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Ônibus rápidos
ligam cidades

 
As cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, 

Poá e Ferraz de Vasconcelos serão ligadas 
por ônibus rápidos, o Bus Rapid Transit 
(BRT).  Orçado em 336 milhões, sistema 
de transporte metropolitano criará quase 
21 quilômetros de corredor. Autorizado 
pelo executivo paulista, o sistema de BRT 
entra na fase de elaboração de projetos 
básico, executivo e ambiental. Estima-se 
atender 47 mil passageiros por dia, que 
serão transportados pela frota prevista 
de 67 ônibus.

Os veículos são modernos, menos 
poluentes e têm portas largas que faci-
litam o embarque e o desembarque de 
passageiros. Dispõem de ar-condicio-
nado, bancos estofados, sistema Wi-Fi 
e monitoramento por câmeras e GPS. 
Os novos ônibus integrarão as linhas 
municipais metropolitanas e os trens da 
CPTM (Linhas 11 e 12). A previsão é que 
o projeto seja concluído em dezembro 
deste ano.

Projeto de Extensão em 
Artes Cênicas na Unesp

O Instituto de Artes (IA) da Unesp, 
em São Paulo, recebe inscrições até o dia 
7 de março para o Projeto de Extensão 
Laboratório de Processos de Criação 
Atorais. Os interessados em participar das 
atividades desse segundo ano da proposta 
devem enviar nome, contatos (endereço e 
telefone), breve currículo (máximo de 10 
linhas) e carta de interesse (sucinta) para 
labprocessosatorais@gmail.com.

Coordenado pela professora Lúcia 
Romano, o laboratório propõe a cons-
tituição de um núcleo de trabalho, no 
qual será estimulada a experimentação 
de práticas atorais e o debate em torno 
das mesmas, com foco nos processos 
de criação em teatro. Neste ano, serão 
desenvolvidas duas linhas de investiga-
ção: uma voltada para os laboratórios 
históricos (em especial, os criados pelos 
encenadores Stanislavski, Meyerhold, 
Brecht e Barba) e suas influências no 
Brasil, e, a segunda, para os processos de 
criação dos grupos teatrais sediados na 
cidade de São Paulo, sempre com foco na 
interpretação dos atores e atrizes.

As atividades terão início em 17 de 
março e acontecerão sempre às segun-
das-feiras, das 14h às 17h30, no IA (Rua 
Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, na Barra 
Funda). Mais informações pelo telefone 
3393-8546.

Polícia abre vagas para 
Fotógrafo Técnico-Pericial

A Polícia Civil de São Paulo abriu 
concurso para 120 vagas de Fotógrafo 
Técnico-Pericial. São 50 para a capital e 
grande São Paulo e 70 para as regiões de 
Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São 
José dos Campos, São José do Rio Preto 
e Sorocaba.

Para se candidatar, o interessado 
deve ter mais de 18 anos, possuir ensino 
médio completo e não ter antecedentes 
criminais. O salário inicial do cargo é de 
R$ 3.256,40.

As inscrições deverão ser feitas pela 
internet no site da www.vunesp.com.br, 
entre os dias 24 de março e 25 de abril. O 
candidato deve acessar o site e localizar 
o link do concurso, e preencher a ficha 
de inscrição. A taxa é de R$ 42,61. Para 
mais informações, acesse o edital no site 
da Vunesp (www.vunesp.com.br).

Prêmios da Nota Fiscal Paulista 
ultrapassam R$ 1 bilhão

Para concorrer, 
consumidor deve se 
cadastrar no site do 
Programa e aceitar o 
regulamento dos sorteios; 
a inclusão nas extrações 
seguintes é automática

Serviço
Sorteio da Nota Fiscal Paulista – 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio

riados em dezembro de 2008, os 
sorteios da Nota Fiscal Paulista 
(NFP) já premiaram 88,5 milhões 
de contribuintes inscritos no 
Programa. Os valores pagos vão de 
R$ 10 a R$ 1 milhão e, somados, 
os montantes repassados ultrapas-
sam R$ 1 bilhão. Já foram realiza-
das 63 extrações mensais e ao 
menos um munícipe de cada uma 
das 645 cidades paulistas já foi 
contemplado. 

As cidades com mais consumi-
dores sorteados nos três prêmios 
principais foram a capital, com 67 
vencedores, seguida por Campinas 
(nove), Jundiaí (seis), Santo André 
(cinco), Bauru e Taubaté (quatro 
prêmios cada uma). Além disso, 
oito entidades de assistência social 
e de saúde já foram sorteadas 
com um dos prêmios principais. 
(ver boxe abaixo)

Para participar dos sorteios, o con-
sumidor pessoa física ou jurídica, deve se 
cadastrar no site do programa e aceitar o 
regulamento. A partir daí, deve passar a 
pedir Nota Fiscal Paulista e informar seu 
CPF ou CNPJ em todas as suas compras. 
A adesão até o dia 25 de cada mês per-
mite a participação já no mês seguinte e 
nos próximos. Uma vez feito o processo, 
não é preciso repeti-lo – a inclusão nas 
extrações seguintes é automática. Cada 
R$ 100 gastos dão direito a um bilhete 
eletrônico.

