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O Governo do Estado inaugurou, 
na segunda-feira (17), a nova central de 
relacionamentos e atendimento a clien-
tes da empresa Atento, instalada em 
Guarulhos. A unidade é a 23ª entregue 
pela companhia no Estado de São Paulo. 
A instalação teve apoio do Executivo 

SP lança Plataforma 
Digital de Parcerias

Novo site do Governo 
paulista é canal 
permanente para 
cidadãos e empresas 
apresentarem propostas 
de projetos conjuntos
com o Estado; iniciativa
é pioneira no País

a expectativa de aproximar o setor 
privado, administração pública e 
sociedade, além de incentivar no -

vas concessões e Parcerias Públi-
co-Privadas (PPPs), o Governo 
estadual criou a Plataforma Digital 
de Parcerias. Pioneira do gênero 
no País, a iniciativa da Secretaria 
de Governo do Estado é uma 
medida complementar ao Decreto 
nº 61.371, assinado em 21 de 
julho, sendo um canal on-line, 
único e permanente para a apre-
sentação de propostas de projetos 
e o acompanhamento dos trâmi-
tes (ver serviço).

USP cria aplicativo
para táxi sem motorista

Um aplicativo que chama táxi sem 
motorista está em fase de desenvolvi-
mento por pesquisadores da USP, em São 
Carlos. O projeto do Instituto de Ciências 
Matemáticas e Computação (ICMC) e 
da Escola de Engenharia quer dar uma 
nova utilidade para o Carro Robótico 
Inteligente para Navegação Autônoma 
(Carina), automóvel criado em 2013 e 
adaptado para rodar sem motorista. Uma 
demonstração pública do serviço de táxi 
autônomo deve ocorrer em outubro. A 
ideia é o usuário acionar o táxi pelo celu-
lar e o veículo levá-lo ao seu destino. 
De acordo com Denis Wolf, professor 
do ICMC e coordenador do projeto, a 
localização do destino seria indicada por 
comando de voz ou apontada em uma 
tela de computador instalada no interior 
do carro. Depois da viagem, o Carina vol-
tará ao ponto inicial para atender a uma 
nova chamada de passageiro.

Desde que foi criado, o automó-
vel – adaptado pelos pesquisadores 
com uma série de equipamentos – pas-
sou por diversas melhorias. Uma delas 
foi a incorporação de um sistema de 
mapas contínuos que possibilita melho-
rar o controle e a localização do auto-
móvel e planejar melhor seus trajetos. 
O projeto é desenvolvido com apoio 
da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), no 
âmbito do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Sistemas Embarcados.

Polícia Civil tem 
Semana Literária

Até o dia 21 realiza-se a 1ª Semana 
Literária da Academia de Polícia Civil. 
Com entrada franca e aberto ao públi-
co, o encontro vai reunir membros da 
Academia de Ciências, Letras e Artes dos 
Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, além de profissionais e estudan-
tes de Direito, Letras, Serviço Social e 
Ciências Sociais, entre outros. Participam 
do evento delegados autores e suas obras 
em um circuito de palestras. A semana 
ocorre no auditório da Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, que se situa na Avenida Ipiranga, 
919 (Estação República do Metrô), das 
11 às 17 horas. Interessados devem fazer 
inscrição pelo telefone (11) 3367-3728.

Técnicas de jardinagem
no Instituto de Botânica

O Instituto de Botânica abriu inscri-
ções para o 20º Curso de Capacitação em 
Técnicas Profissionais de Jardinagem – 
Programa Jardim Escola. São 20 vagas 
destinadas a cidadãos de baixa renda e 
desempregados, maiores de 18 anos e 
que possuam, no mínimo, ensino fun-
damental incompleto. As aulas terão 
início em 1º de setembro no Núcleo de 
Pesquisa – Orquidário do Estado, em 
outros núcleos, em locais com vegetação 
da área de pesquisa e na área de visita-
ção pública (Jardim Botânico). 

Desde 2004, em 19 edições o pro-
grama formou 311 jardineiros, entre eles 
133 pessoas com deficiência. As inscri-
ções vão até o dia 21 e podem ser feitas 
no Centro Administrativo do Instituto de 
Botânica, Avenida Miguel Stéfano, 3.687 
– Portaria II – de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas. 
Mais informações pelos telefones (11) 
5067-6016 e 5067-6116.

SERVIÇO
Plataforma Digital de Parcerias
www.parcerias.sp.gov.br
Secretaria de Governo do Estado
www.governo.sp.gov.br
PPP da Fazenda Albor (edital)
http://goo.gl/45mSSt

A medida abriu ao empresa-
riado e às pessoas físicas a opor-
tunidade de submeter propostas 
para explorar atividades econômi-
cas de longo prazo, antes de res-
ponsabilidade exclusiva do setor 
público, como prestação de servi-
ços essenciais e execução de obras 
de infraestrutura.

