
Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção IIterça-feira, 1º de abril de 2014 São Paulo, 124 (61)  – III 

Mais três Poupatempos
na região de Campinas

Postos de Araras,
Mogi-Guaçu e São João 
da Boa Vista estão 
funcionando; público 
tem à disposição serviços 
oferecidos em todas
as unidades

Secretaria Estadual de Gestão Pú -
blica inaugurou três postos Pou   -

patempo na Região Admi nis-
trativa de Campinas. As unidades 
de Araras, Mogi-Guaçu e São João 
da Boa Vista integram o Plano de 
Expansão do Programa e estão fun-
cionando, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, e aos sábados das 
8 às 12 horas. 

Desde a inauguração do pri-
meiro posto, em 1997, o serviço 
soma 388 milhões de atendimentos. 
Atualmente, há 36 Poupatempos 
instalados na Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), no litoral 
e interior. O Plano de Expansão 
abrange 13 Regiões Administrativas 
paulistas, atingindo mais de 350 
municípios. A expectativa da Gestão 
Pública é inaugurar mais 34 uni-
dades até o fim do ano e, assim, 
gerar 1,5 mil empregos e atender 15 
milhões de pessoas.

Sem papel e caneta – Nas 
três novas unidades estão disponí-
veis os mesmos serviços oferecidos 
em todos os postos. A lista inclui 
emissão da carteira de identidade 
e atestado de antecedentes crimi-
nais pelo Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt; e expe-
dição de carteira de trabalho, pela 
Secretaria de Emprego e Relações 
do Trabalho. 

O novo Detran.SP estará à dis-
posição para assuntos ligados à car-
teira nacional de habilitação e veí-

culos. Uma das novidades da unidade é 
que quem for tirar a primeira carteira de 
motorista não usará mais papel e caneta 
para fazer o exame teórico, pois esse pas-
sará a ser no formato eletrônico. 

Outros serviços virtuais (Nota Fiscal 
Paulista, boletim de ocorrência eletrôni-
co e consultas à Secretaria Estadual da 
Fazenda) podem ser feitos pelo e-poupa-
tempo. A unidade bancária no local facilita 
ao cidadão o recolhimento das taxas gera-
das pelo posto, cuja capacidade de atendi-
mentos pode chegar a mil por dia. 

As novas unidades – Em Araras, 
a unidade tem área de 752 metros qua-
drados e irá atender 240 mil pessoas, 
incluindo residentes na cidade e pessoas 
vindas dos municípios vizinhos (Conchal, 
Leme, Santa Cruz da Conceição). O posto 
funciona na Rua da Consolação, 79, no 
Jardim Belvedere. 

Em Mogi-Guaçu, além dos 750 metros 
quadrados da área da unidade, há 25 metros 
quadrados usados como área de vistoria. A 
meta é prestar serviços para 421 mil usuários 
de Engenheiro Coelho, Holambra, Itapira, 
Santo Antônio de Posse, Estiva Gerbi, 
Espírito Santo do Pinhal e Mogi-Mirim. A 

unidade situa-se na Rua Princesa Isabel, 102, 
na Vila Ricci.

Em São João da Boa Vista, o posto tem 
622 metros quadrados e mais 25 metros 
quadrados de área de vistoria e localiza-se 
na Avenida Brasília, 1.885, na Vila Loyola. A 
previsão é atender 500 mil pessoas morado-
ras das cidades de Pirassununga, Santa Cruz 
das Palmeiras, Tambaú, Aguaí, Casa Branca, 
Itobi, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, 
Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da 
Grama, Divinolândia, Tapiratiba, Caconde, 
São José do Rio Pardo e Mococa.

O investimento no posto de São João 
da Boa Vista foi de cerca de R$ 1,8 milhão. 
Em Araras e em Mogi-Guaçu os custos 
foram de R$ 1,9 milhão e R$ 2,09 milhões, 
respectivamente (economia de aproxima-
damente 25% dos valores previstos). Os 
recursos foram destinados para infraes-
trutura lógica, comunicação visual, equi-
pamentos de informática (hardware e sof-
tware), telecomunicações, treinamento e 
acompanhamento, entre outros.

Rogério Mascia Silveira
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Sou da Paz abre inscrição 
para o Polícia Cidadã
A partir do dia 7, estarão abertas as 

inscrições para o 6º Prêmio Polícia Ci -
dadã. O prazo encerra-se em 30 de maio. 
As polícias civil, militar e técnico-científi-
ca podem enviar projetos com foco na 
redução do crime de roubo no Estado. O 
tema escolhido representa um dos princi-
pais desafios atuais da segurança pública 
estadual na medida em que esse tipo de 
crime impacta fortemente a sensação de 
segurança da população, atinge todas as 
classes sociais e regiões, além de se man-
ter em índices muito elevados na capital 
e no Estado – 257 mil registros anuais.

Os projetos inscritos serão avalia-
dos por uma comissão composta de 
especialistas em segurança pública e 
policiais de outros Estados. Entre os 
itens valorizados na avaliação estão a 
estruturação da ação, a redução efetiva 
do crime de roubo e o alinhamento aos 
princípios do prêmio, como a proporcio-
nalidade no uso da força, a não discrimi-
nação e o desenvolvimento de ações 
integradas entre as polícias. 