Sobre a Nota Fiscal Paulista – 
Criada em outubro de 2007, a NFP é parte 
do Programa de Estímulo à Cidadania 
Fiscal do governo estadual. Tem como 
proposta reduzir a carga tributária indivi-
dual dos cidadãos que recebem créditos 
ao efetuar compras de mercadorias no 
território paulista. O sistema distribui 
até 30% do ICMS efetivamente recolhido 
pelo estabelecimento comercial aos con-
sumidores que solicitam o documento fis-
cal e informam CPF ou CNPJ, proporcio-
nal ao valor da nota. 

A devolução é feita em créditos que 
podem ser acompanhados pela internet 
e utilizados para pagamento do IPVA ou 
resgatados em dinheiro. O consumidor 
também pode solicitar o documento fiscal 
sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a 
uma entidade de assistência social ou de 
saúde cadastradas no programa Nota Fiscal 
Paulista, se assim desejar. Essa é uma deci-
são pessoal e exclusiva do consumidor. 

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo editorial

Começaram as obras do Contorno de Mogi Mirim
Já tiveram início as obras da segunda 

etapa do Contorno de Mogi Mirim, que 
consiste na instalação de pistas para ligar 
a Rodovia Ademar de Barros (SP-340), na 
altura do km 157, às estradas João Tosello 
(SP-147) e Wilson Finardi (SP-191). Os tra-
balhos irão absorver investimento de R$ 
70, 8 milhões, provenientes da cobrança de 
pedágios pela concessionária Intervias, sob 
fiscalização da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp). A previsão 
é que o contorno esteja concluído em dois 
anos. A primeira fase foi inaugurada em 
2003 e liga a SP-340 à Rodovia Monsenhor 
Clodoaldo de Paiva (SP-147). 

A segunda etapa terá 4,6 quilômetros 
de extensão, em pistas com duas faixas por 
sentido, separadas por barreiras rígidas e 
acostamento de 2,7 metros. Fazem parte do 
empreendimento, ainda, melhorias no dis-
positivo de acesso e retorno do km 64,5 da 
SP-147, que faz a intersecção com a SP-191. 
Desse ponto sairá a pista que vai se inter-

ligar ao km 157 da SP-340. Serão criados 
aproximadamente 250 empregos durante 
as obras. 

Um dos principais benefícios para 
Mogi Mirim é a retirada do tráfego rodoviá-
rio da SP-147 do trecho urbano da SP-340. 
Haverá menos carros cortando a área urba-
na da cidade quando a obra for concluída. 
A economia da região também ganhará, 
com a atração de novas empresas e melhor 
escoamento da produção agrícola das áreas 
vizinhas ao contorno. 

Os motoristas farão a viagem mais rapi-
damente, porque contarão com uma via sem 
interrupções características de área com 
moradores. Será beneficiado, por exemplo, o 
usuário que viaja entre Itapira e Limeira. O 
tráfego do Circuito das Águas (Serra Negra, 
Águas de Lindoia e Sul de Minas) e cidades 
como Limeira, Piracicaba, Araras e Rio Claro 
também terá maior fluidez. Durante o perío-
do de obras, a sinalização será reforçada 
para orientar os motoristas.

Região Bragantina – Moradores 
de Pinhalzinho e Pedra Bela, próximas 
de Bragança Paulista, ganharam este mês 
melhorias na via de acesso José Bueno 
Miranda (SPA-109/008), que liga os muni-
cípios à Rodovia Capitão Pedro Astenori 
Mariagliani. As obras foram realizadas pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), órgão vinculado à Secretaria de 
Logística e Transportes, com investimento 
de R$ 18,7 milhões. 

Entre o km zero e o 12,5, foram rea-
lizados serviços para o recapeamento da 
pista, pavimentação dos acostamentos, 
instalação de sistema de drenagem e sina-
lização. Os trabalhos, iniciados em novem-
bro de 2012, beneficiarão mais de 18 mil 
habitantes. Além disso, a realização dos 
serviços gerou 175 novos empregos, entre 
44 diretos e 131 indiretos. 
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As oito instituições premiadas com o prêmio principal

Instituição Município Sorteio Prêmio
  e data (em R$)

Santa Casa de Misericórdia São Paulo 19 (Jun/10) 80 mil

Promoção Humana e Moradia 
da Capelinha Franca 34 (Set/11) 20 mil

Projeto Casulo São Paulo 35 (Out/11) 200 mil

Associação Congregação 
de Santa Catarina São Paulo 41 (Abr/12) 50 mil

Lar Galeão Coutinho Jundiaí 47 (Out/12) 120 mil

Instituto Verdescola São Paulo 50 (Jan/13) 20 mil

AME Amoroso São Paulo 58 (Set/13) 50 mil

Avape São Bernardo do Campo 62 (Jan/14) 30 mil
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R$ 100 em compras dão direito a um bilhete eletrônico para concorrer nos sorteios