Responsável pelo novo canal de 
comunicação, a advogada Isadora 
Cohen, da Unidade de Parcerias 
do Estado, comanda equipe de 25 
profissionais responsável pelo tra-
balho. “O Programa Estadual de 
Concessões teve início em 1996 e 
foi pioneiro no País. Hoje, há mais 
de 20 iniciativas desse tipo vigentes 
no Estado, nas áreas de transportes, 
gás e energia e centro de conven-
ções, entre outras. Desse total, 11 
são PPPs contratadas. A soma do 
investimento conjunto com o setor 
privado ultrapassa R$ 95 bilhões”, 
informa Isadora.

Ela explica que uma das finali-
dades do site é aproveitar o conhe-
cimento e a experiência adquiridos 
pelo Governo paulista com as par-
cerias, além de permitir à iniciativa 
privada usar a tecnologia para pro-
por soluções ainda na fase de elabo-
ração de projetos. “A meta é viabili-
zar parcerias bem-estruturadas e de 
longo prazo”, esclarece.

Ilimitados – Outro viés da 
plataforma é atrair investimentos 

com potencial de melhorar a vida dos cida-
dãos, com obras nas áreas de transpor-
tes, saúde, saneamento e habitação, entre 
outras possibilidades.

“Não há um modelo fechado de pro-
posta”, observa Isadora. “Pode ser uma 
nova linha de Metrô, a construção de um 
ramal ferroviário, estação de captação de 
água, intervenções na malha rodoviária, 
tratamento de esgoto, serviços e infraes-
trutura”, conclui.

As regras para submissão de propos-
tas ficam disponíveis no site da Secretaria 
de Governo (ver serviço). A página traz 
também formulários eletrônicos e plani-
lhas, que devem ser usados pelo interes-
sado para informar dados econômicos, 
financeiros e jurídicos que demonstrem e 
comprovem a viabilidade e conveniência 
do projeto.

Moradias – Na sexta-feira (14), o 
Governo paulista anunciou a primeira PPP 
da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP). O projeto abriu chamamento pú -
blico para a construção de aproximada-
mente 10 mil moradias na Fazenda Albor, 
em terreno da Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
com 2,7 milhões de metros quadrados, 
localizado nos municípios de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba e Arujá. 

Das 10 mil unidades habitacionais 
previstas, 7 mil são de interesse social e as 
3 mil restantes serão direcionadas ao mer-
cado popular. Além das moradias, a região 
receberá infraestrutura, equipamentos 
sociais, serviços e áreas para comércio. O 
local tem acesso facilitado para a capital e 
as cidades vizinhas de Arujá, Guarulhos e 
Itaquaquecetuba.

O edital da PPP está disponível para 
consulta na Plataforma Digital de Parcerias 

(ver serviço). Empresa interessada em 
participar tem prazo até 4 de setembro (20 
dias após a publicação do edital no Diário 
Oficial, Caderno Executivo I, página 73, 
edição de 15-8-2015) para comprovar 
requisitos e remeter documentos; se for 
autorizada, terá 60 dias para apresentar 
estudos e projetos.

PPP – De acordo com o edital, o setor 
público participará com a disponibilização 
do terreno. A PPP deverá providenciar a 
celebração de contrato de concessão com-
preendendo os serviços, projetos e obras 
para a oferta de moradias de interesse 
social; projeto e instalação de infraestru-
tura, equipamentos sociais e de serviços; 
financiamento habitacional; gestão de car-
teira de mutuários; e trabalho social de pré 
e pós-ocupação, incluindo a capacitação de 
gestão condominial e demais serviços de 
apoio à função de moradia.

A região conhecida como Fazenda Albor 
fica próxima ao primeiro pedágio da Rodo-
via Presidente Dutra, a 3 quilômetros do 
centro de Arujá, 5 quilômetros do centro de 
Itaquaquecetuba e a 10 quilômetros do 
Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na 
sua porção sul, fica distante 3 quilômetros 
da Rodovia Ayrton Senna, a 3 quilômetros 
dos ramais ferroviários mais próximos e a 2 
quilômetros do trecho leste do Rodoanel.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Central vai gerar 3 mil postos de trabalho
paulista, por meio  da Investe São Paulo, 
agência de promoção de investimentos 
ligada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Tecnologia e Inovação, e 
também da prefeitura de Guarulhos.

A estimativa é que sejam abertos 
3 mil novos empregos, dos quais 1,6 

mil postos de trabalho já foram pre-
enchidos. Com esta unidade, a Atento 
ultrapassa 57 mil funcionários em ter-
ritório paulista.

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Isadora: “A meta é 
viabilizar parcerias 
bem-estruturadas e 
de longo prazo”
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