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Adesão ao parcelamento
de débitos: até o dia 30
A Secretaria Estadual da Fazenda e
a Procuradoria-Geral do Estado divulgaram balanço parcial da segunda fase
do Programa Especial de Parcelamento
(PEP) de dívidas do ICMS. Iniciada
em 19 de maio e com término definido
para as 23h59 da segunda-feira, dia
30, a iniciativa permite ao contribuinte
inadimplente reduzir até 75% no valor
das multas e 60% nos juros devidos, se o
pagamento for feito à vista.
O PEP também permite quitar os
débitos em até 120 parcelas mensais, de
igual valor, porém todas com valor mínimo de R$ 500. Nessa opção, o desconto
cai para 50% no valor das multas e para
40% no montante dos juros. Ao aderir
ao Programa (no site www.pepdoicms.
sp.gov.br) o contribuinte pode escolher quais débitos deseja incluir e não
precisa selecionar todas as dívidas pendentes. Também pode aderir quem está
com Inscrição Estadual baixada ou com
CNPJ baixado. A senha para acesso e
login no sistema on-line deve ser solicitada no Posto Fiscal Eletrônico em que o
contribuinte é vinculado.

Mogi das Cruzes
ganha novo hospital
Começa a funcionar o novo Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes. Para viabilizar o serviço, a Secretaria Estadual
da Saúde garante investimentos de R$
37,7 milhões: R$ 18 milhões para as
obras e R$ 11,3 milhões para compra de
equipamentos e mobiliários hospitalares. Além disso, haverá o repasse de R$
8,4 milhões extras, em 12 parcelas, destinados ao custeio (despesas de manutenção) da nova unidade.
A pasta firmou parceria com a
Prefeitura de Mogi das Cruzes para
dividir os custos das obras e da compra dos equipamentos. O Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes é especializado em casos de baixa e média
complexidades. Com 91 leitos, terá
ainda um ambulatório de pediatria, 24
horas, com capacidade para realizar
até 3 mil consultas e 2 mil exames por
mês. Quando operar com capacidade
total, deverá realizar mensalmente, em
seu ambulatório de especialidades, 5
mil consultas médicas, 300 procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio
portes, além de 20 mil exames.
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Pindamonhangaba: 2 salas de aulas, 7 laboratórios e auditório

Prédio novo (Lins): 6 salas de aula, 3 administrativas e 4 sanitários

Novas instalações de
Fatecs no interior

N

a semana passada, o Centro Paula
Souza finalizou a reforma, ampliação e adequação de ambientes em
duas faculdades de tecnologia do
Estado (Fatecs) no interior. O primeiro conjunto de obras concluídas foi apresentado no dia 16, em
Lins, na Fatec Professor Antônio
Seabra, e o segundo, no dia 20, na
Fatec Pindamonhangaba.

Vale do Paraíba – Em Pindamonhangaba, cidade da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba, o novo bloco pedagógico da Fatec local oferece duas salas de aula,
sete laboratórios (automação; informática;
física; eletricidade e eletrônica; mecânica
dos fluidos; processos; e usinagem), biblioteca e auditório para 120 pessoas, além
de outros ambientes. Entre 2010 e 2014,
a Faculdade de Tecnologia recebeu cerca
de R$ 2 milhões em mobiliário e equipamentos. O projeto inclui sistema de vigilância por câmeras, construção de cabine primária (usada no curso de processos
metalúrgicos) e instalação de três postos de
transformação – um para atender ao bloco
de laboratórios de soldagem, outro para o
novo bloco e o terceiro destinado às áreas
administrativa e pedagógica.

Ampliação, reforma e
adequação de ambientes
integram investimento
permanente do Estado
no ensino tecnológico
superior paulista

Mais cursos e pesquisas – Funcionando desde o segundo semestre de
2008, a Fatec Lins tem 743 alunos nos cursos de graduação tecnológica em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de
Dados ou Redes de Computadores, Gestão
da Produção Industrial, Jogos Digitais e
Logística. A cidade também tem uma escola técnica, com 762 alunos matriculados no
ensino médio e em 7 cursos técnicos.
A Fatec Pindamonhangaba foi criada
em 2006 e registra 1.111 alunos matriculados. No último vestibular, para o segundo semestre de 2014, ofereceu 240 vagas,
divididas em cinco cursos superiores de
tecnologia: Gestão Empresarial (Educação
a Distância – EaD, que é novidade nesse
processo seletivo); Manutenção Industrial;
Mecânica: Processos de Soldagem; Proces-

