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Uma mãozinha para
acertar com o Leão

scolas Técnicas Estaduais (Etecs)
da capital irão ajudar a população
no preenchimento da declaração do
Imposto de Renda (IRPF) de 2014,
ano-base 2013. Em algumas das 9
unidades, haverá também ações
ligadas à saúde, recreação infantil,
ajuda para verificação de documentos, entre outras atividades.

JOSÉ LUÍS DA CONCEIÇÃO
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Escolas Técnicas da capital
ajudam a preencher o IR;
contribuinte deve ligar
para a unidade de ensino e
agendar horário
O atendimento ao contribuinte será oferecido por alunos e professores das Etecs. A recomendação
ao interessado no serviço gratuito é
entrar em contato com a escola por
telefone, para agendar dia e horário
e informar sobre os documentos que
deverá levar no dia combinado. As
escolas participantes são as seguintes:
Etec da Zona Leste: O atendimento será nos dias 22, 23, 24 e
25, das 8 às 11h30. É preciso levar
um quilo de alimento não perecível.

Etec Jardim Ângela vai oferecer serviços de documentação eleitoral e regularidade do CPF

Mais informações pelo telefone (11) 20454017, com o professor Cláudio. Av. Águia de
Haia, 2.633 – Cidade A. E. Carvalho.
Etec de Sapopemba: A atividade inclui
ação social com outros serviços e recreação infantil no sábado, dia 12, das 10 às
15 horas. Informações pelos telefones (11)
2019-1519 e 2019-1533. Rua Benjamin de
Tudela, 155 – Fazenda da Juta.

Etec Doutora Maria Augusta Saraiva:
O serviço será no dia 12, das 9 às 18
horas. Contato pelos telefones (11) 31057250 e 3324-0740. Rua Guaianases, 1.385
– Campos Elísios.
Etec Vila Formosa: O atendimento deve ser agendado pelos telefones (11)
2211-6485 e 2916-9467, com Ademar. Rua
Bactória, 38 – Vila Formosa.

Etec Itaquera: O atendimento será hoje e
no dia 16, das 19h30 às 22 horas. Informações
pelos telefones (11) 2521-8188 e 2254-7627.
Rua Virgínia Ferni, 400 – Itaquera.
Etec José Rocha Mendes: O auxílio
será no dia 12, das 9 às 15 horas, com agendamento pelo telefone (11) 2063-4454. Rua
Américo Vespucci, 1.241 – Vila Prudente.
Etec Profa. Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara: O serviço será no dia
12, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
É obrigatório doar um quilo de qualquer
alimento não perecível. Agendar pelos telefones (11) 3972-0339 e 3972-0199. Rua
Ambrósia do México, s/nº – Pirituba.
Etec Jardim Ângela: Também no dia 12,
das 10 às 15 horas, a ação social incluirá serviços relacionados à documentação eleitoral, regularidade do CPF, entre outros. Informações
pelos telefones (11) 5833-0943 e 5833-0861.
Estrada da Baronesa, 1.695 – Jardim Ângela.
Etec Guaianases: O atendimento será
no dia 12, das 8 às 12 horas. Quem quiser
pode doar um quilo ou um pacote de alimento não perecível. Informações pelos
telefones (11) 2551-9484 e 2552-0140. Rua
Feliciano de Mendonça, 290 – Guaianases.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

Criada em 2012 pela Secretaria Estadual
do Emprego e Relações do Trabalho (SERT)
e lançada oficialmente em março de 2013,
a Escola do Empreendedor Paulista (EEP)
alcançou a marca de 80 mil inscritos. A
ação gratuita de ensino a distância promove
capacitação para pequenos empreendedores que querem abrir ou melhorar a gestão
de seu negócio.
As mulheres compõem o maior número de inscritos: 53% do total. Depois
de fazer o cadastro on-line, o site do programa (ver serviço) oferece dez minicursos sobre assuntos ligados ao universo dos micro e pequenos empreendimentos. Em média, cada um deles requer 3 horas para ser concluído e aborda
um tema específico.
Não há ordem sugerida para a execução dos minicursos, tampouco prazos.
A ideia é que sejam feitos de acordo com
a necessidade e a disponibilidade de
tempo de cada empreendedor. Ao final
de cada módulo, há exercícios práticos
interativos para avaliar a compreensão
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Escola do Empreendedor Paulista: 80 mil inscritos

