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S. André
A Câmara Municipal de
Santo André devolveu mais
R$ 8.553.480,94 aos cofres
do Executivo, somando R$
13.573.480,94. O Legislativo já
havia antecipado R$ 5 milhões
para a Prefeitura cobrir custos.

Medidas de gestão adotadas pela administração
pública direta do Estado nos
últimos três anos geraram
uma economia de aproximadamente R$ 1 bilhão aos
cofres públicos paulistas.
Pág. 02

O Réveillon na Paulista terá
shows de Claudia Leitte, Latino
e do grupo Sambô, além de DJ.
As festividades vão começar às
20h do dia 31 de dezembro e vão
até às 2h30 de 1º de janeiro. O
Metrô funcionará 24 horas.
Pág. 03
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São Bernardo e Emae anunciam
ampliação no transporte da balsa
Orlando Morando faz
balanço de 1 ano
Em entrevista, o prefeito de São Bernardo falou das conquistas conseguidas este ano e, com as dívidas sanadas, contou sobre as perspectivas de investimento em 2018 . Página 2

São Caetano inscreve
para Prova de Reis

Corrida será no dia 14 de janeiro de 2018
Estão abertas as inscrições
para a Prova de Reis de São
Caetano. Em sua 41ª edição, a
corrida de rua será disputada
no dia 14 de janeiro de 2018.

O percurso, de 10 km, tem
largada às 8h na Av. Presidente
Kennedy. Podem participar corredores a partir dos 16 anos de
idade. Página 4

Em mais uma ação de compromisso pela melhora a qualidade de vida dos moradores
do Riacho Grande e região do
pós-Balsa, a Prefeitura de São
Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, juntamente com
a Empresa Metropolitana de
Águas e Energia (Emae), anunciou a autorização para ampliação da capacidade da balsa João
Basso, que dá acesso ao bairro
Tatetos, pela Represa Billings. A
nova plataforma flutuante terá
capacidade para transportar
400 passageiros e 40 veículos, o
dobro da capacidade atual (18
veículos e 200 passageiros), a
partir de 1º de julho de 2018.
Página 3

Os 13,7 mil estabelecimentos de prestação de serviço de
São Caetano do Sul já estão
recebendo folhetos e adesivos
de divulgação do Programa
Nossa Nota, que visa a inibir a
sonegação e incrementar a receita do município. O material

de divulgação está sendo distribuído por fiscais da Receita, que
se colocam à disposição para
orientar e tirar dúvidas.
O objetivo do programa,
lançado em novembro, é estimular a população a pedir a
nota fiscal de serviços. Página 4

Prefeito Orlando Morando durante assinatura do contrato

Santo André obtém linha de crédito
para modernizar atendimento
Seguindo o plano de modernização, a Prefeitura de
Santo André assinou dia 26,
juntamente com o Banco do
Brasil, uma linha de crédito
via PMAT (Programa de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos), oriundo
do BNDES, que trará novos
investimentos para uma Praça de Atendimento com mais
eficiência, além de uma gama
de outras ações. O programa
promove aplicações voltadas
à melhoria da qualidade e
transparência da gestão pública, visando a modernização
da administração tributária e
qualificação do gasto público
nos municípios. Página 3

Programa Nossa Nota está
Cinema
em 13.700 prestadores de
serviços de São Caetano

Prefeito Auricchio e o secretário da Fazenda, Jefferson da Costa

Ricardo Cassin

Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra assinou acordo com Banco do Brasil

Desde a infância sonhando com
um mundo mágico, P.T. Barnum
(Hugh Jackman) desafia as barreiras
sociais se casando com a filha do
patrão do pai e dá o pontapé inicial
na realização de seu desejo abrindo
uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa,
mas ele logo vislumbra uma ousada
saída: produzir um grande show
estrelado por fraudes, bizarrices e
rejeitados de todos os tipos. Página 5

Jornal da Região

02

Câmara de SCS digitaliza mais
de 2 milhões de documentos
Com um acervo estimado
em 2 milhões de documentos,
a Câmara de São Caetano está
digitalizando o acervo da Casa,
composto de processos (administrativos, legislativos e jurídicos), livros, periódicos e outros
documentos. Um dos objetivos
da iniciativa é a redução de
custos, provenientes do mau
gerenciamento da informação.
Hoje, o acervo digitalizado do
Legislativo corresponde a menos
de 5%. A previsão é de que em
um ano este percentual alcance
100%, ficando disponível em um
sistema web.

CMSCS

Prefeito Orlando Morando faz balanço de 1 ano
e destaca plano de recuperação financeira
oficiais, além de congelamento de 35% nos
cargos comissionados.
O plano deu certo. Em 100 dias de
gestão, o governo conseguiu apresentar
uma economia de R$ 102 milhões nos
cofres públicos, uma economia de mais
de R$ 1 milhão por dia e para o ano que
vem a Administração prepara um planejamento de investimentos avançandos
ainda mais nos serviços públicos.
“Hoje não devemos para nenhum
fornecedor. O mais importante em todo
este processo de economia é que não
deixamos de apresentar programas e
medidas por todos os setores de São
Bernardo. Mesmo diante da dificuldade,
o trabalho foi concentrado para recuperar o potencial da cidade”, pontuou o
prefeito são-bernardense.
A gestão imprimiu um ritmo acelerado de novos programas nas mais
diversas áreas. Na Saúde, os principais
foram o “Saúde Prioridade”, uma parceria com a rede privada, que eliminou
a espera de 70 mil exames e consultas
no município, em 120 dias, e o “Saúde
Prioridade Cirurgia”, em andamento

Orlando Morando: "Colocar as finanças em dia foi um grande desafio"

