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Convênio cria cinco 
postos do Acessa SP

Unidades do programa 
de inclusão digital serão 
instaladas na região de 
São José do Rio Preto; 
parceria quer criar 
postos em todos os 
645 municípios paulistas

Secretaria Estadual de Gestão Pú -
blica assinou convênios com cinco 
prefeituras para a instalação de 

cinco novas unidades do programa 
Acessa São Paulo. A previsão é que 
sejam inauguradas até o final de 2014 
nos municípios, todos localizados na 
região de São José do Rio Preto: Ipi-
guá, Nova Aliança, Valentim Gentil, 
Polôni e Tanabi. 

Fundação Bill & Melinda Gates. O concurso, 
de abrangência mundial, destaca o trabalho 
de instituições em prol da inclusão digital. 
O Acessa SP concorreu com outras 300 can-
didaturas de 56 países e o primeiro lugar na 
disputa rendeu US$ 1 milhão, que será apli-
cado na ampliação do programa (expansão 
dos postos, compra de computadores, con-
tratação e treinamento de monitores).

Serviços gratuitos – A lista de 
endereços dos postos está disponível no 
site do programa (ver serviço). Todos os 
serviços oferecidos são gratuitos, mas para 
usar os computadores ou as redes sem fio 
(wi-fi) disponíveis na maioria dos postos, o 
usuário precisa fazer cadastro na hora com 
RG ou documento de identidade original 
com foto. Cada sessão de uso tem duração 
de 30 minutos. Terminado o tempo, o usu-
ário pode entrar na fila de espera e fazer 
novo acesso, sem limite de vezes.

Nos postos, idoso, gestante e pessoa 
com deficiência física têm prioridade de 
uso; menor de 18 anos precisa de autoriza-
ção de responsável legal para se cadastrar. 
E se o usuário tiver menos que 11 anos só 
pode utilizar os computadores acompa-
nhado do responsável.

Além de navegar na internet e redigir 
currículos, pode usar também os computa-

SERVIÇO
Acessa SP –  www.acessasp.sp.gov.br

O que pode e 
o que não pode
Nos computadores é permitido enviar 

e receber e-mail, procurar emprego, se 
inscrever em cursos de capacitação do Via 
Rápida Emprego, fazer pesquisas, traba-
lhos escolares, cursos a distância, acessar 
serviços de utilidade pública, ler notícias, 
abrir e gerenciar negócio próprio, tirar 
CNPJ ou registro de Microempreendedor 
Individual (MEI), participar de redes 
sociais (Twitter, Facebook, LinkedIn), etc. 
Entretanto, é proibido navegar em sites 
com conteúdos de pornografia, pedofilia, 
racismo, violência e jogos de azar.

A

PM abre concurso
para 2 mil soldados 
A Polícia Militar (PM) abriu con-

curso para preencher 2 mil vagas de 
soldado de 2ª classe para reforçar a 
segurança nas ruas de São Paulo. As 
inscrições seguem abertas até as 16 
horas de 22 de novembro, exclusiva-
mente no site http://www.vunesp.com.
br, com pagamento de taxa de R$ 50. 
Após aprovados em todas as etapas 
do concurso, os alunos passam pelo 
Curso Superior de Técnico de Polícia 
Ostensiva e Preservação da Ordem 
Pública, com duração média de um ano, 
na Escola Superior de Soldados. 

Para concorrer é necessário ter 
ensino médio completo, ser brasilei-
ro, ter no mínimo 18 e no máximo 30 
anos, estar em dia com as obrigações 
eleitorais e militares e não possuir 
antecedentes criminais. É preciso ser 
habilitado nas categorias B a E. Se for 
agente público, não ter respondido ou 
estar respondendo a processo adminis-
trativo. Os homens devem ter no míni-
mo 1,65 metro de altura, e as mulheres, 
1,60. Os candidatos serão avaliados em 
prova escrita com questões de alter-
nativa e redação. Serão submetidos à 
avaliação de condicionamento físico, 
exames de saúde e psicológico, além 
de passar por detalhado processo de 
investigação social e análise de docu-
mentos e títulos. 

Atualmente, estão em andamento 
outros dois processos seletivos para 
o cargo de soldado de 2ª classe: um 
com 2,3 mil vagas e previsão de ser 
concluído em janeiro, e outro com 
1,7 mil vagas, que deve ser concluído 
no mês que vem. Há ainda seleção de 
220 alunos oficiais, que concorrem a 
uma vaga no curso de formação na 
Academia da Polícia Militar do Barro 
Branco. O processo de seleção será 
concluído em janeiro.

Psicologia da USP convoca
daltônicos para pesquisa

O Instituto de Psicologia da USP 
convida, no mínimo, 20 jovens e adul-
tos daltônicos, maiores de 18 anos, 
de ambos os sexos, interessados em 
participar de pesquisa que avaliará 
impactos da alteração visual em seu 
cotidiano e qualidade de vida. O estu-
do, orientado pela professora Mirella 
Gualtieri, integra trabalho de mes-
trado em Psicologia Experimental de 
Amanda Martins Bastos. 

