EDITORIAL
TABOÃO DA SERRA MELHOR A CADA DIA!
Chegamos ao final de mais um ano, e os 365
dias da Nova Administração da Prefeitura de
Taboão da Serra foram intensos, cobertos
de desafios e de muita responsabilidade.
Com empenho e compromisso em trabalhar
para as pessoas, o primeiro ano da Nova
Gestão foi focado em ações de estruturação
para inovar e humanizar o serviço prestado à
população, além de oferecer transparência
às decisões e ações do governo.
A luta contra a pandemia da Covid-19 ainda
não acabou e a Nova Administração trabalha
para realizar ações rápidas e integradas
com o objetivo de salvar vidas. A vacinação
para combater o novo coronavírus avançou
com organização, alcançando a imunização
completa de mais de 99% do públicoalvo maior de 12 anos, fazendo Taboão da
Serra obter a sexta posição, entre os 39
municípios que mais aplicaram vacinas da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Mesmo no cenário de luta contra a proliferação
da Covid-19 e problemas financeiros deixados
pela administração anterior, nestes 365 dias
o novo Governo executou obras, serviços e
reformulou processos para melhor atender a
população.
Para o próximo ano, com o desenvolvimento
de um plano municipal elaborado de maneira
participativa, em que a população e os
servidores puderam fazer um levantamento
das necessidades do município e elegeram as
prioridades de investimentos, avançaremos
em todas as áreas através de políticas
públicas, projetos e importantes obras.
Este foi o início de uma gestão séria,
transparente e de muito trabalho. Você é
o nosso convidado para conferir o que foi
realizado.
Boa leitura!

Outra dificuldade encontrada foi herdar
uma dívida de mais de R$ 348 MILHÕES
da gestão passada, que deixou de pagar
serviços essenciais como água, luz e
limpeza urbana.
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TABOÃO VACINADA

Taboão da Serra trabalha para evitar a disseminação do coronavírus. Por isso, ainda
no período de transição foi criado o Comitê
de Combate à Covid-19, responsável pela
criação do Plano de Ações para Imunização
aprovado com louvor pelo Estado, o que
garantiu a entrega das vacinas.

Mais de

450
MIL
doses aplicadas
99%

dos moradores já
foram imunizados
ALÔ DOUTOR

Mais de 9 MIL pacientes
monitorados
Consulta remota com médicos para pacientes com
suspeita de Covid-19.
O serviço funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h,
pelo telefone 4788-7700.
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LEITOS PARA COVID
No auge do combate ao novo
coronavírus, a Secretaria de
Saúde ampliou de 40 para 70 o
número de leitos exclusivos para
o atendimento de pacientes com
Covid-19. Os leitos foram criados através da readequação da
UPA Dr. Akira Tada, que passou a
atender de portas fechadas.

P.A. COVID-19
A UBS Clementino foi
transformada no Pronto
Atendimento da Covid-19,
para casos suspeitos. A
medida foi necessária para
salvar vidas com bom uso
do dinheiro público.

AMBULATÓRIO
PÓS-COVID
O Ambulatório Pós-Covid é um
novo serviço no SER, para atender pacientes que contraíram o
novo coronavírus e precisam de
reabilitação. O atendimento é
realizado mediante encaminhamento médico da rede municipal.

BRINQUEDOTECA
Os pacientes mirins do SER
contam com uma Brinquedoteca Ambulatorial, criada
para proporcionar momentos lúdicos enquanto as
crianças passam por tratamento de saúde.

CAPACITAÇÃO DE
PROFISSIONAIS
A Secretaria de Saúde realizou
diversas capacitações para
alinhar fluxos e aprimorar os
atendimentos à população.
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ODONTOMÓVEL
Veículo equipado com aparelhos odontológicos para
atender as crianças nas
escolas municipais e eventos. O objetivo é prevenir
problemas bucais e otimizar
atendimentos.

7ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE
Com o tema “A defesa do SUS e a
garantia dos direitos no cenário
da pandemia da Covid-19”, a
7ª Conferência de Saúde foi realizada com ampla participação da
população.

CEMUR

FACULDADE ANHANGUERA

CAMPANHAS
QUE FAZEM A
DIFERENÇA
A Secretaria de Saúde
realizou diversas ações para
orientar e ampliar o atendimento aos moradores.
SETEMBRO AMARELO

MULTIVACINAÇÃO

OUTUBRO ROSA - MAIS DE 2 MIL ATENDIMENTOS

NOVEMBRO AZUL

AÇÕES CCZ
O Centro de Controle de Zoonoses promove diversas ações
para o bem-estar humano e dos
animais, como, mutirões de castração e campanha de adoção.
MAIS INFORMAÇÕES:
Praça Miguel Ortega, 115 - Parque Assunção - (11) 4788-5600
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Mais de

R$20

MILHÕES
injetados na
economia local

AUXÍLIO
EMERGENCIAL
AOS CONDUTORES
Permissionários do transporte
escolar foram auxiliados pelo
município, quando as aulas
estavam suspensas. Condutores e monitores também
receberam cestas básicas.
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MERENDA NA MESA

O benefício assegurado até dezembro de
2021 concede R$70 por mês a cada um dos
mais de 28 MIL alunos para a compra de
alimentos em supermercados, açougues,
padarias e sacolões.
Até o final do ano, serão investidos mais
de R$20 MILHÕES na economia local.

REFORMA
DAS ESCOLAS
As escolas da Rede Municipal de
Ensino estão recebendo obras de
manutenção, reforma e revitalização de pintura para oferecer
aos alunos e profissionais de
educação melhorias no ambiente
escolar.

EMEF PROFESSORA THEREZINHA VOLPATO BARO

UNIFORME
Todos os alunos receberam
o kit de uniforme, composto
por camisetas de manga
curta, camiseta de manga
longa, bermudas, calça,
jaqueta, pares de meias e
um par de tênis.

VOLTA SEGURA
As aulas presenciais voltaram. Medidas de segurança
são seguidas por todas as
escolas, como o uso de
máscara e o distanciamento
entre alunos.

INVESTIMENTOS
TECNOLÓGICOS
No 1º Encontro de Gestores,
os novos investimentos foram
anunciados. Alunos do 3º ao 5º
ano terão chromebook para uso
em sala de aula e em casa. Já as
33 EMIs receberam laboratórios
móveis com 30 iPads cada.

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Nicolino Bentivegna, 87 - Jardim Bontempo - (11) 4788-5822
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CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
As aulas profissionalizantes já estão voltando.
Os cursos oferecidos aos
moradores possibilitam
uma nova fonte de renda ou
mudar de profissão.

ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ESCOLA DE ESTÉTICA ANIMAL
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ESCOLA DE GASTRONOMIA

ESCOLA DE MODA, BELEZA E ESTÉTICA

CURSOS ON-LINE

EMPREGOS

PAP

Em 2021, mais de 240
munícipes foram atendidos
em cursos presenciais e
on-line em parceira com o
Senac de Taboão da Serra.

O Espaço do Trabalhador
realizou mais de 6 MIL
atendimentos. Foram
mais de 4 MIL currículos
cadastrados.

Mais de 530 pessoas beneficiadas e cerca de 2 MIL
em processo seletivo para
auxiliar na reinserção no
mercado de trabalho.

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Cesário Dau, 535 - Jardim Maria Rosa - (11) 4788-7888

RENDA TABOÃO
O programa de transferência
de renda auxiliará famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza que não recebem o
Auxílio Brasil, com o pagamento
de até 13 parcelas de R$120.

CRAS

Mais de 24 MIL atendimentos
Criado também o CRAS Itinerante para atender os munícipes nos
bairros durante ações da Prefeitura, com atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e acesso a
diversos benefícios sociais.

