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Banco de
Alimentos
ganha reforço
com Jogo de
Neymar e Ganso
CRESCIMENTO

Transformação foi a palavra de ordem
de São Bernardo do Campo em 2011
Conjunto Habitacional Silvina

Construção do Hospital de Clínicas

Entrega de uniforme escolar

“Notícias do
Município” faz
balanço de final de
ano e mostra algumas
das realizações que
estão mudando
a cara da cidade

O ano de 2011 foi de muitas conquistas
para a população de São Bernardo.
Diversas obras foram entregues e
diferentes ações foram implantadas no
município, sempre com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida na cidade.
Transformação é uma boa palavra para
descrever o processo em curso em São
Bernardo, e que foi intensificado ao
longo de 2011. As diversas obras, como
o Hospital de Clínicas, são exemplos de
intervenções que beneficiarão as atuais
e futuras gerações de são-bernardenses.
Nesta edição de final de ano do
Notícias, além de uma retrospectiva
do que aconteceu em 2011, também
projetamos o que 2012 reserva para
São Bernardo.

Construção do CEU Vila São Pedro

Emeb Olegário José Godoy

Rebaixamento da Avenida Lions

Centro Cultural Bairro Baeta Neves

Canalização do Córrego Chrysler

Prefeitura de São Bernardo do Campo
entrega mais 1.132 moradias em 2011
Desde 2009
já foram
entregues
1.556 casas
Habitação foi
destaque em 2011.
Foram 1.132 novas
moradias entregues
pela Prefeitura
em seis conjuntos
habitacionais no
ano. Com isso,
desde 2009 a
Administração já
entregou 1.556
unidades. A meta
é disponibilizar,
até 2013, 5,2
mil novos
apartamentos para
quem mais precisa.

ANTES

DEPOIS

Apenas no Conjunto Três Marias foram entregues 740 moradias
Moradias entregues desde o início da Administração

Três Marias,
740 apartamentos

Sítio Bom Jesus,
72 apartamentos

Nova Silvina,
200 apartamentos

Parque Esmeralda,
164 apartamentos

Jardim Silvina,
300 apartamentos

Vila Esperança,
80 apartamentos

Fotos: Divulgação

2

3

Administração regulariza
imóveis em 28 áreas da cidade
Cerca de 7,6 mil
imóveis em 28
áreas de todo o
município estão
em processo de
regularização
fundiária por parte
da Prefeitura.
Essa ação já está
adiantada na Vila
Nova Antunes,
Vila das Valsas,
Botujuru, Conjunto
Habitacional
Billings e Vila
Comunitária.
Até agora, a

Administração
já entregou
461 registros
individuais na
cidade. Em
outras 24 áreas o
processo ainda terá
início. De acordo
com o prefeito,
“este processo cria
as condições para
que as famílias
que fizeram o
grande sacrifício de
adquirir um imóvel
obtenham sua
escritura”.

Jardim Pinheiro também
será alvo de regularização

Projeto de urbanização dos Assentamentos Capelinha e Cocaia
mistura urbanização, construção de moradias e ação social
O que vem por aí

A previsão é que a Prefeitura entregue até o final de 2012 mais 2,7 mil novas moradias. Alguns dos conjuntos habitacionais onde
serão concluídos os apartamentos são Jardim Silvina, Nova Silvina, Três Marias, Jardim Esmeralda, Sítio Bom Jesus e Vila Esperança.

Moradores da Vl. Nova Antunes receberam seus registros individuais

Área da Saúde é reforçada com mais
duas Unidades de Pronto Atendimento
Cidade já
conta
com seis
UPAs

Uma das áreas mais
importantes para a
população, a saúde,
ganhou um grande
reforço em 2011
com a inauguração
de duas novas
Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs):
a Paulicéia/Taboão
e a Baeta Neves. Já
são seis unidades
do gênero na
cidade, destinadas
a atender urgências
e emergências
de baixa e média
complexidade, com
funcionamento 24h.

Fotos:
Fotos: Divulgação
Divulgação
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Prefeitura investe na reforma de UBSs

Entregues: Jardim das Oliveiras, Santa Cruz,
São Pedro, Ferrazópolis e Fincos

UPA do Baeta Neves teve investimento de
R$ 4,9 milhões e capacidade para atender 250 pessoas

Três UBSs reformadas foram entregues
Abandonadas
durante muito
tempo, as UBSs
da cidade estão
passando por uma
ampla transformação.

Apenas em 2011,
a reforma e
ampliação de três
delas, São Pedro,
Ferrazópolis e Finco,
foram entregues à

população. A do
Jardim das Oliveiras
e a do Santa Cruz
já haviam sido
entregues em 2009
e 2010.

