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Confira o
que abre
e fecha no
fim de ano

BENEFÍCIO 2

IPTU será 50%
menor para
aposentados

Foto: Divulgação

Foto: Valmir Franzoi

Desconto, que será concedido também para pensionistas
do INSS, deve ser requisitado entre os dias 2 e 19 de janeiro

Trio Nordestino é uma das atrações principais

RÉVEILLON 36

Festa celebra100
anos de Gonzagão

SAÚDE 6

Pronto-Socorro Central
recebe R$300 mil
FROTA 5

Município ganha sete novas ambulâncias

INOVAÇÃO 3

Lei reforça proteção
ao meio ambiente

Aposentados e pensionistas
vão pagar IPTU pela metade
Foto: Raquel Toth
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Para ter o benefício, o contribuinte precisa ser proprietário e residir no imóvel

Benefício
pode ser
requerido
entre os
dias 2 e 19
de janeiro

Bernardo vão receber desconto
de 50% no valor
do IPTU cobrado
pela Prefeitura
no ano de 2013.

Por Vinícius
Dominichelli

Benefício
Para ter o benefício, o contribuinte precisa residir no imóvel,
além de ter renda

Os aposentados
e pensionistas do
INSS proprietários
de imóveis em São

bruta total de até
R$ 1.353,71 por mês.
O morador que
receber o carnê do
IPTU sem o desconto deve se dirigir à
Rede Fácil do Paço Municipal entre
os dias 2 e 19 de
janeiro. O horário
de atendimento é
das 7h às 19h, de
segunda a sexta-

-feira, e das 7h às
13h, aos sábados.
Se o carnê não
estiver no nome do
requerente, o interessado deve apresentar o IPTU 2013,
registro, escritura,
contrato ou formal
de partilha e o último comprovante de
rendimento do INSS.
Não terão direito

ao benefício pessoas
com auxílio-doença
e auxílio-acidente.
O proprietário
que tenha o nome
no carnê do IPTU
deverá apresentar à
Rede Fácil, obrigatoriamente, RG ou Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE),
CPF e número de benefício de aposen-

tadoria por pensão
ou morte. Não serão aceitos extrato
ou saldo bancário.
Serviço
Mais informações
podem ser obtidas
pelo site www.saobernardo.sp.gov.br.
A Rede Fácil fica na
Praça Samuel Sabatini, 50, no Centro.

Nova lei reforça
proteção ambiental
Ibama.
A taxação atingirá
as empresas
com potencial
poluidor
ou aquelas
dedicadas
à extração,
produção,
transporte ou
comercialização
de produtos que,
de alguma forma,
prejudiquem os
recursos naturais
da cidade.
Parte desses
recursos, cerca
de 25%, será
destinada ao
sistema municipal
de fiscalização e
proteção do
meio ambiente.
A nova lei
também cria o
Cadastro Técnico
Ambiental de
Atividades
(CTAA), que lista
as empresas que
pagam a taxa.
Foto: Raquel Toth

Um projeto de
Lei aprovado
na Câmara
Municipal, no
sábado (22),
vai permitir
incrementar
o controle e
a fiscalização
pela Prefeitura
das atividades
que possam
prejudicar o meio
ambiente.
Para isso, foi
criada a Taxa
de Controle de
Fiscalização
Ambiental de
São Bernardo
(TCFA-SBC). Não
haverá aumento
da carga
tributária para os
empreendedores,
uma vez que a
nova lei apenas
redistribui
os recursos
oriundos de uma
taxa já existente,
cobrada pelo

Mais proteção para as áreas verdes
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Foto: Valmir Franzoi

Sete ambulâncias e
três vans reforçam
sistema de Saúde

Ambulâncias foram incorporadas à frota do Samu

Uma das
unidades
vai atender
recémnascidos e
gestantes

operação. A entrega
aconteceu durante
cerimônia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alves Dias/Assunção.

Por Cosmo Silva

Frota moderna
Seis ambulâncias,
modelo 2013, foram
doadas pelo Ministério da Saúde. São
duas unidades com
UTI e outras quatro
de suporte básico.
As ambulâncias antigas serão utilizadas
quando ocorrer a
quebra ou manutenção de outros veículos e para a remoção
de pacientes entre

O atendimento
do Samu e o transporte de pessoas
com deficiência para serviços de saúde estão melhores
com o aumento e
a renovação da frota de veículos da
Prefeitura. Desde a
última sexta-feira
(21), sete ambulâncias e três vans novas entraram em

unidades de saúde.
Unidade Neonatal
Outra ambulância entregue foi a
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Neonatal, doada pelo
Rotary Club de São
Bernardo, adaptada
para servir como
transporte especializado de recém-nascidos e de gestantes
de alto risco. O veículo oferece respirador portátil, o que
possibilita remover
bebês entubados
que necessitam de
ventilação por problemas pulmonares.

Vans adaptadas para deficientes
A Prefeitura também recebeu três vans
adaptadas para
o transporte de
pessoas com deficiência, obesos

e outros pacientes
com baixa mobilidade que precisam
fazer exames e consultas na rede municipal e em outras
cidades da região.