TARIFA SOCIAL

ALIMENTOS

AQUECE TABOÃO

Com os reajustes nas contas
de luz, a Prefeitura realizou a
busca ativa de famílias para
orientar sobre a Tarifa Social
de Energia Elétrica da ENEL.

Quem tem fome, tem pressa! Mais de 20 MIL kits de
alimentos e cestas básicas
foram doados através de
parcerias.

Com o inverno, a campanha
Aquece Taboão distribuiu
milhares de roupas de frio,
calçados e cobertores novos
e usados.

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60 - Jardim Panorama - (11) 4138-8040
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ESCOLA
DE CULTURA
A Escola Municipal de Bailado
agora é Escola Municipal de
Cultura. Mais de 630 alunos
participam de projetos em todas
as áreas artísticas, com cursos
livres e de formação.

JAZZ
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TEATRO

BALLET

BIBLIOTECA

ARTE E DANÇA

EVENTOS

A Biblioteca Castro Alves
foi reaberta. O local possui
acervo de mais de 30 MIL
itens, entre livros, DVDs, audiolivros e livros em braille.

Alunos e professores participaram do II Festival de Arte e
Cultura do Shopping Taboão,
com apresentações de
estilos variados de dança.

Os eventos gastronômicos
fizeram sucesso. A cidade
recebeu o 1º Festival do Torresmo e o 1º Festival da Costela e Comida Nordestina.

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Levi de Souza e Silva, 33 - Jardim Bontempo - (11) 4788-3888

RETOMADA
ESPORTIVA
Após a retomada segura das
aulas presenciais, mais de 3 MIL
pessoas passaram a ser beneficiadas nos programas esportivos da cidade e as modalidades
também foram ampliadas.

JUDÔ KIDS

FUTSAL

RITMOS

NOVO GRAMADO

REFORMAS

TAÇA AMADORA

O Campo do Botafogo foi
reformado e está com gramado sintético. O serviço foi
realizado como compensação ambiental.

Diversos equipamentos
esportivos foram revitalizados para receber os munícipes com mais conforto e
segurança.

A Taça Amadora de Futebol
é um marco na várzea taboanense. No total, 128 equipes
competiram, divididas em
135 confrontos.

MAIS INFORMAÇÕES:
Avenida Doutor José Maciel, 708 - Jardim Maria Rosa - (11) 4788-5888
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NOVA BASE MÓVEL NA ENTRADA DA CIDADE

TABOÃO
MAIS SEGURA

Diversos investimentos foram realizados,
como a aquisição de armamento, novos
veículos, além da implantação e reforma
das bases instaladas na entrada da cidade, no Marabá e no Parque Pinheiros.
NOVA BASE MÓVEL NO PARQUE MARABÁ

NOVA BASE NO PARQUE PINHEIROS
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06 NOVAS VIATURAS

MAIS ARMAMENTOS

OPERAÇÕES
ESPECIAIS
Diversas ações foram realizadas
para garantir a segurança dos moradores, como a Operação Sono
Bom, que inibe a perturbação do
sossego, e a Operação Saturação,
com blitz para prevenir e coibir
práticas criminosas.

MONITORAMENTO
O sistema de videomonitoramento foi ampliado em 48%. Agora,
40 equipamentos instalados
em pontos estratégicos fazem
leituras de placas de veículos,
enquanto outras 50 câmeras
monitoram Taboão da Serra em
tempo real.

PATRULHA GUARDIÃ
A Patrulha Guardiã Maria da
Penha, que faz acompanhamento
de mulheres vítimas de violência
com medida protetiva, agora funciona 24h por dia. A ampliação
do horário possibilitou dar mais
segurança às vítimas, em especial no período noturno.

