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SP promove curso
contra a corrupção

Projeto oferece acesso
a atrações culturais
A

Secretaria Especial para Assuntos
de Turismo e a São Paulo Turismo
(SPTuris), em parceria com a
Secretaria de Cultura da capital e a
Secretaria de Estado da Cultura
lançaram o projeto “São Paulo:
pode entrar que a casa é sua”. A
iniciativa vai até dezembro de 2016
e concede acesso gratuito em 25
atrações culturais e educativas da
capital para profissionais de categorias que atuam nas ruas da cidade.

Criado por meio de parceria
entre secretarias de cultura
do município e do Estado
e a SPTuris, iniciativa vai
beneficiar profissionais de
várias categorias que
atuam nas ruas da capital
e seus familiares
O lema do projeto é capacitar
diversos prestadores de serviços,
considerando que esses profissionais muitas vezes são divulgadores culturais e turísticos da capital
para visitantes e munícipes.
“A ideia é possibilitar a esses
trabalhadores – e seus familiares

– conhecerem mais sobre os equipamentos
culturais e turísticos da cidade e temas ligados às atrações, como arte, história, ciência, literatura, entre outros”, explica Alcino
Rocha, presidente da SPTuris, vinculada à
prefeitura e responsável pelo projeto.
Público-alvo – Os beneficiados são
taxistas, frentistas de postos de gasolina, agentes ambientais, trabalhadores da
área da limpeza pública e da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET), motoristas e cobradores de ônibus (inclusive fretados), trabalhadores do Metrô, da Linha
Amarela e da CPTM, além de todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM),
Polícia Civil e Polícia Militar.
Os equipamentos culturais participantes estão identificados com um selo
do projeto na bilheteria. Cada trabalhador pode levar até quatro acompanhantes, que também terão acesso gratuito. Entretanto, antes de ir ao local,
é recomendável entrar em contato com
a instituição ou se informar para obter
mais informações sobre horários, datas
e eventuais condições do acesso na
data pretendida.
Para entrar gratuitamente nos equipamentos participantes, o profissional deve
apresentar, na bilheteria, comprovante de
trabalho (crachá ou holerite), acompanhado de documento com foto ou a carteira

profissional. No caso do taxista, a recomendação é levar alvará de circulação ou carteirinha de associação.
Participantes – Até dezembro de
2016, não será cobrado ingresso desses
profissionais no Instituto Butantan, Estação Pinacoteca e Pinacoteca do Estado de
São Paulo, Museu Afro Brasil, Catavento
Cultural e Educacional, Museu da Casa
Brasileira (MCB), Museu da Imagem e do
Som (MIS), Museu da Imigração, Museu
da Língua Portuguesa, Museu de Arte
Sacra, Museu do Futebol e o Museu de
Arte Moderna (MAM).
Há ainda as atrações culturais da cidade
de São Paulo que já têm entrada gratuita.
A lista contempla a Capela do Morumbi,
a Casa da Imagem, Casa das Rosas, Casa
do Tatuapé e Casa Guilherme de Almeida,
além de Memorial da Resistência, Museu de
Arte Contemporânea da USP (MAC-USP),
Museu da Energia de São Paulo, oficinas culturais, Paço das Artes, os sítios da Ressaca e
Morrinhos e o Solar da Marquesa de Santos.
Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Mais informações sobre o projeto
Pode entrar que a casa é sua podem
ser obtidas em http://goo.gl/p55Ut4

São Paulo reduz imposto sobre genéricos

Música e circo nas
estações Itapevi e Jandira
Amanhã, 9, o projeto Arte na Rua
movimentará duas estações da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),
na Linha 8-Diamante. Quem passar por
Itapevi pode fazer uma pausa e assistir, às
10 horas, a apresentação do show do guitarrista Fernando Loko. Às 10h40, será a
vez da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! levar a cultura
do palhaço aos passageiros. Às 11h20, a
dupla Sax in the Beats, que se apresentará vestida com cabeças de cavalo e urso
panda, toca ritmos variados para o público.
No período da tarde, as atrações
desembarcarão na Estação Jandira. Às
13h30, Fernando Loko sobe ao palco
para mais uma sessão de rock. Às 14h10,
a Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ faz o show.
Encerrando a tarde de cultura, às 14h50,
a dupla Sax in the Beats comanda a festa.
A programação completa está disponível
no site sp.globo.com/natal.

