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Interior tem três novas 
unidades do Poupatempo

Programa estadual chega 
a 47 postos; plano de 
expansão prevê a entrega 
de mais 25 unidades
até o fi m do ano

SERVIÇO
Poupatempo – www.poupatempo.
sp.gov.br
e-Poupatempo – www.poupatempo.
sp.gov.br/epoupatempo
Disque Poupatempo – 0800 772 3633 
(ligação gratuita)

este mês, a Secretaria Estadual da 
Gestão Pública abriu três postos 
Poupatempo no interior. As cida-
des contempladas são Barretos, 
Lins e Bragança Paulista. O pro-
grama coordenado pela secretaria 
possui agora 47 unidades e a ex -
pectativa, com o plano de expan-
são em andamento, é entregar 
mais 25 até o fim de 2014, aten-
dendo 15 milhões de pessoas e 
gerando 1,5 mil empregos.

As três novas unidades foram 
projetadas para oferecer até 1,3 
mil atendimentos diários e funcio-
nam de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, e, aos sábados, das 8 
às 12 horas. Em Barretos, o posto 
fica na Via Conselheiro Antônio 
Prado 1.400, no North Shopping, 
no bairro Pedro Cavalini. Em Lins, 

na Avenida Arquiteto Luís Saia, 411, na 
região central, e em Bragança Paulista, na 
Avenida Dr. Plínio Salgado, 5.813, no bair-
ro Parque dos Estados.

Investimento e expansão – Em 
média, cada novo posto exige investimen-
to de R$ 2 milhões. O recurso estatal é 
usado para instalação e custeio do primei-
ro ano de operação. Abrange gastos com 
infraestrutura lógica, comunicação visual, 

equipamentos de informática (hardwa-
re e software), telecomunicações, treina-
mento e acompanhamento dos funcioná-
rios, entre outros.

Em Bragança Paulista, o posto aten-
de 560 mil pessoas residentes na cidade 
e moradores dos municípios vizinhos 
Águas de Lindoia, Bom Jesus dos Per-
dões, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre 
do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, 
Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, So -

corro, Tuiuti, Vargem, Amparo, Ati baia e 
Pedra Bela.

Em Lins, o novo Poupatempo presta 
serviços a 200 mil pessoas, considerando os 
residentes na cidade e nos municípios vizi-
nhos Avanhandava, Balbinos, Cafelândia, 
Getulina, Guaimbê, Guaiçara, Guarantã, 
Pirajuí, Pongaí, Promissão, Sabino e Uru. 

Em Barretos, o posto atende públi-
co estimado de 244 mil pessoas. Inclui 
a população do município e das cidades 
vizinhas Altair, Colina, Colômbia, Guaíra, 
Guaraci, Jaborandi e Olímpia.

Atendimento padronizado – Nos 
balcões, a população dispõe dos servi-
ços comuns a todas as unidades do Pou-
patempo. A lista inclui emissão de RG 
e atestado de antecedentes criminais 
pelo Instituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt; unidade do Acessa São 
Paulo; e atendimentos relacionados com a 
carteira de trabalho, emitida por intermé-
dio da Secretaria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho. 

Também disponível, o Detran.SP aten-
de aos assuntos relacionados à carteira 
nacional de habilitação e a veículos. Uma 
das novidades é que o exame teórico para 
tirar a primeira carta de motorista será 
feito pelo computador. 

Serviços eletrônicos, como a Nota Fiscal 
Paulista, da Secretaria Estadual da Fazenda, 
e BO Eletrônico, da Polícia Civil, também 
estão disponíveis. Um posto bancário den-
tro do Poupatempo facilita o recolhimento 
das taxas exigidas para alguns serviços.

Rogério Mascia Silveira
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Ambiente cria Floresta Noroeste Paulista
A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 

iniciou o plantio de 600 mil árvores 
na nova Floresta Estadual do Noroeste 
Paulista, em São José do Rio Preto. A 
unidade de conservação de uso susten-
tável foi criada por decreto governa-
mental, que transferiu área de 248 hec-
tares da Secretaria de Administração 
Penitenciária, contígua à Estação Eco ló-
gica, para o Instituto Florestal (IF). 

As cidades de São José do Rio Preto 
e Mirassol ganham uma área verde de 
500 hectares e os municípios passam 
dos atuais 7 metros quadrados de área 
verde por habitante para 14 metros qua-
drados por habitante, índice superior aos 
12 metros quadrados recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
A administração da floresta é de res-
ponsabilidade do Instituto Florestal, 
que promove o trabalho de recuperação 
ambiental e desenvolverá nesses muni-
cípios diversas modalidades de pes-
quisas científicas e de experimentação, 

além da criação de um centro de pro-
dução de sementes de essências flores-
tais nativas melhoradas para atender à 
demanda regional.

Haverá área de visitação pública, de 
lazer e um programa de educação ambien-
tal. Para isso, devem ser aproveitadas 
e recuperadas edificações existentes no 

local, que já tem um espelho d’água de 12 
hectares, projetado pelo Instituto de Pesca, 
para fornecer água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para as atividades 
de pesquisa de pesca continental. O prazo 
previsto para o término de instalação da 
infraestrutura é de até quatro anos.

As novas estruturas de apoio admi-
nistrativo e de operação serão construídas 
com recursos de compensação ambiental 
e o reflorestamento do local foi garanti-
do por meio da assinatura do Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental 
(TCCA) firmado por DER, usinas, DNIT/
Prefeitura de São José do Rio Preto, entre 
outros. A Secretaria do Meio Ambiente e o 
Instituto Florestal fizeram o cercamento da 
área e a contratação de serviço de proteção 
patrimonial e contra incêndio florestal pela 
Operação Corta Fogo.
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Unidade de Barretos
atende público estimado 
de 244 mil pessoas

Em Bragança, posto atende residentes da cidade e de municípios vizinhos Nova unidade em Lins oferece serviços do Detran.SP
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Criação da floresta garante área verde de 500 hectares para São José do Rio Preto e Mirassol
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