JR: Ao completar este primeiro ano
de gestão, qual o fator mais importante
para o senhor que precisa ser destacado?
"A principal ação foi ajustar as finanças. Pegamos pela frente uma dívida
extremamente alta, R$ 200 milhões.
Conseguimos saldar e hoje não devemos a
nenhum fornecedor. Com a renegociação
de contratos com empresas prestadoras
de serviços foram retraídos R$ 30 milhões.
Diminuição do repasse ao Consórcio,
mais R$ 7,5 milhões. Com cargos comissionados (R$ 27,6 milhões); descontos
em contratos vigentes (R$ 17 milhões);
devolução dos carros oficiais (R$ 5,1 milhões); redução das horas extras (R$ 6,2
milhões); diminuição de consumo de água
(R$ 4,5 milhões); suspensão da verba de
Carnaval (R$ 1,2 milhão); redução dos
imóveis alugados (R$ 1 milhão); corte
de celulares coorporativos (R$ 120 mil)
e mudança para formato eletrônico do
Diário Oficial do Município (R$ 900 mil).
Estes foram nossos primeiros desafios e
mais importantes que nos deram fôlego
para novos desafios”
JR: Este controle financeiro permanece pela gestão?
"Os cortes maiores foram feitos em

nosso início de trabalho. Passei a peneira
grossa. O dinheiro público precisa ser
muito respeitado e bem investido. O que
estava acontecendo na cidade era um
desperdício muito grande"
JR: Em meio aos problemas da crise
econômica, a gestão conseguiu efetuar
programas, ações. Como o senhor descreve este planejamento?
"Os programas que conseguimos instituir foram criteriosamente trabalhados
e planejados, pois foram diretos aos anseios de São Bernardo. Assim, o trabalho
vai se desenvolvendo para quem quer
realmente fazer. Destaco aqui o Saúde
Prioridade. Quando assumimos, tinha
uma fila de 70 mil pessoas, apontada pela
Justiça. Precisávamos achar um caminho.
Buscamos a parceria com a iniciativa privada, detalhando a nossa meta. Quando
se trabalha sério, você consegue apoio"
JR: Dentro deste primeiro ano, o
senhor apresentou outros novos programas, além do Saúde Prioridade. Como os
descreve e prevê a funcionalidade?
"Na Educação, foi ousado. Conseguimos, de maneira pioneira, implantar
horário integral, aumentando a grade de
cinco para nove horas, por meio do Educar
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Em três anos, SP
economiza R$ 1 bilhão
em despesas de governo

Pio: “É um investimento que garantirá a proteção do acervo desta Casa"

Entrevista

“Conseguir colocar as finanças em dia
em São Bernardo foi um grande desafio”.
Esta foi uma das frases proferidas pelo
prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, para sintetizar a marca do novo
trabalho realizado no município, que está
prestes a completar um ano. Depois de
superar grandes desafios, a expectativa
é por investimentos em 2018.
Depois de uma vitória emblemática
no processo eleitoral de outubro de 2016,
Morando iniciou, antes mesmo de tomar
posse como prefeito, a traçar um forte
planejamento para equilibrar as contas
do município, que mostravam graves
problemas, como alta inadimplência com
fornecedores, obras inacabadas e paralisadas, além de ineficiência nos serviços
ofertados à população.
Assim, nos primeiros dias de gestão foi
instituído um controle austero de economia, destacados por 10 itens, cujo objetivo
era proporcionar fôlego aos R$ 200 milhões
de restos a pagar, que foram deixados pela
administração de Luiz Marinho (PT). Entres
as medidas adotadas, destacaram-se os
cortes de celulares corporativos, carros
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para acabar com a fila de mais de 3 mil
pessoas que aguardam procedimentos.
Na Educação, foi instituído o “Educar
Mais”, inserção, de maneira inédita na
cidade, de tempo integral nas escolas.
No primeiro ano, o programa atingiu
mais de 2.200 crianças.
Outros setores também se destacaram como a Segurança, com o “Noite
Tranquila”, ação contra os chamados
“Pancadões” e que abordou mais de
8.000 pessoas e efetuou inúmeras
ocorrências. A gestão ainda conseguiu
efetuar conquistas expressivas como o
empréstimo para retomar as obras do
Paço, trazer o primeiro Restaurante Bom
Prato, instituir leis importantes, como a
contra o assédio sexual e de incentivo
fiscais. Impulsionar a economia como a
Nota 1000 e uma política de fomento a
mais empregos. Além disso, destaca-se a
zeladoria, forte ritmo das regularizações
fundiárias pela cidade, retomada do Estúdio e Pavilhão Vera Cruz
Abaixo a entrevista na íntegra com
o prefeito de São Bernardo, sobre o
primeiro ano de gestão.
Mais. Mais de 2.300 crianças contempladas neste primeiro momento. No primeiro
dia de gestão, começamos com o “Nova
São Bernardo”, ação de zeladoria que fez
intervenções nos bairros. Na Habitação, o
destaque ficou para a “A Casa é Minha”,
que efetuou a regularização de mais 1000
moradias no município. Todas estas ações
foram bem efetuadas e pensadas para a
execução e mostram bons resultados."
JR: E nos outros setores, o que o senhor destacaria?
"No desenvolvimento econômico,
conseguimos mais postos de trabalho,
articulando a chegada de novas empresas.
Em Cultura, efetivamos o Festival de Verão
do Riacho Grande, de maneira inédita, e
sem custos para a Prefeitura. No Esporte,
boas conquistas. Trouxemos os super
campeões (os irmãos Hypolito, Daniele e
Diego, da Ginástica) e reformamos o campo do Jardim do Lago. Na Vigilância, lançamos o “São Bernardo Contra a Dengue”,
ação pioneira na região este ano. Um
serviço importante foi a rede de esgoto no
Jardim Jussara. E outro plano que gostei
muito e deu resultado foi a inauguração
da sala de partos humanizados no HMU,
que em 50 dias, realizou 100 partos. Lançamos novas leis, como a Lei de Incentivo
Fiscal, a Nota 100, que premia pessoas,
por meio da nota fiscal eletrônica. Recriamos o Fundo Social de Solidariedade,
coordenado de maneira voluntária pela
minha esposa Carla Morando. Durante
os anos do PT, o fundo foi esquecido.
Conseguimos números expressivos, como
a arrecadação de 138 mil peças de roupa
na campanha do agasalho"
JR: Qual a sua expectativa para o
próximo ano?
“Seguir trabalhando para proporcionar os melhores serviços para a sociedade
de São Bernardo. Respeitando o dinheiro
público e recolocar a cidade em seu lugar
de destaque”.