Poupatempo de Presidente
Prudente completa 5 anos

GENIVALDO CARVALHO

Projetos de lei aprovados pelo Executivo paulista reduzem o imposto sobre
circulação de medicamentos genéricos,
reajustam a alíquota sobre o cigarro e
a cerveja e criam o Fundo Estadual de
Combate à Pobreza, cujos recursos serão
aplicados em programas de nutrição, habitação, educação e saúde, incluindo ações
direcionadas à criança, ao adolescente e à
agricultura familiar.
O ICMS do medicamento genérico passará de 18% para 12%, em 25 de fevereiro.
Estudo inédito da Associação Brasileira de
Medicamentos Genéricos (ProGenéricos)
indica que os medicamentos podem ter
redução de 7% no valor pago pelos consumidores. Em alguns casos, entretanto,
a diminuição pode chegar a 9%. O projeto foi enviado pelo próprio Executivo à
Assembleia Legislativa.
Para compensar a perda de receita com
a crise econômica brasileira, as alíquotas de
ICMS sobre cerveja e fumo serão elevadas,
respectivamente, de 18% para 20% e de
25% para 30%, também a partir de 25 de
fevereiro. Hoje, São Paulo é um dos únicos
Estados que tributam a cerveja com alíquota abaixo de 25%.

Para marcar o Dia Internacional de
Combate à Corrupção (9/12), criado pela
ONU, o Governo do Estado realizará o
curso internacional Combate à fraude e à
corrupção nas contratações pública. O
evento é organizado em parceria com a
instituição britânica GovRisk, com o
objetivo de trazer mecanismos modernos
do Reino Unido para São Paulo. O investigador do Banco Mundial, Michael
Kramer, ministrará as aulas nos dias 9 e
10, e haverá 17 polos de recepção em todo
o Estado, com monitores que instruirão
os alunos durante a videoconferência.
As aulas, teóricas e práticas, apresentarão métodos e técnicas utilizadas
por órgãos internacionais especializados no combate à corrupção. A ideia é
capacitar servidores públicos que atuam
nas áreas de contratação, licitação, gestão de contratos, auditoria, controladoria, corregedoria e controle interno de
governos e prefeituras, para prevenir
a ocorrência da corrupção. De acordo
com pesquisa do Datafolha, realizada
nos dias 25 e 26 de novembro, 34% dos
brasileiros apontam a corrupção como o
principal problema do País, à frente dos
problemas de saúde (16%), desemprego
(10%) e violência e educação (8%).

O ICMS do medicamento genérico será reduzido de 18% para 12%, em 25 de fevereiro

Preocupação social – Os recursos
do Fundo de Combate à Pobreza serão provenientes da cobrança de alíquota adicional
de 2% sobre o ICMS da cerveja e do cigarro. Esse excedente será utilizado exclusivamente pelo fundo e poderá ser aplicado
somente em programas e ações estabelecidos no projeto de lei.
Estimativa da Secretaria da Fazenda
indica que a arrecadação anual decorrente
da elevação da alíquota de cerveja e fumo

seja de R$ 1,38 bilhão. Esse valor considera a arrecadação do ICMS e os 2% a
serem destinados ao Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, que objetiva
garantir mais qualidade de vida à população carente e beneficiar também diretamente os municípios paulistas, por meios
dos repasses constitucionais de ICMS.
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O Poupatempo Presidente Prudente completa 5 anos de funcionamento.
Todos os dias, mais de 2,2 mil serviços
são prestados na unidade, que, nesse
período, realizou 2,3 milhões de atendimentos aos cidadãos. Além da cidadesede, o Poupatempo Presidente Prudente beneficia moradores de Alfredo
Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do
Norte, Indiana, Martinópolis, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau,
Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos
Índios, Santo Expedito e Taciba. Com
674,2 mil documentos entregues, como
CNH e Licenciamentos de veículos, os
serviços do Detran.SP ficam em primeiro lugar na procura dos cidadãos. Logo em seguida, vem o e-poupatempo, que oferece serviços públicos
pela internet, como os da Nota Fiscal
Paulista, consulta de multas de trânsito, pontuação na CNH, segunda via de
conta, entre outros.
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