Conclusão em 2012: Jardim das Orquídeas,
Planalto, Jardim Nazareth, Parque São
Bernardo, Paulicéia, Taboão, Alves Dias,
Demarchi, Vila Dayse, Represa, Vila Rosa e
Selecta. Entrega dos novos prédios para as UBSs
Rudge Ramos e Batistini, já existentes.
Nove terão as obras iniciadas em 2012,
com término em 2013, e mais duas UBSs
serão erguidas em 2012.
O que vem por aí

Em 2012 o Hospital de Clínicas de São Bernardo, no
Bairro Alvarenga, será entregue à população. O edifício de
11 pavimentos será dotado de heliponto e terá 180 leitos
de internação e 60 de UTI, sendo 20 pediátricos e 40
de adultos, totalizando 240 leitos.
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Quatro novas Emebs criam
mais 3,2 mil vagas na rede escolar
Prefeitura entrega
uniformes de 2012 em 2011

Em 2011, a
Prefeitura
Prioridade em
antecipou a
educação se traduz
entrega de
em São Bernardo em
uniformes para o
investimentos pesados ano letivo de 2012.
para zerar o déficit de Foram beneficiados
vagas na rede escolar. 85 mil alunos da
Apenas em 2011,
foram inauguradas
quatro novas Emebs, o
que representou cerca
de 3,2 mil vagas.
Educação de
A meta da Prefeitura
qualidade também
é disponibilizar, até
é oferecer esporte
2012, 16 mil novas
e lazer. Foi com
vagas. Além disso,
isso em mente
a Administração já
que a Prefeitura
entregou três outras
entregou, até
escolas, totalizando
2011, 27 quadras
4,7 mil vagas.

Foto: Divulgação

Meta é
entregar,
até 2012,
16 mil vagas

rede municipal e
adquiridas, com
um investimento
de R$ 20 milhões,
mais de 1,2 milhão
de peças, entre
kits para o Verão e
Inverno.

27 novas quadras para
os alunos de São Bernardo

poliesportivas
cobertas em
Emebs do
município. A meta
é disponibilizar
um total de 54
espaços
semelhantes.

Emeb Agostinho dos Santos,
que atende cerca de 340 crianças
O que vem por aí

2012 será o ano da educação em São Bernardo. A Prefeitura vai inaugurar sete Centros
Educacionais Unificados (CEUs): São Pedro, com 4 prédios, Silvina, Três Marias
e Parque Hawaí, todos com obras já iniciadas.

Prefeitura acelera obras viárias e
oferece mais transporte público em 2011
Objetivo
é diminuir
trânsito
da cidade
A Prefeitura investiu
pesado em 2011
para garantir
menos trânsito
em São Bernardo.
O rebaixamento
da Av. Lions está
com as obras
70% concluídas. A
previsão é que seja
entregue em março
de 2012. Além do
deslocamento entre
a região central e o
Rudge Ramos, a obra
vai facilitar o acesso
às cidades vizinhas.
Após 36 anos
abandonado, teve
início em 2011 a
construção das
alças de acesso do
viaduto do Km 22,5
da Via Anchieta. A

Bilhete único e novos ônibus
melhoram transporte público

Fotos: Divulgação
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Rebaixamento da Avenida Lions, 70% finalizada,
deve ser entregue em março de 2012
previsão é que esteja
finalizada no primeiro
semestre de 2012.
Outra obra que vai
mudar a cara da
cidade é a construção
da avenida marginal
ao longo do Ribeirão
dos Couros. A
primeira etapa deve
ser finalizada em
maio.

O que vem por aí

12 corredores de ônibus, inclusive o Leste/Oeste,
que ligará a Praça dos Bombeiros com a Rodovia dos
Imigrantes.
Construção de três novos elevados: dois na Avenida
José Odorizzi, no Bairro Assunção e a duplicação do
Viaduto Tereza Delta, no Km 20,5 da Rodovia Anchieta.
Projeto Metrô Leve, que teve projeto funcional custeado
pela Prefeitura, será anunciado no início de 2012

Transporte público
de qualidade é
prioridade em
São Bernardo. Em
2011, o Cartão
Legal, o bilhete
único da cidade,
foi consolidado.
Ao todo, em 2011,
cerca de 212 mil
usuários aderiram
aos cartões.

A Prefeitura
também ampliou
em 50 novos ônibus
a frota da cidade.
Dessa forma, desde
2009, já foram
acrescentados no
total 207 novos
ônibus à frota.
Hoje, São Bernardo
conta com 380
veículos.
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Objetivo é
combater
enchentes
da cidade
Um novo piscinão
na região do Paço
Municipal e galeria
no Córrego dos
Lima, na Jurubatuba.
Esse é apenas
um dos projetos
acertados pela
Prefeitura ao longo
de 2011 e que
prometem atacar

o problema das
enchentes. A obra
tem investimento de
R$ 225 milhões - da
União e da Prefeitura
- mais R$ 50 milhões
do Governo do
Estado.
Outras obras
contempladas
contratadas em
2011 foram a
canalização do
Córrego Ipiranga
e ampliação
do sistema de
microdrenagem;

ampliação do sistema
de drenagem na V.
Vivaldi; canalização
dos córregos
Capuava e Ribeirão
dos Meninos; e
canalização do
Córrego Pindorama.
Também estão
em andamento as
canalizações dos
córregos Colina e
Mininha, Alvarenga,
Chrysler e Pindorama,
este último
aguardando o coletor
tronco da Sabesp.