Governador Geraldo Alckmin concedeu entrevista

Medidas de gestão adotadas pela administração
pública direta do Estado
nos últimos três anos geraram uma economia de
a proxi ma da mente R$ 1
bilhão aos cofres públicos
paulistas. Além da redução
de gastos conseguidas até
aqui, o Estado projeta economizar mais R$ 57 milhões
anuais com a substituição
gradual da frota de veículos
pela utilização de aplicativos de automóveis.
Entre as medidas adotadas em toda a administração
pública, anunciadas pelo
governador Geraldo Alckmin
nesta quarta-feira (27), está a
economia de recursos gerada
pela melhor utilização de prédios públicos, com a redução
de aluguéis de imóveis.
“Nós conseguimos um
esforço grande ao fazer um
reajuste e reduzir R$ 997
milhões em economia. É
praticamente R$ 1 bilhão,
sem diminuir serviços nem
reduzir investimentos, apenas na área de custeio. O
Brasil não tem mais como
aumentar impostos. Pelo
contrário, deve diminuir a
carga tributária à medida
que avança. Só existe um caminho, melhorar a eficiência
do gasto público, fazer mais
e melhor com menos dinheiro”, disse Alckmin.
A revisão dos contratos
de aluguel foi umas das medidas adotadas pelo Comitê
Gestor criado em 2015 e
formado pelas Secretarias
de Governo, Fazenda, Planejamento, Procuradoria
Geral da Fazenda (PGE) e
Casa Civil. Com ela foi possível reduzir as despesas de
aluguel em R$ 424 milhões.
Mais R$ 17,5 milhões foram
poupados com diretrizes
que incluíram o afastamento
de servidores e redução de
viagens internacionais.
Com a suspensão de novos contratos de aluguel de
imóveis e melhor aproveitamento de prédios públicos
foi possível reduzir em 8,6%
o volume de locações e eco-

nomizar R$ 38 milhões com
a extinção de 60 contratos,
entre 2016 e 2017.
O programa estadual Poupatempo, por exemplo, conseguiu economizar R$ 147
milhões, entre 2015 e 2017,
com a renegociação de contratos de prestação de serviços e a mudança no modelo
de aluguel de prédios.
A alteração do modelo de
licitação para contratação de
serviços gerou redução de
gastos da ordem de 30% e os
custos de aluguel de prédios
em shopping foram bancados
pelos próprios empreendimentos comerciais.
Ao mesmo tempo em
que economizou recursos,
o Poupatempo ampliou em
31% a quantidade de atendimentos e dobrou o número de unidades, de 33
para 70. O investimento
em tecnologia e inovação,
com a instalação de totens
de serviço e atendimento
virtual, também contribuiu
para o redimensionamento
das unidades.
Entre as empresas, a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo) conseguiu
reduzir em R$ 206,5 milhões
as despesas, via renegociação
de contratos com fornecedores, de planos de saúde e
odontológicos para funcionários e adoção de programa de
demissão voluntária.
Redução da frota
O Governo do Estado pretende reduzir em 25% o número de veículos, das atuais
7.357 unidades para 5.509
unidades, com a substituição
da frota do Estado por aplicativos de veículos, iniciada no
início de dezembro, com a
contratação por licitação da
empresa Cabify.
A medida vai retirar de
circulação 1.866 veículos da
frota e permitir uma economia de R$ 35,1 milhões, em
redução de gastos com combustível e manutenção, além
da arrecadação de cerca de
R$ 11,3 milhões com o leilão
de 1.479 veículos.
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São Bernardo e Emae anunciam
ampliação no transporte da balsa
Capacidade da plataforma flutuante será duplicada a partir de julho de 2018

Prazo para
aderir ao
Renegocia
Semasa
termina hoje
Os munícipes de Santo
André têm até hoje (29)
para aderir ao programa
Renegocia Semasa (Serviço
Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André),
que possibilita descontos de
até 100% nos juros e multas
aos usuários que fizeram
dívidas com a autarquia até
o dia 30 de junho deste ano.
Até agora, o Semasa realizou mais de mil negociações
com moradores inadimplentes, número que representa
R$ 3,170 milhões de pagamentos de dívidas em andamento. Desse total, já foram
arrecadados R$ 532 mil.
Para conseguir descontos
de 100% nos juros e multas,
o munícipe precisa efetuar o
pagamento em até 3 vezes.
Para parcelas de 4 a 12 vezes,
o benefício será de 75%; de
13 a 24 parcelas, de 50%; e
de 25 a 36 vezes, de 25%.
Acima de 3 parcelamentos,
são cobradas taxas de juros
remuneratórios de 0,5% e
0,7% ao mês.
As dívidas renegociadas
com o Semasa são de taxas,
tarifas de água e esgoto e
multas ambientais. O valor
das parcelas não pode ser
inferior a 20 FMPs (fator
Monetário Padrão), que é
equivalente a R$ 75,16.
Para aderir ao programa
é necessário comparecer
em um dos cinco Postos de
Atendimentos do Semasa os endereços estão disponíveis no site da autarquia. Na
condição de pessoa física, é
necessário levar cópias do
documento de identidade e
do CPF. De pessoa jurídica,
cópias do CNPJ e dos atos
constitutivos da empresa,
além de alterações no caso
de o contribuinte constituir-se pessoa jurídica. Nos dois
casos também é necessário
portar a conta de saneamento ambiental, nota de
débito ou mandado judicial.

