Cidade de Paz

Fundação Criança
Ariel de Castro Alves
ETC/SBC - Empresa de Transporte
Coletivo
Odilon Soares de Oliveira
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