Ela explica que o daltonismo é uma 
alteração genética e visual que provo-
ca dificuldades de distinção de cores, 
principalmente vermelha e verde ou 
azul e amarela. “Como o problema não 
é considerado doença, não há cura. Por 
questão genética, a maioria (97%) dos 
daltônicos são homens”, informa. Os 
voluntários passarão por exames de 
visão de cores, análise de DNA para 
confirmar o diagnóstico e entrevista psi-
cológica. Não haverá acompanhamento 
médico nem é necessário jejum. 

O participante comparecerá ao ins-
tituto uma vez (Avenida Prof. Mello de 
Moraes, 1.721 – Butantã), durante 90 
minutos, para a aplicação desses testes. 
Amanda diz que esse estudo surgiu por-
que não existe pesquisa semelhante que 
avalie os impactos do daltonismo em sua 
qualidade de vida. “O daltônico enxerga 
sujeira ou risco com mais facilidade”, 
conta a pesquisadora. Interessados em 
participar devem contatar Amanda pelo 
telefone (11) 9-9454-4045 ou e-mail 
amandabastos@hotmail.com .

NFP: desconto no IPVA acaba dia 31

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista – 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Termina no dia 31 o prazo para contribuin-
te inscrito na Nota Fiscal Paulista (NFP) 
destinar seus créditos acumulados para 
diminuir ou quitar o valor que será cobra-
do do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) de 2014. 
Para fazer esta opção, o consumidor preci-
sa indicá-la no site da NFP (ver serviço) e 
ter o veículo registrado em seu nome. 

No ano passado, 181.354 consumido-
res aderiram e conseguiram diminuir a 
cobrança em R$ 36,9 milhões. Neste ano, 
a autorização para repassar os créditos 
teve início no dia 7. Desde então, 62.467 
consumidores aderiram e foram poupados 
R$ 11.986.363,54.

Nota Fiscal Paulista – A NFP é 
uma iniciativa do Programa de Estímulo 
à Cidadania Fiscal do Governo estadual. 
Visa a reduzir a carga tributária individual 
cobrada do cidadão, que recebe créditos ao 
comprar mercadorias ou contratar serviços 
no território paulista. O sistema devolve 

até 30% do ICMS efetivamente recolhido 
pelo estabelecimento comercial aos consu-
midores que solicitam o documento fiscal 
e informam CPF ou CNPJ, proporcional-
mente ao valor da nota.

Além de permitir o uso dos créditos 
para abater parte da dívida ou 100% do 
IPVA, o regulamento da NFP também 
prevê ao consumidor doar suas notas ou 
cupons fiscais, sem CPF ou CNPJ, para 
entidades de assistência social e de saúde 
de sua preferência. Assim, pode depositar 
o documento fiscal nas urnas distribuídas 
nos estabelecimentos comerciais, entre-
gar a nota diretamente à instituição ou 
acessar o site do programa, com o uso de 
sua senha pessoal, e cadastrá-la em favor 
da entidade de sua escolha até o dia 20 do 
mês seguinte ao da compra.

Doação ou resgate – Se prefe-
rir doar os valores, o consumidor deverá 
transferir os créditos para sua conta bancá-
ria pessoal e realizar a doação diretamente 

à instituição de sua escolha. Contribuinte 
pessoa física pode repassar montantes 
superiores a R$ 25 para sua conta corren-
te ou poupança. Se for pessoa jurídica, só 
poderá resgatar créditos se o valor for igual 
ou superior a R$ 25 e de uma única forma: 
transferir para uma conta corrente ou pou-
pança própria. 

Em ambas as situações, o dinheiro esta-
rá disponível no banco escolhido a partir da 
quarta-feira da semana seguinte àquela em 
que foi feito o pedido de resgate. Entretanto, 
quem tem créditos acumulados na NFP mas 
tem algum tipo de pendência de IPVA e 
ICMS com o Estado está impedido de res-
gatá-lo até que os débitos sejam quitados.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

A iniciativa integra o plano de 
expansão do programa paulista de 
inclusão digital, cuja meta é ter ao 
menos um posto em funcionamento 
em cada um dos 645 municípios pau-
listas até o final de 2014. Criado em 
julho de 2000, o programa hoje ofe-
rece 715 postos ativos em 621 cidades 
e mais 195 unidades em fase de insta-
lação no Estado. Soma 2,7 milhões de 
usuários cadastrados e 72 milhões de 
atendimentos realizados.

Prefeituras parceiras – No 
interior e litoral, o Acessa São Paulo 
funciona em parceria com as cidades. A 
prefeitura cede espaço físico e seleciona 
e paga os monitores, a maioria deles 
servidores públicos municipais. Já a 
Gestão Pública fornece equipamentos, 
banda larga, programas de computa-
dor, mobiliário e treina os monitores, 
ao menos uma vez por ano. A exceção 
são as agências das 39 cidades da 
Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), mantidas 100% pelo Estado.

Premiado – Em agosto, o pro-
grama recebeu o prêmio Acesso ao 
Conhecimento 2013, concedido pela 

dores do Acessa SP para fazer serviços ele-
trônicos oferecidos no Poupatempo. A lista 
deles inclui atestado de antecedentes cri-
minais, BO, Nota Fiscal Paulista (cadastro 
e consulta), agendamento para RG e CNH 
e mais serviços do Detran, como IPVA e 
consulta de multas e pontuação.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Tempo de utilização dos computadores é de 30 minutos, mas usuário pode tirar nova senha