Fotos: Divulgação

Administração investe pesado em
canalizações e obras de drenagem

Obras no Pq. Alvarenga estão bem adiantadas

Prevenção e manutenção contra as enchentes
Ao longo de
2011, a Prefeitura
também investiu
pesado na
prevenção às
enchentes. Até
o final do ano,
a Prefeitura
realizou, com

um investimento
de R$ 3 milhões,
a limpeza dos
14 piscinões da
cidade, inclusive
daqueles do
Governo do
Estado. Também
foram feitos 45

mil serviços
de limpeza e
reparos de bocas
de lobo, assim
como limpeza e
desassoreamento
de cerca de 8 km
de extensão de
córregos.

O que vem por aí

Prefeitura limpou piscinões da cidade

Algumas das obras que
serão entregues
em 2012 são:
Canalização do Córrego
dos Alvarenga: fevereiro
Canalização dos
Córregos Colina e
Mininha: abril
Canalização do Córrego
Chrysler: março

Confira o que abre
e fecha no Ano Novo
Em razão do Ano
Novo este ano
ser celebrado no
domingo, o horário
dos atendimentos
da Prefeitura não
sofrerão mudanças
e serão encerrados
às 12h de sextafeira, voltando a
atender na próxima
segunda-feira (2/1),
às 8h. Todas as
feiras livres serão
realizadas no dia
31. Não haverá
feira no domingo.
O Mercado
Municipal do Rudge
Ramos funcionará
até as 16h do
sábado, retornando

na segunda.
Os parques
funcionarão
normalmente.
As exceções são
o Parque Estoril
e a Cidade da
Criança, fechados
até terça-feira
(3/1). O Parque
da Juventude
abre no final de
semana apenas
para visita, já que
os equipamentos
de esporte não irão
operar.
Funerárias,
cemitérios, coleta
de lixo e varrição
têm funcionamento
normal.

Em 2011, a comunidade mais uma
vez participou da gestão na cidade
Fotos: Divulgação
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Prefeitura prestou contas à população
sobre as demandas escolhidas como prioridade

Prefeitura
realizou
20 plenárias
do OP
Em 2011, a
população teve
mais um vez
voz na gestão
da cidade. A

Prefeitura realizou
20 plenárias de
prestação de contas
do Orçamento
Participativo,
que tiveram a
participação de 11
mil pessoas. O
orçamento de 2011
contemplou 58

Centro Esportivo e Cultural
do Taboão é entregue
Em dezembro a
Prefeitura entregou
à comunidade o
Centro Esportivo
e Cultural do
Taboão, mais
uma demanda
do Orçamento
Participativo.
Com investimento
de R$ 1,5 milhão,
entre as melhorias
estão a reforma no

demandas aprovadas
nas plenárias
deliberativas
de 2010, o que
correspondeu a
R$ 504 milhões de
investimentos, ou
16,8% do orçamento
total do ano que
acaba.

campo de futebol,
criação de pista
de caminhada,
novos campo de
malha, playground,
áreas de convívio
com bancos e
mesas, além de
estacionamento.
Ao lado do ginásio
foram construídas
pistas de skate e
de caminhada.

Centro foi revitalizado
a pedido da comunidade

Reforma da UBS São Pedro, demanda da comunidade, foi entregue em junho
Uma das maiores
demandas da
Vila São Pedro, a
reforma da UBS
do bairro, foi
entregue em junho
de 2011. Com a
ampliação, o prédio
ganhou mais 136
metros quadrados,
passando de 12
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para 16 consultórios
médicos.
Também passou a
ter oito consultórios
odontológicos e a
equipe de dentistas
foi ampliada de
dois para quatro
profissionais,
além de quatro
auxiliares e quatro
Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos
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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

técnicos em saúde
bucal. A unidade
passa a oferecer
atendimento
psicológico. O
investimento foi
de R$ 1,8 milhão
e mais R$ 400 mil
na aquisição de
equipamentos e
mobiliário.

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

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

Reforma e ampliação da unidade
foi uma das demandas do OP
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

Outras demandas
do OP entregues
em 2011
Atividades sócio-educativas
para jovens e adolescentes –
Programa São Bernardo em
Movimento
Revitalização da área do
campo do Jardim Leblon e Rua
da Conquista
Modernização do Estádio
Primeiro de Maio
Revitalização do Centro
Cultural Ferrazópolis
Projeto Executivo de
canalização do córrego atrás
dos condomínios Morada dos
Pássaros e Estados Unidos.
Pavimentação da Rua
Principal – Divinéia
Construção de área de lazer ao
lado da Rua Expressa
Projeto de revitalização da
Rua Marechal Deodoro
Projeto de readequação das
calçadas do centro do Bairro de
Rudge Ramos
O que vem por aí
Algumas das demandas
incorporadas ao
orçamento e que estão
em andamento são:
Duplicação da Av. José
Odorizzi, fazendo ligação
com a Samuel Aizemberg e
Imigrantes
Construção de mais um
acesso para o Jardim Irajá
Revitalização do canteiro
central da Av. João Café Filho
Reforma e ampliação da
EMEB Paschoal Carlos Magno
Recapeamento asfáltico da
Rua MMDC, na Paulicéia
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
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
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