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ATENDIMENTO 2

Rede Fácil, seis meses
facilitando a sua vida

10 Pontos de
Cultura
receberão
R$ 180 mil do
Governo Federal
INAUGURAÇÃO

Monumento do
Cruzeiro, no Baeta,
é revitalizado

CONVÊNIO

Prefeitura passa
a tapar buracos
da Sabesp

A Rede Fácil tem muito para
mostrar: mais de 100 mil
atendimentos no período, redução
no tempo de espera e menos
burocracia para solicitar
os serviços da Prefeitura

ESPORTE

53 quadras de EMEBs passam por reforma; 4 já foram entregues
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Funcionando há 6 meses,
Rede Fácil registra
100 mil atendimentos

Fotos: Divulgação
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Diminuição no tempo de espera,
praticidade e menos burocracia
A Rede Fácil –
Central de
Atendimento ao
Cidadão de São
Bernardo, que
concentra diversos
tipos de serviços da
Prefeitura, foi criada
para simplificar,
desburocratizar e
agilizar o
atendimento ao
munícipe. Após seis
meses de
funcionamento,

atingindo a marca
de mais de 100 mil
atendimentos e uma
média de 140 mil
solicitações de
serviços, o espaço,
localizado no Paço
Municipal, já
apresenta balanço
positivo.
O tempo médio de
espera, que
chegava há uma
hora, agora não
ultrapassa 20

minutos. Com o uso
de tecnologia e
revisão de
procedimentos, a
intenção é otimizar
as tramitações
internas para que
os serviços sejam
ainda mais rápidos.
Outra ação nesse
sentido será a
disponibilização via
web, até o final de
maio, de
parcelamentos de

débitos.
Ao todo, 85
atendentes e cinco
gestores, que são
capacitados
continuamente, são
responsáveis por
atingir essa meta,
uma vez que fazem
o atendimento à
população, dando
solução imediata ou
protocolando as
demandas, de modo
que o cidadão saia

do espaço apenas
depois de resolver
seu problema.
De acordo com a
Coordenadora de
Atendimento ao
Cidadão, a meta é
que o atendimento
seja feito em até 18
minutos. “Vamos
instalar ainda este
mês os
opiniômetros,
equipamento online que permitirá ao

cidadão fornecer
sua opinião sobre o
serviço, com notas
de um a cinco”.
Dos 750 serviços
disponibilizados
pela Prefeitura, os
mais solicitados são
os débitos
em geral, que
registraram mais de
19 mil atendimentos
de setembro de
2010 a 31 de março
deste ano.
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Intenção da Prefeitura é descentralizar o serviço por meio
dos Postos de Atendimento da Rede Fácil

Sempre melhorando
Para o segundo
semestre, a Rede
Fácil terá diversas
novidades. Entre
elas está a
descentralização
dos serviços
através dos Postos
de Atendimento da
Rede Fácil, cuja
primeira unidade

será no Bairro
Assunção. As obras
foram iniciadas no
último dia 8 de abril
e o prazo de
conclusão é de 60
dias.
O espaço, que
também contará
com 10 funcionários
e uma Farmácia

Popular, terá
capacidade para
atender
aproximadamente
200 pessoas
por dia.
A previsão é
instalar
outros quatros
postos da Rede
Fácil até 2012.

“A mudança para o Paço
Municipal foi excelente.
Os atendentes são
muito bem qualificados
e educados. Além
disso, a mesma pessoa
pode realizar todo
tipo de serviço que
a gente precisa.
O ambiente
é muito confortável
e os banheiros estão
sempre limpos”.

“Esta é a primeira
vez que venho a
Rede Fácil e fui muito
bem atendido.
O espaço é
agradável, com
ar-condicionado e
poltronas confortáveis.
O sistema de senhas
também é muito ágil,
já que demorou
apenas cinco minutos
para eu ser atendido”.

“A iniciativa
de trazer os serviços
para o Paço Municipal
foi boa, pois tem o
estacionamento,
que ajuda
na praticidade.
Acredito que com
os postos
descentralizados
diminuirá o número
de pessoas que
vêm ao paço”.

Toshihiko Muta,
62 anos, morador do
Parque das Garças.