As três iniciativas mais bem ava-
liadas receberão R$ 10 mil (duas) e R$ 
20 mil (uma). Mais de 35 ações foram 
premiadas nas cinco edições anteriores 
do concurso. “Além de reconhecer o 
trabalho dos bons policiais, o objetivo 
dessa edição é identificar e disseminar 
iniciativas capazes de reduzir o roubo 
com base nos princípios que regem o 
prêmio”, diz Melina Risso, diretora do 
Instituto Sou da Paz. O Prêmio Polícia 
Cidadã é financiado pela Imprensa 
Oficial do Estado e o evento de pre-
miação está previsto para o fim deste 
ano. As inscrições devem ser feitas pelo 
site www.souda paz.org/premiopolicia 
a partir do dia 7 de abril. Dúvidas e outras 
informações pelo e-mail: premiopoli-
cia@soudapaz.org ou pelo telefone (11) 
3093-7333 (das 9 às 18 horas)

Trabalho voluntário
para fumantes

Pesquisadores da Divisão de Pneu-
mologia, do Departamento de Clínica 
Médica da Faculdade de Medicina de 
Ri  beirão Preto (FMRP) da USP, buscam 
voluntários para participar da pesquisa 
on-line sobre o Estado Emocional do 
Tabagista (Estudo Poeeta). O objetivo é 
descobrir o grau de dependência à nicoti-
na dos fumantes e seu estado emocional 
em relação ao cigarro, para desenvolver 
uma escala que possa medir os aspec-
tos emocionais das pessoas que fumam 
e sua relação com o consumo de cigar-
ros. O estudo, segundo os pesquisadores, 
irá contribuir para o aprimoramento de 
um instrumento que, no futuro, ajudará 
outros fumantes. Também proporciona-
rá ao voluntário a possibilidade de refle-
tir sobre suas características de consumo 
de tabaco, como, por exemplo, o número 
de cigarros fumados por dia e o grau de 
dificuldade para abandonar o vício.

Podem participar tabagistas de qual-
 quer idade, sexo ou estado de saúde. Eles 
deverão responder a 25 questões, no site 
http://poeeta.fmrp.usp.br/Poeeta1. Em 
dez minutos é possível responder a pes-
quisa e o participante só precisará infor-
mar seu e-mail, para que, após alguns 
meses, receba os resultados preliminares 
das análises da pesquisa. A privacidade 
do participante e de seus dados será pre-
servada. Mais informações com o profes-
sor José Antônio Baddini Martinez, pelo 
telefone (16) 3602-2531 e e-mail poeeta.
fmrp.usp@gmail.com. 

A

Convênios contemplam mais de 550 cidades
Convênios assinados entre o Governo 

de São Paulo e 556 cidades possibilitarão 
o repasse de R$ 519,3 milhões para esses 
municípios. Os recursos são referentes a 
1.622 convênios e abrangem 17 secreta-
rias de Estado.

Entre outras iniciativas, esses con-
vênios viabilizarão o acesso a tratores e 
equipamentos para municípios agrícolas, a 
aquisição e reforma de equipamentos cul-
turais, o desenvolvimento econômico por 
meio de parques tecnológicos e de centros 
de inovação, ônibus escolares, creches-
-escolas, ampliação do Acessa São Paulo, 
infraestrutura em conjuntos habitacionais, 
melhorias de estradas e reformas de unida-
des básicas de saúde.

O maior valor (R$ 119 milhões) será 
repassado pela Secretaria da Habitação. 
Foram assinados 137 convênios com 
118 cidades, que envolvem o Programa 
Especial de Melhorias (PEM), para obras 
de equipamentos sociais e de infraes-
trutura urbana, e a construção de uni-
dades habitacionais para 1.135 famílias 

pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU).

Educação – A Secretaria da 
Educação assinou 60 convênios com 50 
cidades, visando à construção de unidades 
do Programa Creche-Escola. Mais de 8 mil 
crianças serão beneficiadas com o repasse 
de R$ 106,6 milhões.

A Secretaria de Planejamento e De   -
senvolvimento Regional repassará R$ 
106,1 milhões a 255 municípios, por 
meio de 417 convênios. Os recursos 
serão utilizados em obras de reurba-
ni zação, iluminação, revitalização e 
aqui  sição de equipamentos. A área de 
Saúde receberá investimentos de R$ 
16 milhões. São 121 convênios com 81 
municípios. O repasse da Secretaria da 
Saúde irá para despesas de custeio e 
novos investimentos.

As demais secretarias que também 
realizarão repasses são: Turismo; Agri-
cultura e Abastecimento; Meio Am -
biente; Saneamento e Recursos Hídricos; 
Desenvolvimento Social; Esporte, Lazer 
e Juventude; Logística e Transportes; 
Casa Militar; Cultura; Segurança Pú -
blica; Gestão Pública; Direitos da Pessoa 
com Deficiência; e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia.
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Portal do Governo do Estado

Emissão de carteira de identidade no Poupatempo de Mogi-Guaçu, em funcionamento

1.622 convênios com 17 secretarias do Governo
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