Em mais uma ação de compromisso pela melhora a qualidade de vida dos moradores
do Riacho Grande e região do
pós-Balsa, a Prefeitura de São
Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, juntamente com
a Empresa Metropolitana de
Águas e Energia (Emae), anunciou a autorização para ampliação da capacidade da balsa João
Basso, que dá acesso ao bairro
Tatetos, pela Represa Billings. A
nova plataforma flutuante terá
capacidade para transportar
400 passageiros e 40 veículos, o
dobro da capacidade atual (18
veículos e 200 passageiros), a
partir de 1º de julho de 2018.
O anúncio foi feito pelo prefeito de São Bernardo, Orlando
Morando, ao lado do presidente da Emae, Luiz Carlos Ciocchi,
o vice-prefeito e secretário de
Serviços Urbanos, Marcelo
Lima, do presidente da ETC
(Empresa de Transporte Coletivo), Ademir Silvestre, demais
secretários da Administração,
vereadores, além de líderes de
bairros e moradores da região
do pós-Balsa, em ato oficial na
sede da subprefeitura do Ria-

Ricardo Cassin

Balsa João Basso aumentará a capacidade de 200 para 400 passageiros

cho Grande. Também presente
no encontro estava o senhor
André Bezerra, representante
da diretoria da Bravo Marítima, empresa vencedora da
contratação e que vai executar
o serviço de substituição das
plataformas flutuantes, em um
investimento de R$ 2 milhões.

Cicote faz devolução
recorde de R$ 13,5 mi

Durante a assinatura de
contrato, Morando pontuou o
impacto que o transporte ampliado vai proporcionar à região,
detalhando toda a trajetória em
torno da conquista do projeto.
“Atualmente a fila de espera
para o uso da balsa está em
torno de uma hora, na semana,

e cerca de três horas, nos fins
de semana. Essa ampliação na
capacidade de transporte vai diminuir pela metade este problema, avançando um drama antigo
de todo o local. O que o nosso
governo fez foi trabalhar com a
verdade, com responsabilidade,
cumprindo com o que podia ser

feito. Sem falsos projetos de
gestores passados”, pontuou.
O desfecho positivo foi bastante celebrado pelos moradores locais, que participaram do
ato oficial. “Trata-se um sonho.
Uma grande melhora para todos
nós”, destacou o líder comunitário, Rubinho do Santa Cruz.

Santo André obtém linha de crédito
para modernizar atendimento
Ricardo Trida/PSA

Ricardo Trida / PMSA

Cicote faz devolução recorde de R$ 13,5 milhões à Prefeitura

A Câmara Municipal de Santo
André devolveu, na quinta-feira
(28/12), R$ 8.553.480,94 aos
cofres do Executivo, somando
R$ 13.573.480,94. O Legislativo
já havia antecipado R$ 5 milhões
à Prefeitura, requisitados para
sanar deficiência no fluxo de
caixa, decorrente de sucessivas
quedas de receita no município.
A devolutiva orçamentária
foi recorde, na comparação
com a série histórica de desempenhos observados desde
2011, quando o retorno financeiro totalizou R$ 6,6 milhões.
O chefe do Legislativo, Almir
Cicote (PSB), entregou ao prefeito Paulo Serra declaração de
devolução de saldo de verbas
requisitadas e não utilizadas

neste exercício. “Mesmo em
cenário adverso, com a crise
econômica impactando as contas públicas do País, conseguimos uma devolução histórica
à Administração Municipal,
possível a partir da adoção de
medidas de contenção de gastos e responsabilidade fiscal”,
destacou Cicote.
“Os vereadores estão atentos à necessidade de corte
de gastos e de otimização de
recursos. É o único Legislativo
a contar com duas sessões
semanais (de terça e quinta-feira). Em 2018, seguiremos
com o desafio de enxugar
gastos e aplicar verbas de forma transparente, eficiente e
responsável”, garantiu Cicote.

Prefeito Paulo Serra assinou acordo com Banco do Brasil

Seguindo o plano de modernização, a Prefeitura de Santo
André assinou dia 26, juntamente com o Banco do Brasil,
uma linha de crédito via PMAT
(Programa de Modernização da
Administração Tributária e da
Gestão dos Setores Sociais Básicos), oriundo do BNDES, que trará novos investimentos para uma
Praça de Atendimento com mais
eficiência, além de uma gama
de outras ações. O programa
promove aplicações voltadas à
melhoria da qualidade e transparência da gestão pública, visando
a modernização da administração tributária e qualificação do
gasto público nos municípios. O
investimento da casa de R$ 20
milhões de reais – sendo 70%

do montante vindo do banco
– será utilizado nas melhorias
do espaço físico e principalmente no aperfeiçoamento
dos sistemas de informática
trazendo mais eficiência para os
munícipes, além de contemplar
demais ações. Os detalhes do
projeto estão em finalização e
entrarão em atividade, já com
início em janeiro.
Os objetivos do programa
passam pela modernização tecnológica com a aquisição de
equipamentos para atualização
do parque computacional, como
servidores, estações de trabalho,
sistemas, e a facilitação da arrecadação própria para melhor
execução de atualização de cadastro imobiliário e recuperação

de ativos. Outro ponto importante, e que já teve início a partir da
atual gestão, é a implantação de
processo administrativo digital,
fazendo com que o acervo do
Arquivo Municipal passe por
digitalização, assim reduzindo
o uso de papel e contribuindo
com o meio ambiente, além de
permitir que um processo, seja
ele interno ou solicitado pelo
munícipe, seja aberto de qualquer lugar através da internet
pelo aparelho celular do próprio
cidadão, sem a necessidade
de uso de papel. A melhoria
geral no atendimento trará ao
andreense mais tranquilidade
após a reforma com uma central
moderna, com respostas mais
rápidas e seguras.