Caio Cesar de Matos
Couto, 20 anos,
morador do Baeta Neves.

Hélio Sampaio,
51 anos, morador
do Riacho Grande.

Serviço
A Rede Fácil fica no andar térreo do Paço Municipal, na Praça
Samuel Sabatini, 50, Centro. O horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h30, e aos sábados, das 7h às
13h. A agência Santander do Paço também funciona no mesmo
horário de funcionamento da Rede Fácil, inclusive aos sábados,
para os serviços da Central de Atendimento.

Lei que concede reajuste de 6,36%
aos servidores é sancionada
Servidores
também terão
abono salarial
de R$ 850, a
ser pago em
duas parcelas
Lei assinada pelo
prefeito segundafeira (18/4), na Sala
do Empreendedor,
no Paço Municipal,
concede aumento
de 6,36% aos
servidores públicos,
além de diversos
outros benefícios.
De autoria do
Executivo municipal,
e aprovado pelo
Legislativo da
cidade no dia 6/4, o
reajuste proposto
repõe a inflação de

Fotos: Divulgação
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março de 2010 a
fevereiro de 2011 de acordo com o
Índice Nacional de
Preços ao
Consumidor (INPC) e será aplicado em
duas parcelas: a
primeira, de 3,36%, a
partir deste mês,e
em 2012 o servidor
receberá o restante

(2,9% ) , além de 1%
de aumento real mais
a inflação do período
pelo INPC, o que
deve superar os 9%.
Entre as melhorias,
também está o
abono salarial de R$
850, a ser pago em
duas parcelas, sendo
que a primeira, no
valor de R$ 400,
nesta quarta-feira
(20/4), e a segunda,
no valor de R$ 450,
em setembro de
2011. Também está
garantido um abono
de Natal de R$ 300
em dezembro e o
reajuste da faixa
salarial dos
servidores com
direito a receber
auxílio-transporte,

que beneficiará
também os que
ganham salário igual
ou inferior a R$
1.382,98. Os
servidores que
recebem o piso
salarial de R$ 800 da
mesma forma serão
isentos de
contrapartida para
receber o auxílioalimentação.
“Quero partilhar esse
momento de alegria
com todos vocês.
Valorizar o
trabalhador não é só
aumento de salário,
mas também
oferecer
oportunidades,
como um plano de
carreira”, lembrou o
prefeito.

Mercado Municipal do Rudge
é opção de qualidade na Páscoa
O Mercado
Municipal Hélio
Masini, no Bairro
Rudge Ramos,
reúne diversas
opções para o
feriado de Páscoa.
De ovos de
chocolate e
produtos light e
diet a vinhos
importados, azeite
português, peixes
e o tradicional
bacalhau, é
possível encontrar
produtos com alta
qualidade e preços
acessíveis.
Administrado pela
Prefeitura, em
parceria com a
Associação dos
Lojistas, o
estabelecimento já
se preparou para
as vendas do

feriado prolongado.
Ele funcionará
normalmente dia 21
de abril (quintafeira), no Feriado de
Tiradentes, fecha na
sexta-feira, Paixão
de Cristo, e
funciona em horário
normal, das 8h às
19h, no sábado.
Segundo o gerente
do mercado,
Alessandro Silva, a
estimativa é de
aquecer as vendas
em torno de 30%
em relação ao
mesmo período em
2010. “Recebemos
em média de 500 a
600 visitantes por
dia, e nessa época a
tendência é
praticamente dobrar
o volume de
público”, aponta.

Após sua
revitalização, o
espaço ganhou
correspondente
bancário CAIXA
AQUI, da Caixa
Econômica Federal
(CEF), três caixas
eletrônicos, passou

por reforma dos
dois banheiros,
manutenção da
parte elétrica,
hidráulica e da rede
de esgoto, além da
pintura do piso e
regularização dos
permissionários.

