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Parque do Tietê é boa 
opção de passeio

O Parque Ecológico do Tietê, admi-
nistrado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), é boa opção de 
passeio neste período de férias. Localizado 
na zona leste, é dotado de ciclovia de 14 
km e de três trilhas de terra para caminha-
das. É possível alugar bicicletas no próprio 
local, no Núcleo Engenheiro Goulart. Os 
frequentadores do parque têm acesso a 
cenários variados, que abrangem um lago 
e ampla vegetação, onde vivem animais. A 
entrada é gratuita e o núcleo funciona das 
8 às 17 horas.

Endereço: Rua Guira Acangatara, 
70. O acesso fica na Av. Dr. Assis Ribeiro, 
altura do nº 3.000, telefone (11) 2958-
1477. Indo de carro, entre no km 17 da 
Rodovia Ayrton Senna, sentido SP/Rio. 
Há estacionamento com 50 vagas, no 
interior do parque, próximo à admi-
nistração. De Metrô, desembarque na 
Estação Penha, pegue o ônibus Jardim 
Keralux e desça na entrada do parque. 
Pelo trem da CPTM, desembarque na 
Estação Engenheiro Goulart e siga cami-
nhando até a entrada do parque.

Oficinas gratuitas
na Casa das Rosas

A temporada 2013 de oficinas gratui-
tas na Casa das Rosas, na capital, começa 
no dia 12. Para participar, basta fazer a 
inscrição na recepção da Casa das Rosas. 
Programação da 9ª edição do Verão de 
Poesia terá atividades voltadas para a 
videopoesia, criação poética, elaboração 
de escrita para ficção e história do Haicai.

Todas as oficinas são gratuitas e dão 
direito a certificado digital de participa-
ção para quem tiver o mínimo de 75% 
de frequência. As vagas são limitadas. 
São 35 alunos para as oficinas de criação 
poética, elaboração de escrita para ficção 
e história do Haicai e 15 para a oficina 
videopoesia: Da teoria à prática. A Casa 
das Rosas fica na Av. Paulista, 37, próxi-
mo à Estação Brigadeiro do Metrô, São 
Paulo, SP. Outras informações, ligue (11) 
3285-6986 / (11) 3288-9447.

CoralUSP recebe inscrição 
para novos cantores
O Coral Universidade de São Paulo 

(CoralUSP) recebe inscrições para 
novos cantores até o dia 31 de março, ou 
enquanto houver vagas. Para participar, 
não é preciso ter experiência prévia, nem 
vínculo com a USP. Interessados devem 
ter 18 anos ou mais e se inscrever no site 
www.usp.br/coralusp. Depois, serão 
chamados para teste de avaliação vocal. 

O CoralUSP tem onze grupos e 
quatro oficinas corais, num total de 
450 cantores. Os ensaios e aulas ocor-
rem em diversos pontos: na Cidade 
Universitária, no bairro do Butantã, na 
Estação Ciência, na Lapa, na Casa de 
Dona Yayá/USP, na Bela Vista e na 
Faculdade de Direito da USP, no centro 
da cidade. Cada grupo tem repertório de 
diversos estilos: do erudito ao popular, 
passando por peças sacras, folclóricas, 
samba, MPB e rock.

Além dos ensaios regulares, os can-
tores podem frequentar aulas de técnica 
vocal, percepção musical, história da 
música e diversos outros cursos. 

O CoralUSP foi criado em 1967, pelo 
maestro Benito Juarez. Desde 1989 é órgão 
da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da Universidade de São 
Paulo. Mais informações, ligue (11) 3091-
5071 ou pelo e-mail coralusp@usp.br.

Desenvolve SP, Agência de Desen-
volvimento Paulista, encerrou 2012 
com crescimento de 72% no volume 
de dinheiro emprestado em compa-
ração com 2011. Em um ano, o total 
financiado pelo Governo estadual 
para prefeituras e empresas subiu 
de R$ 237,3 milhões para R$ 409,4 
milhões. Só o grupo de pequenos e 
médios prestadores de serviços do 
Estado recebeu mais de R$ 86 
milhões no período.

crescimento econômico do Estado. “Um 
dos objetivos é o de ser parceiro natural 
do empreendedor paulista. A proposta 
principal é gerar empregos e renda, a 
partir de negócios viáveis e sustentáveis”, 
diz Fioravante.

Projetos da Copa – Em fevereiro 
de 2011, foi anunciada a liberação de 
crédito exclusivo para projetos relaciona-
dos à Copa do Mundo de 2014. A Linha 
Investimento Esportivo atende às cidades 
paulistas candidatas a Centro de Treina-
mento de Seleções (CTS). Oferece juros de 
2% ao ano e pagamento em até dez anos, 
com carência de até 24 meses. O objetivo é 
apoiar empresas e municípios para melho-
rar a infraestrutura turística das cidades 
para receber visitantes e delegações.

Para a iniciativa privada, a Linha ban-
ca a construção de hotéis e projetos de am-
pliação e modernização de centros esporti-
vos privados. Já a prefeitura, pode financiar 
obras em arenas esportivas para receber as 
delegações, desde o projeto de topografia até 
a pavimentação de vias do entorno do em-
preendimento. Desde a criação da Linha, a 
Desenvolve SP recebeu 14 pedidos, totalizan-
do R$ 53 milhões. Em novembro foi anun-
ciada a primeira aprovação – obra em hotel 
de Piracicaba avaliada em R$ 1,3 milhão.