NOVA LIDERANÇA
Pela primeira vez na história, a
GCM de Taboão é liderada por
uma mulher.
A Comandante Eliana Gonçalves
Ribeiro e o novo Subcomandante
Nivaldo Menocci contribuem
para uma gestão estratégica e
representativa.
MAIS INFORMAÇÕES:
Rua José Carlos de Macedo Soares, 147 - Jd. Bontempo - (11) 4787-0321
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CÓRREGO PIRAJUÇARA - TRECHO JARDIM CLEMENTINO

TABOÃO
VAMOS CUIDAR

Os serviços de combate a enchentes incluem a limpeza de bueiros e correções
de galerias. Em outubro, o trabalho foi
intensificado com a limpeza de mais de
4 KM do Córrego Pirajuçara.
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Mais de

20 MIL

toneladas de resíduos
recolhidos

RECAPE DE VIAS
As ruas Braúna, Katsumi
Hoshino, Paulo Portman e
Francisco Perez receberam novo recapeamento e
sinalizações. Pedestres e
motoristas voltaram a trafegar com segurança.
RUA FRANCISCO PEREZ

RUA BRAÚNA

RUA PAULO PORTMAN

RUA KATSUMI HOSHINO

TAPA BURACO
A nova administração
encontrou vias da cidade
com o asfalto deteriorado e,
para garantir a segurança de
todos, realiza os trabalhos
da Operação Tapa Buraco.

CATA-BAGULHO
Móveis e objetos em
desuso são recolhidos pela
Operação Cata-Bagulho.
Para agendar a retirada,
ligue para 4788-4100, de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

AÇÕES DE
DESINFECÇÃO
Para combater a Covid-19, é
realizada aplicação de álcool
70% e de solução de amônia
quaternária em áreas e prédios públicos, como UBSs e
praças.
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REVITALIZAÇÃO
DA CIDADE
A Secretaria de Manutenção
trabalha diariamente na limpeza,
conservação e pintura de espaços públicos, como escolas,
praças, escadões, entre outros.
Tudo para tornar a cidade cada
vez mais bonita e cuidada.

NOVOS UNIFORMES
E EQUIPAMENTOS
Uniformes, Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e ferramentas foram entregues para
os servidores. Os itens permitem
mais produtividade, eficiência
e segurança na prestação de
serviços aos moradores.
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MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Áurea Tavares, 671 - Jardim Vila Sônia - (11) 4788-4100

CRAS
TRIANON
Os moradores do Jardim
Trianon e região ganharam
um novo CRAS, que agora
funciona na Rua Rodrigues
Alves, 29, no Jardim Mafalda.

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
Além da ampliação do
equipamento, outras obras
beneficiarão os moradores,
como a UBS Laguna e o
novo Serviço Especializado
de Reabilitação (SER).

ESCOLA
DE ARTES
A construção avança no
Parque das Hortênsias. A
obra sustentável valoriza
as áreas verdes do local.

NATAL MÁGICO
A Praça Nicola Vivilechio
recebeu iluminação especial,
com programação cultural e
oportunidade de renda para
empreendedores individuais.
Outras áreas públicas também
foram decoradas.

MAIS INFORMAÇÕES:
Praça Miguel Ortega, 286 - 4º andar, Parque Assunção - (11) 4788-5451
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TREINAMENTOS
Foram realizados diversos treinamentos de qualificação com
centenas de agentes.
Outra importante ação foi a adesão do município ao programa
Laço Amarelo do Observatório
Nacional de Segurança Viária.

SINALIZAÇÃO
A Secretaria de Transportes está revitalizando as
sinalizações de vias, com
a demarcação de vagas
preferenciais, pinturas de
abrigos de ônibus, entre
outras ações.

REMOÇÃO DE
VEÍCULOS
Foram removidos 25 veículos
que estavam abandonados,
ocupando irregularmente
espaços de uso comum, e
gerando problemas de saúde
e segurança.

FAIXA DE ÔNIBUS
A Estrada Kizaemon Takeuti
ganhará uma faixa exclusiva para
ônibus. A instalação agilizará as
viagens de quem utiliza transporte coletivo e facilitará o acesso
entre Embu das Artes e a capital
paulista.