Espaço foi revitalizado pela Prefeitura

Foto: Divulgação

Campanha Nacional de
Vacinação contra a gripe
começa dia 25/4

Primeira fase da campanha é destinada às
crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses

Vacinação
protegerá
também
contra a
Influenza
A H1N1
A campanha
nacional de
vacinação contra a
gripe será realizada
entre os dias 25 de
abril e 13 de maio
nas 32 unidades

básicas de saúde
(UBSs) de São
Bernardo. Além de
proteger contra os
vírus mais comuns
da gripe, a
vacinação dará
imunidade para a
Influenza A H1N1, a
gripe suína.
A primeira fase da
campanha é
destinada às
crianças de 6 meses

a 1 ano e 11 meses,
gestantes, pessoas
com mais de 60
anos e
trabalhadores da
saúde. No sábado,
dia 30 de abril,
haverá mobilização
nacional e todas as
UBSs estarão
funcionando
exclusivamente para
a aplicação da vacina
das 8h às 17h.

Decreto perdoa dívida de moradores
de condomínio na Vila Vivaldi
Decreto de
remissão de
débitos assinado
pelo prefeito no
dia 16/4 vai
permitir o perdão
de mais de R$ 75
mil em impostos
até então devidos
pelos moradores
do Condomínio
Costa Del Sol,
situado na Vila
Vivaldi.
Pelo acordo
fechado entre os
moradores e a
Prefeitura, a faixa
de terreno não
edificante próxima

ao Rio Ipiranga e de
galeria de águas
pluviais, situada
dentro do
condomínio, terá a
remissão de débitos
do Imposto Predial
Territorial Urbano
(IPTU).
De acordo com o
prefeito, o processo
que acarretou a
dívida foi um erro
grave cometido
pelas
administrações
passadas, que
aprovaram o
projeto e a
construção do

condomínio de
forma irregular,
justamente sobre a
faixa de terreno
não edificante.
“Resolvemos essa
pendência judicial e
financeira,
isentando o
condomínio do
pagamento. Mas o
mais importante é a
solução contra as
enchentes. Nosso
objetivo é
combater as
enchentes da Vila
Vivaldi com obras
de infraestrutura”,
explicou.
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Obras de revitalização do Monumento
do Cruzeiro, no Baeta, são entregues
Iluminação,
amplo jardim
e revestimento
envelhecido
são algumas
das melhorias

Na noite da última
sexta-feira (15/4) os
moradores da região
do bairro Baeta
Neves receberam
um grande presente:
as obras de
revitalização do
Monumento do
Cruzeiro, tradicional
símbolo religioso
que desde 1986
não era reformado.
Erguido no ponto
mais alto do Baeta,
na esquina das ruas
Giacinto Tognato
com Raphael
Lazzuri, sua
recuperação teve
investimento de
cerca de R$ 30 mil.
O prefeito participou
da Via-Sacra, que
saiu da Igreja Santo
Afonso Maria de
Ligório - distante em

Foto: Divulgação
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Investimento na reforma foi de R$ 30 mil

torno de dois
quilômetros do
Monumento - e deu
início à cerimônia de
entrega das obras.
Carregando velas,
cerca de 500 pessoas
acompanharam a
caminhada.
O Cruzeiro recebeu
revestimento

envelhecido, piso,
calçada, gradil e um
jardim mais amplo,
com vegetação de
espécies nativas.
Também foi instalada
nova iluminação, o
que faz com que ele
seja muito mais
visível à noite.
O chefe do

Executivo falou de
sua satisfação de
poder entregar as
obras.
“O Cruzeiro é um
marco para a cidade.
Estamos
devolvendo para a
população
sua história e suas
origens”.

História
Em 1962, um
morador do Baeta
Neves, Willy Stucker,
construiu uma cruz
de madeira e a fincou
no local no dia 2 de
setembro de 1962.
Na época, contou
com o apoio da
Congregação dos
Padres e
Redentoristas de
Aparecida. Nos anos
70, no governo de
Geraldo Faria
Rodrigues, a cruz foi
recuperada, já que
sua base estava
apodrecida. Foi na
gestão do prefeito

Aron Galante, nos
anos 80, que o
monumento adquiriu
sua forma atual.
Cruzeiro do Baeta Neves em
1974, após a primeira reforma