Valor do IPVA 2018 está disponível
para consulta na internet
Os proprietários de veícu- ou parcelar o tributo em três
los registrados no Estado de vezes (nos meses de janeiro,
São Paulo já podem conferir o fevereiro e março), de acordo
valor do Imposto
a Procom o final
da placa
do veículo.
Bairrossobre
Paulicéia
e Jordanópolis
vão receber
coleta
priedade de Veículos Automo- Também é possível quitar o
tores (IPVA) na rede bancária imposto no mês de fevereiro,
ou diretamente no endereço sem desconto (confira as datas
www.valoripva2018.fazenda. na tabela ao lado).
sp.gov.br, mediante o número
O prêmio do seguro obrigado Renavam e placa do veículo. tório DPVAT deve ser recolhido
Para automóveis, caminho- de forma integral junto com a
netes, ônibus, micro-ônibus, primeira parcela do IPVA ou
motos e similares, o vencimen- juntamente com a cota única.
to começa no dia 9 de janeiro
Licenciamento - O governo
de 2018. Os contribuintes de São Paulo tem adotado,
podem pagar o IPVA 2018 em cada vez mais, os meios elecota única, com desconto, trônicos para a prestação de

serviços públicos, o que facilita
a vida do cidadão, que não
precisa se deslocar e pegar filas
para atualizar um documento.
No caso do licenciamento
de veículos, por exemplo, não
é necessário ir às unidades do
Detran.SP ou imprimir boleto
para fazer o pagamento. Basta
informar o número do Renavam
ao caixa bancário ou selecionar
essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou
no internet banking.
Para receber o documento
em casa, o cidadão paga R$ 11
a mais pela postagem dos Cor-

reios. Neste caso, o documento é emitido automaticamente
e a entrega é realizada em até
sete dias úteis no endereço de
registro do veículo, por isso é
importante estar com o cadastro atualizado no Detran.SP.
Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente,
é só ir até um posto Poupatem-

po ou unidade do Detran.SP
da cidade onde o veículo está
registrado, com o comprovante
de pagamento e a identidade.
Independente do final da
placa, o motorista que desejar
pode optar pelo licenciamento
antecipado e realizar o pagamento junto com o recolhimento do IPVA.
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São Caetano: Programa Nossa Nota
está nos prestadores de serviços
Objetivo do programa é estimular a população a pedir a nota fiscal de serviços

Pró-Memória
de SCS projeta
atividades
para 2018
Divulgação

17 exposições foram realizadas

A Fundação Pró-Memória
de São Caetano do Sul chega
ao fim de 2017 com saldo
positivo em seu objetivo de
preservar e salvaguardar a
memória do município e de
sua população. No total, foram realizadas 17 exposições
entre virtuais no site e físicas
na Pinacoteca Municipal,
Museu Histórico Municipal
e Ateliê Pedagógico - Espaço Cultural Casa de Vidro
prestigiadas por milhares de
pessoas. Além disso, a Pró-Memória também realizou
duas mostras itinerantes expostas em quatro locais de
grande público da cidade
(Atende Fácil, Câmara Municipal, Cecape e Hotel Mercure).
A FPM participou também
com suas atrações de atividades como a Festa Italiana,
a Entoada Nordestina e a
Universidade Aberta da USCS.
Na linha editorial, a Pró-Memória também fez bonito. A tradicional revista
Raízes chegou este ano aos
números 55 e 56 marcando a
celebração de dois fatos históricos do município: os 300
anos do início da construção
da primeira capela de São
Caetano e o cinquentenário
da Fundação das Artes. Já a
Agenda Histórica, em sua edição de 2018, relembra os 70
anos da autonomia político-administrativa da cidade.
Atividades retomadas A Fundação Pró-Memória teve papel essencial na
retomada de dois importantes projetos que visam a
preservação da memória sul-são-caetanense e que foram
interrompidos entre 2013 e
2016: O Cidadão da História
e a Medalha Di Thiene.
Novos projetos - 2018
vem com muitas novidades
para a Fundação Pró-Memória como a ampliação da
reserva técnica da Pinacoteca, um novo conceito para o
Museu Histórico Municipal,
o fortalecimento da linha
editorial com a publicação de
livros e a reabertura do Espaço do Forno. “Vamos centrar
esforços em levar nossas
atrações a um número cada
vez maior de pessoas e assim
nos aproximar mais do dia a
dia do morador da cidade”,
pontuou Charly.

Os 13,7 mil estabelecimentos de prestação de serviço de
São Caetano do Sul já estão
recebendo folhetos e adesivos
de divulgação do Programa
Nossa Nota, que visa a inibir a
sonegação e incrementar a receita do município. O material
de divulgação está sendo distribuído por fiscais da Receita,
que se colocam à disposição
para orientar e tirar dúvidas.
O objetivo do programa,
lançado em novembro, é estimular a população a pedir a
nota fiscal de serviços. A cada
R$ 100 gastos, o consumidor
receberá um cupom eletrônico
para concorrer a prêmios de até
R$ 30.000. Entre os estabelecimentos que fornecem a Nossa
Nota estão estacionamentos,
academias, escolas, cartórios,
salões de beleza, pets shops,
clínicas odontológica e médica,
mecânicas, hotéis e lavanderias, entre outros.
COMO PARTICIPAR - Para
participar do Programa Nossa
Nota, basta o consumidor se
cadastrar no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br/nossanota
e, depois, pedir para colocar
seu CPF em notas fiscais de

Divulgação/PMSCS

O fiscal Maurício Pinto de Oliveira cola adesivo informativo do Programa Nossa Nota em estacionamento da Rua Rio Grande do Sul

serviços. A cada R$ 100 será gerado um cupom eletrônico, com
o qual o consumidor concorrerá
pela Loteria Federal.
Os sorteios serão trimestrais
(nos meses de março, junho,
setembro e dezembro). Cada
sorteio dará um primeiro prêmio no valor de R$ 30.000 e dez
prêmios de R$ 3.000. Segundo

São Caetano inscreve
para Prova de Reis

Paulo Egídio Teixeira, Diretor de
Receita da Prefeitura Municipal
de São Caetano do Sul, todos os
sorteios terão ganhadores: “O
programa procura o número
mais próximo àquele sorteado
pela Loteria Federal”, informa.
Mas não são apenas os
sorteados que se beneficiarão
do programa, destaca Teixeira.

“Esse programa é um meio de
tornar mais justa a tributação,
aumentando a arrecadação
sem aumentar os impostos”. A
Secretaria Municipal da Fazenda estima que, em um ano, o
programa possa reverter para
os cofres públicos cerca de R$
7,5 milhões em impostos – ISSQN (Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza) – que seriam perdidos com sonegação.
A Secretaria da Fazenda
também está distribuindo
material informativo do Programa Nossa Nota no Atende
Fácil (R. Major Carlo Del Prete,
651, Centro) e está disponível
para orientações pelo telefone
4233-7209.