18

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Nicolino Bentivegna, 93 - Jardim Bontempo - (11) 4787-3610

REGULARIZAÇÃO
Mais de 1 MIL famílias em
áreas de regularização são
atendidas. Este ano, 137 títulos de propriedades estão
em elaboração no Cartório
de Registro de Imóveis.

COMPENSAÇÃO
INTELIGENTE
Com a atualização da legislação, Taboão da Serra está
com uma nova forma de compensação ambiental, como a
adoção de praças e manutenção de áreas verdes.

ESCOLA LIVRE
A Escola Livre de Educação
Ambiental oferecerá formação aos alunos e moradores,
incentivando a preservação
da natureza e a valorização
das áreas verdes municipais.

DOAÇÃO
DE MUDAS
Mais de 120 moradores
foram contemplados com a
doação de mudas do Viveiro
Municipal, que podem ser
solicitadas através da
Central Atende.
MAIS INFORMAÇÕES:
Praça Miguel Ortega, 286 - 3º andar, Parque Assunção - (11) 4788-5332
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PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO
Mais de 190 técnicos e 480
munícipes puderam eleger
as prioridades de investimentos que compuseram o
Plano Plurianual 2022-2025.

PROCON
O PROCON municipal agora
conta com um veículo.
O automóvel auxilia as
equipes nos trabalhos de
defesa dos direitos dos
consumidores.
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ANISTIA

ATENDE ON-LINE

PLACA LEGAL

A anistia de tributos vencidos
até dez/20 foi prorrogada para
ABRIL/22, com parcelamento
em até 24x e descontos de até
100% sobre juros e multas.

Mais de 7 MILHÕES de
acessos. 3 MIL pessoas
realizaram o parcelamento
de dívidas através do site
atende.ts.sp.gov.br

Moradores que emplacarem
veículos em Taboão receberão parte do IPVA de volta. A
lei que estabelece os critérios já está em vigor.

MAIS INFORMAÇÕES:
Rua Elizabetta Lips, 55 - Jardim Bontempo - (11) 4788-2922

TABOÃO +
INFORMADA
imagem meramente ilustrativa

A Secretaria de Comunicação
criou perfis oficiais e passou
a ter forte presença digital,
que resultou no alcance de
mais de 703 MIL pessoas, nas
mais de 2 MIL postagens que
foram realizadas, além de
63,3 MIL minutos de
vídeos visualizados!
Siga @prefeituradetaboao
e fique sabendo em primeira
mão das ações desenvolvidas por todas as secretarias,
além de ter acesso a conteúdos exclusivos.

NOVAS MÍDIAS
Notícias e prestações de serviços são disponibilizadas em
vídeo e áudio, através do TS
TV e de podcasts. O conteúdo
chega aos munícipes através
de multiplataformas.

MOBILIÁRIO
URBANO

IMPRENSA OFICIAL
DIGITAL

As informações públicas estão
cada vez mais perto da população. Os mobiliários urbanos,
como pontos de ônibus, estão
sendo utilizados para informar.

Seguindo a tendência global, a
publicação exclusivamente digital visa sustentabilidade, modernidade e economia anual de mais
de R$ 200 MIL.

MAIS INFORMAÇÕES:
Praça Miguel Ortega, 439, Pq. Assunção - (11) 4788-5487
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MAIS DE 5 MIL
PESSOAS
ATENDIDAS
A Ação Social “Impulsiona
Taboão” leva aos bairros
diversas atividades, serviços
e programas nas áreas de
Saúde, Habitação, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura, Desenvolvimento
Econômico e Cidadania.
As duas primeiras edições
foram marcadas pela entrega
de escrituras definitivas, garantindo o direito à propriedade para 143 moradores do
Saint Moritz, Primavera, Nova
Esperança, Sítio das Madres,
José Mielle e Comunitário.
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