“Estamos comemorando
49 anos de história.
Quando ajudei a instalar
o Cruzeiro aqui, jamais
pensei que ele pudesse
ficar assim. Só tenho
que, em nome de todos,
agradecer ao prefeito e a
esta parceria da
Prefeitura com as
comunidades católicas”
Goncilio de Souza
Nunes, há mais
de 50 anos
no Baeta Neves

Acordo entre Prefeitura e Sabesp
dará agilidade aos reparos de vias

Acordo firmado em
2010 entre a
Prefeitura e a
Companhia de
Saneamento Básico
do Estado de São
Paulo (Sabesp) vem
permitindo, desde o
começo de abril,
que os buracos nas
vias do município
causados pelas
intervenções da
estatal sejam
reparados com mais
agilidade,
melhorando o
trânsito de veículos.
Pelo convênio, a
Administração
municipal receberá o

repasse de
aproximadamente
R$ 4,2 milhões da
Sabesp para fazer
os reparos de
manutenção
asfáltica.
A Prefeitura executa
os serviços de
fechamento dos
buracos e
asfaltamento das
intervenções da
Sabesp relacionados
a manutenção de
redes de água e
esgoto. O
fechamento das
valas resultantes de
reforço e melhoria
do sistema de
saneamento
continuarão a ser
executados por
empresas
contratadas pela
concessionária.
As intervenções
estão em fase inicial

Os atendimentos na Prefeitura de São
Bernardo do Campo serão encerrados nesta
quarta-feira (20/4), às 17h. Os departamentos
voltarão a atender a população na segundafeira (25/4), a partir das 7h.
SERVIÇOS DA PREFEITURA
DE SÃO BERNARDO

Foto: Divulgação

Com repasse
da estatal,
Administração
passará a
fazer a
manutenção

O que abre e fecha no
feriado de Tiradentes

Acordo promete diminuir transtornos à
população decorrentes das intervenções

pela Prefeitura e a
estimativa é de que
sejam recapeadas
456 mil m² de área
de valas.
Para o secretário de
Obras e Serviços
Urbanos, o
convênio
proporcionará que
este tipo de serviço
seja realizado com
mais qualidade e
rapidez. “A proposta
desta parceria é

tornar o trabalho
mais eficaz,
beneficiando a
população e
desafogando o
volume de
solicitações”, disse.
Atualmente, a
Sabesp realiza
mensalmente uma
média de 1,8 mil
serviços de
reposição de
pavimento em ruas e
calçadas da cidade.

Serviço funerário: funcionamento normal
Coleta de lixo: funcionamento normal
Bota-fora: funcionamento normal
Varrição: sistema de plantão no feriado (21)
e no domingo (24/4). Demais dias normal
Feiras Livres: funcionamento normal
Parques Municipais: funcionamento normal,
das 6h às 22h
Farmácias: sistema de plantão no sábado e
domingo (22 e 23/4). Demais dias normal
Mercado Municipal do Rudge Ramos:
fechado na sexta-feira (22). Demais dias
normal.
Rede Fácil: fechada nos dias 21, 22 e 23/4
e volta a funcionar na segunda-feira (25/4),
das 7h às 19h30.
CTR: fechada nos dias 21, 22 e 23/4 e
volta a funcionar na segunda-feira (25/4),
das 8h às 17h.
Pronto-socorros e UBSs: funcionam os
Pronto-Atendimentos 24 horas (Silvina,
Alvarenga e Paulicéia), os prontos-socorros
(Central, Baeta Neves, Rudge Ramos e Taboão)
e as Unidades de Pronto-Atendimento 24h
(UPAs) Vila São Pedro, Demarchi/Batistini,
União/Alvarenga e Riacho Grande.