Semasa investe R$ 15 milhões
em novas redes de esgoto
Divulgação/Semasa

Divulgação /Metodista

Tradicional prova chega na sua 41º edição

Estão abertas as inscrições
para a Prova de Reis de São
Caetano. Em sua 41ª edição, a
corrida de rua será disputada
no dia 14 de janeiro de 2018. O
percurso, de 10 km, tem largada
às 8h na Av. Presidente Kennedy.
Podem participar corredores
a partir dos 16 anos de idade.
Para efeito de classificação, as
categorias serão divididas, em
ambos os sexos, de cinco em
cinco anos, de 25 a 59 anos, havendo uma categoria única para
idades entre 16 e 24 anos e outra
categoria única para corredores
acima de 60 anos de idade.
As inscrições devem ser fei-

tas presencialmente no Atende
Fácil, à rua Major Carlo Del Prete, 651, das 9h às 18h. Para os
moradores de São Caetano, as
inscrições são gratuitas (basta
levar comprovante de residência original, no nome do atleta).
Moradores de outras cidades
pagam a taxa de R$ 80 na Caixa
(no Atende Fácil há um posto da
Caixa). Os depósitos são feitos
em nome do Fundo de Apoio
ao Esporte (FAET).
As inscrições estão abertas
até o dia 11 de janeiro de 2018,
ou até que seja atingido o limite
de 3 mil atletas inscritos (o que
ocorrer primeiro).

Obras vão beneficiar Recreio da Borda, além de outros locais

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental
de Santo André) vai implantar
até meados de 2019 cerca de
6.700m de redes e coletores
tronco de esgoto na cidade. O
objetivo é evitar que os resíduos
cheguem a córregos e rios, ampliando assim o tratamento dos
esgotos e reduzindo a poluição
dos cursos d’água em Santo
André. No total, serão investidos
cerca de R$ 15,6 milhões.
As obras começaram no
final de novembro e estão
divididas em três frentes simultâneas. A principal delas vai beneficiar o Recreio da Borda do

Laura e Cemitério. A terceira
frente trabalhará na implantação 570m de redes na região do
córrego Comprido, que atende
bairros do 2º Subdistrito, como
Santa Terezinha, Bangu e Parque das Nações.
Todas as novas redes vão
permitir o transporte dos esgotos gerados em Santo André
até a Estação de Tratamento do
ABC, da Sabesp.
O contrato, assinado com o
consórcio Versátil-DP Barros-RBC, tem o financiamento da
Caixa Econômica Federal, com
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Campo, bairro de Santo André
que fica na área de proteção
aos mananciais. Lá serão implantados cerca de 3.720m de
coletores tronco, sendo mais da
metade através de método não
destrutivo, que reduz a necessidade de escavações no local,
minimizando os impactos que
a obra possa causar ao meio
ambiente e à vizinhança.
Uma segunda frente vai
implantar mais 2.400m de
redes nas regiões dos bairros
Valparaíso, Jardim Stella, Vila
Bastos e Bela Vista, onde ficam
as bacias hidrográficas dos córregos Itororó, Piramboia, Dona

Ricardo Cassin

Jardim Silvina vai
receber melhoria
asfáltica em
São Bernardo
A Prefeitura
de São
BernarJosé e avãoavenida
Doutor José
Bairros
Paulicéia
e Jordanópolis
receber coleta
do oficializou, nesta quarta- Fornari, no Jardim Silvina, e
-feira (27/12), a ordem de antiga solicitação dos moradoserviço para pavimentação res e empresários da região. A
asfáltica, instalação de guia, ordem de serviço foi assinada
sarjeta, galeria de água pluvial pelo prefeito Orlando Morane calçada da Rua João Antônio do, na própria rua João Antôde Souza, no Jardim Silvina. O nio de Souza, na companhia
investimento total é de R$ 271 do vice-prefeito e secretário
mil, com prazo de conclusão de Serviços Urbanos, Marcelo
de 60 dias, contando a partir Lima, do vereador Ivan Silva,
da data do início das obras. O morador da região, do emprelocal é um importante ponto sário Gustavo Boulos, propriede acesso entre a Vila São tário da Creative INX, instalada

Obra receberá investimento de R$ 271 mil

no local, e seus colaboradores.
“Esta via está numa situação bem precária. O estado
da rua prejudica os moradores
que a utilizam como ligação
da Vila São José à avenida

José Fornari, bem como aos
colaboradores desta empresa
que precisam chegar ao seu
trabalho. O objetivo dessa
obra é melhorar a circulação
de pessoas, assim como a

de bens e serviços na região.
Vamos cumprir o compromisso de entregar essa obra no
prazo, na primeira quinzena
de fevereiro”, afirmou o chefe
do Executivo.
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Filme "O Rei do Show" mistura a arte
do circo com performances musicais
Longa conta a história de P.T. Barnum, o "pai do showbusiness"
Divulgação

São Caetano
credencia
instrutores e
coreógrafos
Divulgação

A ator Hugh Jackman é o protagonista do musical

Programa Bandas e Fanfarras

Até o dia 12 de janeiro de
2018 estão abertas as inscrições para o credenciamento
de instrutores e coreógrafos
para as ações culturais e artísticas do Programa Bandas
e Fanfarras. As inscrições
podem ser realizadas de segunda a sexta, das 10h às
17h, na sede da Secretaria
Municipal de Cultura, localizada na Avenida Goiás, 600, 4°
andar - Bairro Santo Antonio.
Podem participar da seleção instrutores e coreógrafos com registro profissional,
graduação, licenciatura, curso técnico ou experiência
comprovada nas áreas artísticas que apresentarem
perfis compatíveis com as
ações do programa.
A Comissão de Seleção
avaliará os inscritos, considerando as exigências especificadas no edital, e os
selecionados integrarão um
banco de dados.
Para mais informações
acessando o edital: http://
www.saocaetanodosul.
sp.gov.br/images/2017/1.
UPLD-AGO2017/dezembro/
edital%202018.pdf

