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Primeiro passo

Estado começa a destruir 
veículos apreendidos. 
Ação inédita vai desafogar 
pátios de distritos policiais 
que abrigam mais de 
45 mil unidades

Inscrições ao Prêmio Mario Covas: ainda dá tempo
As inscrições para a 10ª edição do 

Prêmio Mario Covas foram prorrogadas. 
Agora, os interessados têm até as 18 horas 
do dia 28 para cadastrar seus projetos. 
Basta acessar o site do prêmio e preen-
cher gratuitamente o formulário de inscri-
ções – www.premiomariocovas.sp.gov.
br/2013/inscricoes.asp. 

A edição de 2014 está dividida em cinco 
categorias: inovação em gestão estadual; ino-
vação em gestão municipal; cidadania em rede; 
governo aberto; e melhoria do gasto público.

Serão eleitos e premiados 14 proje-
tos: seis na categoria inovação em gestão 
estadual e dois em cada uma das demais, 
conforme especificado no edital. Também 

poderão ser concedidas, a critério da banca 
julgadora, menções honrosas aos trabalhos 
finalistas que mais se destacarem.

Em dez anos, o Prêmio Mario Covas 
recebeu mais de 1,5 mil projetos e pre-
miou 122. Iniciativa do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Gestão Pública, em parceria com a Fundação 

pátio Santo Amaro, da Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
(SSP), na zona sul da capital, foi o 

cenário, ontem, da primeira compac-
tação de veículos apreendidos crimi-
nalmente. Nos próximos seis meses, 
13 mil passarão pelo processo, que 
visa a descontaminar o local, des-
truir os carros e liberar mais espaço 
para o trabalho policial.

A medida é o primeiro passo do 
Estado para resolver um passivo de 
mais de 25 anos, gerado por entra-
ves judiciais que impediam a libera-
ção desses veículos dos pátios. Em 
maio de 2013, a Justiça autorizou 
que fossem realizados leilões dos 45 
mil veículos apreendidos em pátios 
na capital, atendendo pedido da SSP.

Antes da compactação, a Polícia 
Civil vistoria e fotografa os veículos, 
de modo a preservar as característi-
cas básicas de identificação e garantir 
a rastreabilidade deles em todas as 
etapas do processo.

Os detritos e resíduos (baterias, 
pneus e catalisadores) são recolhidos 

das carcaças antes do início do processo, e 
o material removido receberá destinação 
conforme as normas ambientais vigentes. 
O trabalho inclui ainda a coleta de fluidos 
e combustíveis e de materiais com algum 
potencial lesivo ao meio ambiente.

Vigilância ambiental – A fisca-
lização dos processos adotados é de res-
ponsabilidade da Secretaria de Controle e 
Licenciamento Ambiental da Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(Cetesb), ligada à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SMA). O trabalho de com-
pactação está sendo realizado pela Trufer 
Comércio de Sucatas.

Sediada em Diadema, a empresa ven-
ceu leilão em janeiro contra outras seis 
concorrentes. Em troca do serviço, pagará 
R$ 0,11 por quilo de material ferroso, tota-
lizando R$ 808,8 mil – metade desse valor 
já foi repassada aos cofres estaduais. 

De 2003 a 2008, o pátio de Santo Amaro 
recebeu 13 mil veículos. Há seis anos o esta-
cionamento estava interditado pela Justiça 
por ocupar área de mananciais, com os carros 
mantidos a céu aberto, debaixo de sol e de 
chuva. Naquele local, a quantidade total de 
sucata é estimada em 7,357 milhões de quilos.

A compactação de cada carro exige 
menos de dez minutos no pátio. De lá, o 
material é transportado em guinchos para 
as instalações da empresa, onde será feita a 
separação definitiva do material.

Missão para o Decap – O dire-
tor do Departamento de Polícia Judiciária 
da Capital (Decap), Domingos Paulo Neto, 

explica que essa medida começa agora a 
abrir espaços nas delegacias paulistanas. 
O delegado explica que a operação tomou 
novo rumo em fevereiro do ano passado, 
quando a Delegacia Geral de Polícia expe-
diu a Portaria DGP-10, assinada pelo dele-
gado Maurício Blasek, que revogou todas as 
disposições anteriores e destinou ao Decap 
a missão de buscar a solução para os pátios 
superlotados de 93 distritos policiais.

“Essa estratégia inovadora permitiu ao 
Estado também receber recursos”, observa 
Domingos Paulo Neto. Ele informa que, além 
dessa medida, o Decap também está procu-
rando quatro terrenos de grandes dimensões 
para abrigar veículos, devendo totalizar uma 
nova área total de 210 mil metros quadra-
dos. Os novos pátios serão instalados a uma 
distância de até 100 quilômetros da capital e 
passarão a atender às oito delegacias seccio-
nais da cidade de São Paulo.

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa da Secretaria da 

Segurança Pública

do Desenvolvimento Administrativo (Fun-
dap), Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal – Cepam e Pro-
desp – Tecnologia da Informação, tem 
apoio da Fundação Mario Covas (FMC) e da 
Secretaria de Estado da Cultura.
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Começou processo de 
compactação dos 
veículos depositados 
no pátio Santo Amaro ...

... Em seis meses, 13 mil serão destruídos no local; medida vai desafogar distritos policiais
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