Em Lins, a obra teve início
em outubro de 2012 e, além da
construção de um edifício, foi feita
a adequação de mais dois, visando
à melhoria da infraestrutura da
unidade. O novo prédio tem seis
salas de aula, três salas administrativas e quatro sanitários com
acessibilidade.
Os outros dois blocos da unidade abrigam quatro salas de aula,
dez laboratórios, biblioteca e auditório com capacidade para 400
lugares, entre outros ambientes.
As obras prosseguem na Fatec
Lins com a reforma da quadra e a
revisão das instalações elétricas,
entre outros serviços.

sos Metalúrgicos; e Projetos Mecânicos. A
faculdade teve 208 inscritos disputando
40 vagas na modalidade ensino a distância.
Na cidade de Pindamonhangaba localiza-se ainda a Escola Técnica João Gomes
de Araújo, que foi integrada ao Centro
Paula Souza em 1994. Atualmente, tem
1.531 alunos matriculados, sendo 238 no
ensino médio e 1.293 em 11 cursos técnicos. Por meio de parceria com a Secretaria Estadual da Educação, oferece ensino técnico em duas escolas estaduais do
município – a E.E. Alzira Franco e a E.E.
Professor Rubens Zamith –, somando 312
matriculados no período noturno.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza
Autarquia paulista vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o
Centro Paula Souza administra faculdades
de tecnologia e escolas técnicas estaduais.
Também gerencia as classes descentralizadas – unidades presentes em cerca de 300
municípios paulistas com um ou mais cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec.
As escolas técnicas atendem mais de
221 mil estudantes no ensino médio, técnico integrado ao médio e no ensino técnico,
para os setores industrial, agropecuário e
de serviços. Nas faculdades de tecnologia
o número de alunos matriculados nos cursos de graduação ultrapassa 67 mil.

Bom Prato todos os dias na Luz
Foi prorrogado o funcionamento nos
fins de semana do Bom Prato Campos
Elíseos. A medida começou a vigorar
no dia 21 e vai até 30 de dezembro.
Localizada no Largo Coração de Jesus,
28, na chamada Nova Luz, a unidade
possibilita uma alimentação nutritiva e
de baixo custo aos dependentes químicos
concentrados na região.
A previsão é que sejam servidos, de
segunda a sexta-feira, 400 cafés da manhã,
1,8 mil almoços e 500 jantares. Nos sábados e domingos e feriados que não ocorram
em fins de semana será mantido o número
de cafés da manhã servidos, havendo alteração apenas na quantidade de almoços
e jantares (mil refeições e 450, respecti-
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Mesmo com os 4 milhões de alunos
da rede estadual de ensino em férias,
as 5 mil escolas paulistas continuam a
receber doações para a Campanha do
Agasalho. Em cada colégio há uma caixa
para a recepção dos donativos de alunos,
pais e comunidades. Foram os alunos
que confeccionaram as caixas com trabalho de customização. Os estudantes
também participam da divulgação da
campanha que estimula a arrecadação
de cobertores e peças de vestuários em
boas condições de uso.
Além das escolas, a sede da
Secretaria de Educação, localizada na
Praça da República, 53, na capital, é
outro ponto de recolhimento. O material
arrecadado será encaminhado a entidades assistenciais, hospitais, albergues da
capital e municípios do Estado. A campanha é feita em parceria com o Fundo
Social de Solidariedade.

GASTÃO GUEDES

Escolas continuam com
Campanha do Agasalho
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vamente). O restaurante popular só não
funcionará nos próximos dias 12 e 13 de
julho (em virtude da realização de jogos da
Copa do Mundo); 6 e 7 de setembro; 12 e
26 de outubro; 2, 15 e 16 de novembro; e
no Natal, 25 de dezembro.

Além da abertura do Bom Prato todos
os dias, a Secretaria de Desenvolvimento
Social atua na região da Nova Luz com
equipes de abordagem de rua. No total, 68
pessoas incentivam os usuários de drogas a
aceitar tratamento voluntariamente. Esses
profissionais desenvolvem vínculos com
os usuários, mapeando a população e traçando sua trajetória de vida com vistas a
criar oportunidade para falar dos serviços
de atendimento disponíveis. Depois dessa
abordagem, se o dependente aceitar, ele é
encaminhado ao Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod),
para avaliação e atendimento necessário.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