No começo de Hollywood,
os musicais dominavam as salas de cinema dos EUA e eram
uma potência na indústria
cinematográfica do país. Esse
tipo de filme perdeu espaço
nos anos 70 com a chegada
da Nova Hollywood, que trazia
produções mais realistas e
dramáticas, deixando de lado
a teatralidade e a descontração

do gênero. Em 2016, Damien
Chazelle entregou seu La La
Land ao mundo e retomou o interesse do público nas histórias
contadas em dó-ré-mi. O Rei do
Show surfa nessa onda e entrega um filme que encanta por
suas performances grandiosas
e cheias de brilho do gênero.
O longa, dirigido pelo estreante Michael Gracey, conta

a história de P.T. Barnum, o
“pai do showbusiness” e dono
do maior circo de horrores dos
EUA no século 19. O empresário
aqui é vivido por Hugh Jackman, que retorna aos musicais
depois de viver Jean Valjean
em Les Misérables, de 2013. O
filme remonta a trajetória do
empreendedor desde seus dias
de criança, quando sonhava em

fazer parte da alta sociedade
americana, até o auge de sua
carreira como dono do freak
show. Com canções escritas por
Benj Pasek e Justin Paul, O Rei
do Show traz números musicais
deslumbrantes e encantadores.
As músicas trazem um impacto
emocional e conseguem evocar
toda a magia do showbusiness.
As atuações de O Rei do

Show são boas, com Jackman
servindo como escada para seus
colegas de elenco brilharem.
Os destaques ficam nas mãos
de Zac Efron, que constrói bem
a mudança do playboy Philip
Carlyle e de Michelle Williams,
que coloca em Charity uma mulher forte que ainda traz consigo
algumas inocências de menina.
Fonte: jovemnerd.com.br

Marcos Santos/USP

Museu da USP expõe
anatomia humana
Quer saber mais sobre o ta com cerca de mil unidades
corpo humano e suas curio- expostas, entre peças anatôsidades? Então, não deixe de micas preparadas e conserBairros
e Jordanópolis
vão receber
coleta
visitar o Museu
dePaulicéia
Anatomia
vadas por
diversos
métodos,
Humana da USP, na cidade de separadas de acordo com os
São Paulo. O acervo, composto sistemas e aparelhos que comde peças anatômicas e livros põem o corpo humano.
Um dos grandes destaques
de anatomia, começou a ser
formado em 1914, pelo pro- do local é a biblioteca que conta com obras originais raras,
fessor Alfonso Bovero.
O local começou a receber como os livros “De Humani
visitantes a partir de 1960 na Corporis Fabrica”, escrito por
Faculdade de Medicina da USP Adreas Versalius em 1543, e
e, em 1997, foi transferido “Opera Omnia”, escrito por
para o Instituto de Ciências Regnier de Graaf em 1678.
Biomédicas, quando alcançou o
Por conta da deterioração,
expressivo número de 1.800 pe- as obras não estão expostas
ças expostas e uma biblioteca ao público, disponíveis apenas
com aproximadamente dois mil para pesquisas. Outro grande
volumes. Em 2014 foi fechado destaque é a área de coleção
para reforma e, desde então, de crânios, que conta com 500
passou por uma reformulação. peças de indivíduos jovens e
Atualmente, o museu con- adultos de ambos os sexos.

MASSA
CHURRAS
•Espetinhos para churrasco
•Massas frescas e pré cozidas
•Salgados
•Bolos, tortas e doces

LOJA - 2897-7830
ASSADOS - 4318-3964

As estações são divididas pelos sistemas do corpo humano

A exposição também abriga
o espaço Cápsula Bovero, que
reproduz parte do escritório do
anatomista e onde está instalada
uma das mesas de mármore que
Bovero utilizava em suas aulas e
dissecções. O museu, que recebe
entre 25 e 30 mil visitantes por
ano, faz, periodicamente, palestras e exposições temáticas.

Serviço
Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso Bovero
De terça a sexta, das 13h às 16h
Instituto de Ciências Biomédicas III
Cidade Universitária (Avenida Professor Lineu Prestes,
2415 - Butantã ) - Entrada gratuita
(11) 3091-7360 museu.icb.usp.br
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Réveillon da Paulista terá Metrô
24 horas e facilidades para usuários
Metrô de São Paulo vai ampliar o horário e adaptar o funcionamento das estações

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Estacionamento
para clientes
no local

Para facilitar a vida de quem
vai curtir a chegada de 2018 no
“Réveillon da Paulista” o Metrô
de São Paulo vai ampliar o horário e adaptar o funcionamento
das estações que servem à avenida mais badalada da capital.
Nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila
Prudente-Vila Madalena),
exceto estação Consolação,
e 3-Vermelha (Corinthians/
Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) o embarque poderá ser
realizado até às 2h.
Após esse horário, quem
estiver na avenida Paulista,
poderá utilizar as estações
Paraíso, que integra as linhas
1-Azul e 2-Verde, Trianon/
Masp e Brigadeiro, da Linha
2-Verde, e a estação Paulista,
da Linha 4- Amarela, para
embarcar. As demais estações
nessas linhas continuarão em
operação, mas somente para
desembarque.
Nas linhas 5-Lilás (Capão Redondo – Brooklin) e
4-Amarela (Butantã-Luz), que
é operada pela concessionária ViaQuatro, com exceção
da estação Paulista que terá
funcionamento ininterrupto,
todas as demais estações
permanecem abertas para
embarque e desembarque
até 1h. Após esse horário,
as estações ficarão abertas,
no entanto, somente para
desembarque também. Já na
Linha 15-Prata, o horário de
operação das estações Oratório e Vila Prudente não será
alterado na virada do ano e