Gestão de Pessoas tem
novo endereço
O Departamento
de Gestão de
Pessoas da cidade
estará em novas
instalações a partir
de 2/5. O espaço,
que funciona
desde 2003
na Rua Santa
Filomena, 269,
passará a atender
os servidores na
Avenida Senador
Vergueiro, 3.315.
O prédio terá
melhor
infraestrutura e
acessibilidade
para pessoas com
deficiência.
Atualmente, o
espaço realiza
serviços como
contratação,

chamamento de
concurso e
agendamento de
férias. Com a
mudança, os
serviços de
inspeção médica,
segurança do
trabalho e
assistência
social, hoje
realizados no
espaço da
Secretaria de
Saúde, estarão
disponíveis no
edifício.
A mudança de
endereço
ocorrerá a partir
dos dias 27, 28 e
29 de abril, quando
o atendimento
estará suspenso.
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53 quadras de EMEBs passam
por reformas e readequações

Decreto regulariza campo
do Cruzeiro

4 unidades
já foram
entregues;
quadra no Jd.
Jussara foi a
mais recente
“Essa quadra veio
em boa hora, pois a
maioria das crianças
não tinha um
espaço como esse
para praticar
atividades”. Essa foi
a declaração da
dona de casa
Franciele Carvalho
Venâncio, mãe de
um aluno de 4 anos,
durante a entrega
pelo prefeito, na
última sexta-feira
(15/4), da reforma
da quadra
poliesportiva da
Escola Municipal de
Educação Básica
(EMEB) Francisco
Mieli, no Jardim das
Acácias, que atende
cerca de 400 alunos
de 3 a 5 anos.
A entrega das obras
no equipamento que incluíram
cobertura metálica e
fechamento lateral,
iluminação, piso da
calçada, piso interno
e acessibilidade,
além da aquisição
de material para
PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

práticas esportivas
como bolas, redes
e tabela de
basquete -, faz
parte de um plano
mais amplo da
Prefeitura, cuja
meta é reformar, ao
custo de R$ 16,9
milhões, um total
de 53 quadras na
cidade. A última a
ser entregue foi a
da EMEB Lourenzo
Enrico Felice
Lorenzetti, no
Jardim Jussara, dia
19/4.
De acordo com o
prefeito, todas as

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar

Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de
27 de dezembro
de 1973

Prefeitura. A
assinatura também
faz com que os
dois times se
responsabilizem
pelo espaço, que
poderá ser
utilizado por
outras pessoas.
O Campo do
Cruzeiro recebeu
diversas
melhorias, como
nova pintura,
alambrado,
reforma na parte
elétrica e
hidráulica,
arborização e
espaço para
playground.

Quadra poliesportiva da EMEB Francisco
Mieli, no Jardim das Acácias

Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli

PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Decreto de
permissão de uso
coletivo assinado
pelo prefeito no
sábado (16/4) com
os times Meninos
Futebol Clube e
Cruzeiro Futebol
Clube vai permitir
disponibilizar para
a comunidade e
gerir com muito
mais eficiência o
Campo do
Cruzeiro, no bairro
Rudge Ramos.
Com o decreto, o
campo de futebol
passa a ser
reconhecido
legalmente pela

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
Edmar Luz de Almeida

quadras que estão
sendo construídas
ou reformadas
terão o mesmo
padrão de
qualidade.
“Acreditamos que
esses espaços de
prática esportiva,
cultura e lazer
também podem
transformar o
aprendizado dos
nossos alunos”,
afirmou, lembrando
que a comunidade
do entorno será
beneficiada, pois a
quadra também
servirá a população

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

local.
Ao mesmo tempo
em que melhora a
estrutura das
unidades, a
Prefeitura amplia
programas como o
Tempo de Escola e
Mais Educação, que
promovem
atividades
educativas nas
áreas de arte,
cultura, esporte e
lazer fora do
horário regular de
aula. Hoje, 30
escolas já dispõem
de ações integradas
com a comunidade.

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 Saúde
Arthur Chioro
Secretaria de Serviços Urbanos
José Cloves da Silva
Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

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
Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)
Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi
Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Campo recebeu diversas melhorias

“A assinatura do decreto
de permissão de uso do
campo do Cruzeiro
foi um passo importante
para todos da região.
Agora nós temos a
documentação,
o que facilita
para conseguirmos
parcerias, inclusive
com a Prefeitura”.
Marcino de Carvalho,
presidente do Cruzeiro
Futebol Clube

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
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A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro, São Bernardo do Campo. Para se cadastrar é
necessário apresentar carteira de trabalho, RG e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8h
às 15h, com limite de 300 senhas que poderão ser alteradas, canceladas e suspensas, conforme a demanda e o resultado do empregador.

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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