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A té o dia 31, segue aberta inscrição 
para o 9º Prêmio Mario Covas. O 
concurso anual promovido pela 
Secretaria Estadual de Gestão 
Pública tem a proposta de valorizar 
práticas governamentais capazes 
de aprimorar a qualidade dos servi-
ços públicos prestados à sociedade 
no território paulista. 

Cidadania em Rede, a terceira, é vol-
tada para iniciativas de usuários do Acessa 
São Paulo, do Acessa Escola e de outros 
centros de inclusão digital gratuitos no 
Estado. Governo Aberto é a última cate-
goria e contempla iniciativas cidadãs que 
estimulem essa prática. Informações deta-
lhadas sobre o concurso estão disponíveis 
no site do 9º Prêmio Mario Covas, www.
premiomariocovas.sp.gov.br.

Quem pode participar – Podem 
se inscrever empregados públicos esta-
duais e municipais, em equipes com pelo 
menos dois componentes. E mais cidadãos 
e profissionais comprometidos em inicia-
tivas conduzidas em colaboração com o 
Governo paulista, principalmente usuários 
de centros gratuitos de inclusão digital, 
como o Acessa SP.

Quando o projeto for composto por 
várias organizações parceiras, a inscrição 
deve ser feita pelo responsável formal pela 
iniciativa. Contudo, o interessado precisa 
estar de acordo com os requisitos específi-
cos para cada uma das categorias. 

No ato da inscrição é possível infor-
mar links para fotos e vídeos publicados na 
internet sobre o assunto, não sendo neces-
sário enviar esse material nem relatórios ou 

Prêmio Mario Covas, 
inscrições abertas

reportagens. Cada modalidade tem regras 
específicas para a análise de documentação 
adicional. 

Avaliação global – Os três critérios 
gerais de avaliação que serão utilizados em 
todas as categorias são inovação, replicabi-
lidade e relevância. Após a análise dos tra-
balhos pela comissão julgadora, serão indi-
cados 60 finalistas distribuídos entre todas 
as categorias. Desses, seis serão premiados 
na categoria Inovação e Gestão Estadual, 
e dois projetos em cada uma das demais, 
totalizando 12 projetos.

Nesta edição, além dessas 12 premia-
ções poderão ser concedidos mais quatro 
prêmios especiais, um em cada categoria, 
para iniciativas que melhor demonstrarem 
excelência no uso dos recursos públicos. 
As iniciativas vencedoras receberão tro-
féu, certificados individuais de premiação e 
prêmio a ser definido pelos organizadores. 
Já as agraciadas com menções honrosas 
ganharão certificados individuais e placa. 
Será realizada, ainda, cerimônia de premia-
ção, em data, local e horário a serem divul-
gados no site do prêmio. 

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Quando os 4,3 milhões de alunos da 
rede estadual voltarem às aulas, no dia 
1º de fevereiro, vão encontrar escolas em 
melhores condições para o ano letivo de 
2013. Por meio do programa Trato na 
Escola, A Secretaria Estadual da Educação 
investe R$ 40 milhões para que as mais de 
5 mil unidades de ensino façam pequenas 
reformas e reparos em seus recintos.

Um evento na EE Província de 
Nagasaki, na Vila Medeiros, capital, mar-
cou o início do programa. O dinheiro será 
transferido à Associação de Pais e Mestres 
(APM) para pintura, limpeza de caixa-
-d’água, pequenas reformas, enfim, deixar 
a escola com bom acabamento para receber 
os alunos de volta.

Há cinco anos no comando da escola 
da Vila Medeiros, a diretora Andreia Assis 
dos Santos disse que serão priorizados os 
serviços de desinsetização, válvulas do 
banheiro, troca dos filtros dos bebedou-
ros e pintura. “O ambiente faz toda a dife-
rença, pois é um lugar em que o aluno vai 
desenvolver suas potencialidades. O que 

a gente preza é um trabalho de qualidade, 
desde o banheiro até o ensino”, destaca.

A diretora diz que as melhorias fazem 
o aluno se sentir responsável pela manu-
tenção da limpeza e conservação da esco-
la. “Até chama a atenção de outra criança 
que a suje”. Andreia informa que os servi-

ços na unidade devem ser concluídos até 
o fim de janeiro. A escola atende 1.020 
alunos de ensino fundamental, ciclo I.

Da Agência Imprensa Oficial 

e do Portal do Governo

Escolas de cara nova no começo do ano

Parcerias
O Prêmio Mario Covas é uma inicia-

tiva da pasta da Gestão Pública em parce-
ria com a Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo (Fundap) e com a 
Fundação Prefeito Faria Lima – Centro 
de Estudos e Pesquisas de Administração 
Municipal (Cepam). Tem apoio da Escola 
do Futuro da USP, da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação (FDE), da 
Companhia de Processamento de Dados 
do Estado (Prodesp), do World Wide 
Web Consortium Escritório do Brasil 
(W3C) e da Fundação Mario Covas.