Divulgação

Virada de ano na avenida Paulista é sempre contagiante

ambas fecham no horário habitual, à meia-noite, reabrindo
às 4h40 do dia 1º.
Estação Consolação
Por questões de segurança
e devido a maior aproximação
do local da festa, todos os
acessos da Estação Consolação fecham às 18h do dia 31
e reabrem somente no primeiro dia do ano. O acesso
às plataformas desta estação
só será possível a quem embarcar na estação Paulista,
da Linha 4-Amarela, e realizar
transferência gratuita para a
Linha 2-Verde. A medida será
informada aos usuários por
meio de cartazes, mensagens

Emergência nas estradas: anote os
números de telefone das rodovias
Arquivo

sonoras nas estações e nos
trens e nas redes sociais oficiais do Metrô.
Durante a noite de Réveillon, para garantir a segurança
dos usuários, o contingente
de funcionários será reforçado
nas estações mais próximas
ao evento. Para uma viagem
tranquila, o Metrô recomenda aos usuários que sigam as
orientações dos empregados
e não formem aglomerações
nas plataformas e mezaninos
das estações.
Para não ter que conviver
com filas de última hora, a dica
é a compra antecipada das passagens. Caso presencie alguma

anormalidade, o usuário dispõe
dos serviços SMS-Denúncia (telefone 97333-2252) e do aplicativo Metrô Conecta para contato. Basta enviar uma mensagem
para atuação dos funcionários
do Corpo de Segurança. O Metrô garante total anonimato do
passageiro. Vale lembrar que é
proibido o consumo de bebida
alcoólica nas estações e trens.
No primeiro dia de 2018,
todas as linhas do Metrô voltam
a operar nos horários habituais,
com reabertura das estações a
partir das 4h40.
Retorno do feriado
Na terça-feira (2), para atender aos usuários que retornam

à capital, o início da operação
será antecipado para as quatro
horas da manhã nas linhas 1, 2,
3 e 4, com viagens extras para
os usuários. Nas linhas 5-Lilás
e 15-Prata, a abertura das
estações ocorrerá no horário
habitual, às 4h40.
Em caso de dúvidas, os
usuários têm à disposição a
Central de Informações do
Metrô (0800 770 7722), que
atende diariamente, das 5h00
à meia-noite. Já a Central de
Atendimento da ViaQuatro
(0800 770 7100) atende de
segunda a sexta-feira, das 6h30
às 22 horas, e aos sábados e
domingos, das 8h às 18 horas.

O VERÃO
REQUER
CUIDADOS.
Chegou o verão. E, com ele, muito sol e calor, mas também os raios
e trovoadas. Siga as orientações abaixo e compartilhe essas informações
com seus amigos e familiares. São pequenos cuidados que podem salvar
bem mais do que suas férias ou seu fim de semana. Podem salvar vidas.

Serviço de atendimento ao usuário prestado pelas concessionárias é gratuito e está disponível 24 horas por dia

Quem vai pegar a estrada
nestas férias deve ter em
mãos os telefones de atendimento das operadoras das
rodovias estaduais paulistas
e da Polícia Militar Rodoviária
para eventuais emergências.
O serviço de ajuda ao usuário prestado pelas concessionárias de rodovias é gratuito
e está disponível 24 horas
por dia nas rodovias paulistas
concedidas. O atendimento
auxilia desde uma simples
troca de pneu até a remoção
de vítimas de acidentes e prestação de primeiros socorros.
Veja ao lado os contatos de
emergência da Artesp, DER,
Polícia Militar Rodoviária e
das concessionárias da malha
rodoviária paulista:

ARTESP				
0800 727 83 77
DER					0800 055 55 10
POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA		
(11) 3327-2727
CONCESSIONÁRIAS
AUTOBAN				
0800 055 55 50
AUTOVIAS				
0800 707 90 00
CART				
0800 773 00 90
CENTROVIAS				
0800 17 89 98
COLINAS				
0800 703 50 80
ECOPISTAS				
0800 777 00 70
ECOVIAS				
0800 19 78 78
INTERVIAS				
0800 707 14 14
RENOVIAS				
0800 055 96 96
RODOANEL OESTE			
0800 773 66 99
RODOVIAS DO TIETÊ			
0800 770 33 22
ROTA DAS BANDEIRAS		
0800 770 80 70
SPMAR				
0800 774 88 77
SPVIAS				
0800 703 50 30
TAMOIOS				
0800 545 0000
TEBE					0800 55 11 67
TRIÂNGULO DO SOL			
0800 701 16 09
VIANORTE				
0800 701 30 70
VIAOESTE				
0800 701 55 55
VIARONDON				
0800 729 93 00

Poupatempo reabre na terça-feira
O Poupatempo informa que o expediente na última semana do ano foi encerrado ontem (quinta-feira). Hoje (29/12), os postos não abrem devido ao feriado bancário que inviabiliza o recolhimento
de taxas de alguns serviços públicos. Os postos reabrem na terça-feira, dia 2/1/2018, ao meio-dia.
A partir de quarta, dia 3, todas as 72 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo retornam
ao expediente normal. Os horários de cada unidade e demais informações sobre cada posto estão
disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

1

Crianças e idosos são
as principais vítimas
da desidratação.
Em dias de calor:

2
Não se abrigue embaixo de árvores,

Evite exposição ao sol
entre 10h e 17h.

3
Procure ajuda em um local

Beba cerca de 2 litros
de água diariamente.

Em caso de chuva:
Saia imediatamente do mar ou piscina.

guarda-sóis ou barracas.

1

2

seguro, como casas, edifícios ou
estabelecimentos comerciais.

3

Consuma sucos e frutas que
não sejam cítricos.

Raio pode matar.
Se começar a chover,
corra para se proteger.

Cadastre-se para receber SMS de
alerta da Defesa Civil.
Envie seu CEP pelo número 40199.
É simples e gratuito!

Veja mais dicas de prevenção
em www.defesacivil.sp.gov.br

Os sinais de desidratação são:
Sonolência | Olhos fundos
Intervalos longos para urinar | Boca seca

A qualquer sinal de desidratação,
procure o posto de saúde mais
próximo e beba muita água.

www.saude.sp.gov.br

/DefesaCivilEstadual

Casa Militar

Secretaria da Saúde