Aval para as pequenas – O Governo 
paulista também ampliou seu Fundo de Aval, 
conhecido como FDA. Antes restrito a opera-
ções de crédito emergencial, o FDA agora está 
disponível em todas as linhas de crédito, exce-
to para capital de giro. Em fevereiro último, a 
adesão ao Fundo de Aval da Micro e Pequena 
Empresa (Fampe), do Sebrae, possibilitou à 
Desenvolve SP oferecer o fundo como com-
plemento às garantias tradicionais exigidas na 
operação de crédito: imóveis, recebíveis, etc. 
Criado pelo Sebrae em 1995, o Fampe aten-
deu 185 mil empresas no País e está disponí-
vel para negócios com faturamento entre R$ 

360 mil e R$ 3,6 milhões anuais, mediante 
pagamento de taxa, que pode ser incluída no 
empréstimo.

Inovação e sustentabilidade – 
Lançado em agosto, o programa São Paulo 
Inova tem linhas de crédito para empresas de 
base tecnológica e inovadoras. Com juros que 
podem chegar a zero, financia desde startups 
a empresas com faturamento de até R$ 300 
milhões anuais. Também foi constituído um 
fundo de investimento para o setor tecno-
lógico, que conta com investidores como o 
Finep, Fapesp e Sebrae. A expectativa é reu-
nir até R$ 100 milhões em recursos. E aten-
der, preferencialmente, negócios nas áreas 
de biotecnologia, novos materiais, fotônica, 
nanotecnologia, tecnologia de informação e 
comunicação e agronegócio.

Por meio de acordo operacional, fabri-
cantes de máquinas e revendedores de equi-
pamentos foram autorizados a indicar a 
Desenvolve SP para financiar seus produ-
tos. Empresário interessado em adquiri-los 
pode procurar diretamente os já credencia-
dos na Desenvolve SP. Sem custo adicional 
para comprador e vendedor, a iniciativa tem 
como objetivo aumentar a capilaridade da 
instituição e agilizar o financiamento.

Em 2012, aumentou a procura para 
financiar projetos sustentáveis. Dos R$ 26,7 
milhões desembolsados por meio da Linha 
Economia Verde (LEV) desde a sua cria-
ção, em março de 2010, quase 90% foram 
solicitados nos últimos 12 meses. A LEV é 
a única no Brasil destinada exclusivamente 
para empresa que vai investir na redução da 
emissão dos gases de efeito estufa. Cobra a 
menor taxa de juros da Desenvolve SP, de 
0,41% ao mês, mais atualização pelo IPC-
Fipe, e prazos que podem chegar até dez 
anos, com 24 meses de carência.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial e da 

Assessoria de Imprensa da Desenvolve SP

Financiamentos para crescer

Desenvolve SP ampliou em 
72% o volume de créditos 
e já repassou R$ 896 
milhões para empresas 
e prefeituras de 194 
municípios paulistas

A

Desde a criação do serviço 
em 2009, foram repassados R$ 
896 milhões por meio de 2.280 
operações financeiras realizadas 
em 194 municípios do Estado. Na 
avaliação de Gilberto Fioravante, 
superintendente de negócios, o 
aumento no volume de transações 
em 2012 é o resultado de uma 
série de inovações adotadas pela 
Agência ao longo do ano.

Em julho, a instituição ado-
tou o nome atual. A nova marca 
ajudou a construir nova iden-
tidade e reforçou a vocação e o 
compromisso da Agência com o 

Destino do dinheiro

2011 2012

RMSP 41% 30%

Interior 59% 70%

A Damapel, empresa sediada em 
Guarulhos, financiou R$ 3,8 milhões em 
60 prestações por meio da Linha de crédito 
Investimento Paulista (FIP Simplificado). 
No total, pagará 52 parcelas já descontan-
do a carência. O recurso foi usado na com-
pra de uma máquina nova de papel. Com 
500 funcionários e localizada próxima do 
Aeroporto de Cumbica, a Damapel tem 
como principais produtos papel higiênico 
e papel toalha e também fabrica guarda-
napos e fraldas. Em fase de expansão, a 
empresa tem previsto investimento de R$ 
32 milhões na sua ampliação.

Sérgio Oliveira de Matos, diretor, 
conta que conheceu as linhas de crédi-
to do Governo paulista em uma pales-
tra ministrada por Gilberto Fioravante, 

no posto de Guarulhos do Centro das 
Indústrias do Estado (Ciesp). No site 
da Desenvolve SP (www.desenvolvesp.
com.br), simulou o valor das parcelas do 
empréstimo até encontrar a melhor opção 
de empréstimo. Finalmente, entrou em 
contato com a Agência e recebeu a visi-
ta do agente da Desenvolve SP, que veio 
conhecer as instalações do negócio.

“Em 90 dias, o dinheiro estava dispo-
nível. Descobri, na prática, que o emprés-
timo estadual tem menos exigências que 
as impostas pelos bancos tradicionais 
de varejo para aprovar o crédito”, conta. 
“Gostei do serviço, pretendo fazer novos 
financiamento depois de quitar o atual. E 
passei a recomendar o serviço para outros 
empresários”, concluiu.

Superando expectativas

Financiamentos desde 2009 

Ano R$ (em mi)

2009 28,6

2010 220,7

2011 237,3

2012 409,4

Total emprestado R$ 896 milhões

Quem mais emprestou

Setor % R$ (em mi)

Indústria 62 551,3

Serviços 17 152,1

Público 13 76,3

Comércio 8 116,3

Total  R$ 896 milhões

Comparativos 2011 x 2012

Setor 2011 2012

Indústria 59% 53%

Serviço 19% 21%

Comércio 11% 5%

Público 10% 21%

Porte do negócio

2011 2012

Pequeno 8% 18%

Médio 84% 71%

Grande 8% 11%

Finalidade do empréstimo

2011 2012

Investimento 48% 80%

Capital de giro 52% 20%

Damapel: financiamento de R$ 3,8 milhões para aquisição de novas máquinas 
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