Prazo termina no fi nal 
do mês; edição 2013 
tem quatro categorias e 
podem concorrer cidadãos 
e servidores públicos 
estaduais e municipais

A inscrição deve ser feita no 
site do prêmio. Em 2013, esta-
rão abertas quatro categorias: 
Inovação em Gestão Estadual; 
Inovação em Gestão Municipal; 
Cidadania em Rede; Governo 
Aberto. A primeira é destinada a 
projetos desenvolvidos por ser-
vidores públicos do Estado. A 
segunda abrange os servidores das 
prefeituras empenhados em traba-
lhos conduzidos em colaboração 
com o Governo paulista, com o 
objetivo do aprimoramento contí-
nuo do serviço público. 

Hemonúcleo precisa de
doadores com urgência

O Hemonúcleo Regional de Arara-
quara da Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas da Unesp, câmpus de Araraquara, 
solicita à população que doe sangue com 
urgência para não faltar aos pacientes da 
região. A necessidade de transfusões tem 
aumentado em relação ao número de 
doações por dia. A doação é para todos 
os tipos sanguíneos. O local funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, 
aos sábados, das 8 às 12 horas. O banco de 
sangue abastece hospitais de Araraquara 
– Santa Casa, Beneficência Portuguesa e 
Hospital São Paulo, assim como unidades 
médicas dos municípios de Américo Bra-
siliense, Descalvado, Porto Ferreira, Nova 
Europa, entre outros. 

Orientações básicas para doar: 
Apresentar RG, CNH ou carteira profis-
sional; Ter entre 16 e 67 anos (entre 16 
e 18 anos também precisa de autoriza-
ção por escrito dos pais, registrada em 
cartório, ou a presença deles com docu-
mento oficial, e após os 60 anos somente 
quem já doou sangue anteriormente); 
Pesar mais de 50 quilos; Estar bem de 
saúde e comunicar se estiver toman-
do medicamento; Não estar em jejum; 
Não comer alimentos gordurosos; Não 
fumar 1 hora antes e não ingerir bebida 
alcoólica nas últimas 12 horas; Após o 
almoço ou jantar, aguardar 3 horas para 
doar; Dormir bem, pelo menos 6 horas 
antes da doação; Aguardar 6 meses após 
endoscopia ou colonoscopia. Hemonú-
cleo: Rua Expedicionários do Brasil (Rua 
8), 1.621, centro, entrada pela lateral, 
Alameda da Saudade, próximo ao Cemi-
tério São Bento. Mais informações, (16) 
3301-6102.

Passageiro ganha 2 horas 
na Integração Metrô-CPTM 

A Secretaria dos Transportes Metro-
politanos ampliou em mais duas horas 
a integração gratuita entre a CPTM e 
o Metrô nas estações Tatuapé e Corin-
thians-Itaquera. No primeiro período, a 
passagem livre entre a Linha 3-Vermelha 
e as linhas 11-Coral e 12-Safira, e vice-
versa, que era feita das 10 às 16 horas, 
será estendida até 17 horas. Já no segun-
do período, os passageiros poderão uti-
lizar a integração gratuita das 20 até o 
final da operação comercial, à meia-noite. 
Antes, a liberação ocorria a partir das 21 
horas. Aos sábados, a integração perma-
nece liberada a partir das 15 horas. E, aos 
domingos e feriados, durante todo o dia. 

Vagas de trabalho
no litoral paulista

O litoral paulista está com 1,4 mil 
vagas de trabalho, nesta semana, distri-
buídas pelos municípios de Peruíbe, Praia 
Grande, Baixada Santista, Guarujá, Ilha-
bela, São Sebastião e Caraguatatuba. As 
oportunidades são oferecidas pelo Empre-
ga São Paulo/Mais Emprego, agência de 
empregos pública e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. Os destaques 
são as vagas para manobrista em Santos 
(300), operador de telemarketing em San-
tos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão 
(250) e serviços gerais, em Peruíbe (54). 
Para ter acesso às vagas, é necessário 
se cadastrar, gratuitamente, no progra-
ma (www.empregasaopaulo.sp.gov.br). 
Outra opção é comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.
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Cerimônia do 8° Prêmio Mario Covas, iniciativa da Secretaria da Gestão Pública

EE Província de
Nagasaki (Vila Medeiros) 
sendo preparada para 
receber os alunos