Os veículos contam com elevador
hidráulico-elétrico
e cada um deles
tem duas vagas
para cadeirantes e
seis outros lugares.
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PROGRAME-SE

Pronto-Socorro Central
recebe R$300 mil
Recursos
serão
usados para
melhorar
atendimento
na unidade
Por Soraya
Paladini

O Hospital e
Pronto-Socorro Central do município
vai receber R$ 300
mil para a aquisição
de móveis e equipamentos. Os recursos são resultado de
emenda da deputada
Ana do Carmo (PT)
ao orçamento do
Governo do Estado
para o ano que vem.
O objetivo é humanizar ainda mais
a recepção aos moradores e renovar
os equipamentos
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Inscrições
150 vagas para cursos gratuitos
em teatro e dança
Inscrições: www.saobernardo.
sp.gov.br/cultura
Até o dia 8 de fevereiro
Informações: cultura.clac@
saobernardo.sp.gov.br

Unidade vai ganhar
novos equipamentos
Os recursos servirão para a aquisição
de monitores multiparamétricos, aparelho que monitora
diversos parâmetros
do paciente, como
pressão arterial, respiração, temperatura e saturação de
oxigênio. Também
serão adquiridos
ventiladores pul-

monares, longarinas, cadeiras, mesas
de escritório e para exames clínicos.
Segundo o secretário de Saúde, “este
é o melhor presente
de Natal que a cidade poderia receber,
porque o Hospital
e Pronto-Socorro
Central é o mais importante serviço de

Eventos
Cerimônia de posse do
prefeito, do vice-prefeito e dos
vereadores eleitos
Local: Cenforpe
Endereço: Avenida Dom Jaime
Barros Câmara, 201 – Planalto
Dia 1 (terça), às 10h
Exposição ‘Geração 90: O que foi
mostrado - O que não foi dito’
Local: Pinacoteca de São Bernardo
do Campo
Endereço: Rua Kara, 105
Jardim do Mar
Visitação até 31 de janeiro.
Terça a sábado, das 9h às 17h,
quinta, até às 20h30

Foto: Wilson Magão
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saúde do município”.
UBSs
No início deste
mês, a Saúde já havia sido contemplada
com R$ 1,5 milhão por
meio de outras emendas da parlamentar.
Os recursos são destinados à reforma das
UBSs Vila Mussolini,
Baeta Neves e Farina.

Serviços
Programa Cidade Viva
Região: Baeta Neves 1 e 2
De 1 a 31 de dezembro
Operação Bota-Fora
Região: Taboão e Paulicéia
Informações: 4366-3660 /
4366-3662

Confira o que abre e fecha no fim de ano
Em função do feriado de Ano Novo
na próxima terça-feira (1º), a Prefeitura
vai encerrar o atendimento ao público às
17h30 desta sexta-feira (28), voltando
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

a atender na quarta-feira (2), às 8h30.
A unidade da
Rede Fácil do Paço Municipal ficará
aberta na sexta até
às 19h e também
no sábado (29), das

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

7h às 13h. Não haverá atendimento
na segunda-feira
(31). As unidades
da Rede Fácil Assunção e Riacho Grande não funcionarão.
Os serviços de co-

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Patrícia Lorenz Vicente (interina)
Secretaria de Cultura
Osvaldo de Oliveira Neto
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

leta de lixo, bota-fora, varrição e funerário terão atividade
normal. O Mercado
Municipal do Rudge
Ramos estará aberto
na véspera (31), das
8h às 19h, mas não

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
Eduardo Tadeu Costa
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
Alfredo Luiz Buso

haverá expediente no feriado (1º).
Os parques da
cidade estarão abertos das 6h às 18h
nos dias 31 e 1º. As
exceções são o Estoril, que está fechado

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

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira Campos

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 24 de dezembro
a 1º de janeiro, e a
Cidade da Criança,
que não funcionará
nos dias 31 e 1º.
Prontos-socorros e UPAs ficarão abertos 24h.
Secretário de Comunicação
RAIMUNDO SILVA
MTB 21.766
Secretário Adjunto
Fernando Leal Fernandes Jr
Diretora de Comunicação
Thelma Torrecilha
Editor Executivo
Alexandre de Arruda Postigo
Editores
Émerson Bezerra, José Maria
Silva Moreira,
Ana Lúcia Almeida
Editor de fotografia
Wilson Magão
Projeto Gráfico, arte
e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Thiago Stanzani
Editoração
Ismael Moura

A Central de Trabalho e Renda fica na Rua Marechal Deodoro, 2.316, no Centro. Horários de atendimento: das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira,
com limite de 350 senhas; e, na sexta-feira, das 8h às 15h, com limite de 300 senhas.
Para se cadastrar é necessário apresentar os seguintes documentos: carteira de trabalho, RG, CPF e PIS. As vagas podem sofrer alterações,
ser canceladas ou suspensas. Conforme a demanda do empregador, pode ser exigida experiência.

Relação de vagas de empregos da Central de Trabalho e Renda de São Bernardo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
ATENÇÃO - Você está desempregado ou a procura do primeiro emprego?
A CTR, além de encaminhar os trabalhadores para novas oportunidades de emprego, também
oferece orientação profissional com psicóloga. Os temas abordados são: a importância da
apresentação profissional e pessoal, como se comportar em um processo seletivo e a maneira de elaborar um
currículo. Essas orientações são realizadas todas as terças-feiras, às 10h.
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