Gratuita, capacitação oferece minicursos sobre o universo dos micro e pequenos negócios

e a retenção do conteúdo. Quem conseguir acertar metade das questões (testes
de múltipla escolha) ganha o direito de
imprimir certificado de conclusão.
Situações reais – O público-alvo
do curso a distância é a população em geral,
em especial os tomadores de empréstimos
do Banco do Povo Paulista. O programa
de microcrédito estadual, outra iniciativa
da SERT, é dirigido a microempreendedo-

res urbanos e rurais, formais ou informais.
Atende basicamente profissionais e pequenos empreendedores (agricultores, donos
de padarias, de mercadinhos, pipoqueiros,
manicures, cabeleireiros, mecânicos) e, de
modo geral, qualquer cidadão disposto a
empreender.

Os assuntos abordados na EEP são
ilustrados com depoimentos e situações
reais vivenciadas pelos tomadores de
crédito. Os dez títulos da coleção da EEP
são, pela ordem: Empreendedorismo na
prática; Atendimento ao cliente; Consumidor e fornecedor; Ações de marketing; Formalização; Formação de preços; Vendas e ganhos; Gestão financeira; Higiene e segurança; Sustentabilidade
e comunidade.
Se não tiver computador, é possível fazer os minicursos nas unidades do
Acessa SP, programa de inclusão digital da
Secretaria Estadual de Gestão Pública. A
iniciativa oferece 762 postos com uso livre
de computadores e internet gratuita em 624
cidades paulistas.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo editorial

SERVIÇO
Escola do Empreendedor Paulista – www.escoladeempreendedorismo.sp.gov.br
Banco do Povo Paulista – www.bancodopovo.sp.gov.br

Aplicativo campeão
Os estudantes Ailton Junior dos Santos,
Bruno Gonçalves e Andresa Marcondes da
Silva, da Faculdade Estadual de Tecnologia
(Fatec) João Mod, de Guaratinguetá, conquistaram o 1º lugar na 4ª edição do EDP
University Challenge. O concurso anual
promovido pela multinacional do setor elétrico para universitários do Brasil, Portugal
e Espanha é dirigido para as áreas de gestão, marketing, estratégia e comunicação.
O título foi conquistado a partir do
desenvolvimento de um protótipo de aplicativo para smartphones (celulares de

última geração). O programa atendeu aos
requisitos exigidos pela empresa promotora
do concurso e a premiação aos campeões foi
realizada em março.
Segundo Andresa, o protótipo visa a
facilitar a comunicação entre os clientes
e a EDP, que atua com geração, distribuição e comercialização de energia elétrica.
“Entre outras funções, app (aplicativo para
dispositivos móveis) informa o consumo de
luz até o momento da solicitação feita pelo
usuário. Também ajuda a divulgar o nome
da empresa e reduzir gastos com papel, por

oferecer acesso diretamente pelo celular”,
explicou a universitária.
Pódio inédito – Esta é a terceira participação da Fatec de Guaratinguetá no concurso e, em todas as edições anteriores, teve
trabalhos de alunos classificados entre os finalistas. Desta vez, os estudantes dos cursos de
análise e desenvolvimento de sistemas e gestão financeira foram premiados com R$ 15
mil, por terem conquistado o 1º lugar.
Na 4ª edição da competição, participaram cem grupos, formados por equipe de

alunos de graduação e pós-graduação. Na
fase final, 15 projetos pré-selecionados se
apresentaram, tendo apenas dois minutos
para realizar a exposição. Na sequência,
após a avaliação da banca julgadora –
formada por diretores executivos da EDP
Brasil e pelo vice-presidente da empresa
–, cinco projetos foram classificados para a
última etapa. Nela, os grupos tiveram sete
minutos para expor as ideias desenvolvidas.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 9 de abril de 2014 às 02:18:08.

