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O

número de mortes em acidentes
nas estradas paulistas sob concessão, entre 2010 e 2015, caiu para
menos da metade – redução de
51,7% nas rodovias, na primeira
etapa do Programa de Concessões
Rodoviárias do Governo do Estado
de São Paulo.

Em seis anos, reduz-se
pela metade o registro
de mortes no Estado;
números são relativos
ao período 2010/2015
nos 6.972 quilômetros de
rodovias sob concessão
No primeiro semestre de 2016,
o índice foi de menos 4,4%, em
relação ao mesmo período de 2015,
quando foram computadas 429
vítimas fatais ante 410, de acordo
com o último registro. Este dado
corresponde aos 6.972 quilômetros
de rodovias integrantes da malha
atual sob concessão.
Os dados foram divulgados
durante o Fórum Melhores Práticas em Segurança Viária, do Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito, no Palácio dos Bandeirantes. Eles são resultado das ações
da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte
Público do Estado de São Paulo
(Artesp), em conjunto com as 20
concessionárias de rodovias paulistas, para a redução de acidentes.

GENIVALDO CARVALHO

Cai número de acidentes
fatais em São Paulo
Entre 2010 e 2015,
mortes nas rodovias
paulistas registraram
decréscimo de 51,7%

Outros resultados mostram que, em
2016, além da redução no número de mortes, também foi observada queda de 3,56%
no número de pessoas feridas. Foram
8.383 vítimas feridas no primeiro semestre
deste ano diante de 8.693 verificadas no
mesmo período do ano de 2015. Nos dois
anos anteriores, 2014 e 2015, a redução no
número de mortes foi de 24,3% e de 11,7%,
respectivamente.
Investimento – A instalação de
equipamentos de segurança nas rodovias
está entre os fatores que contribuíram para
a melhoria dos índices verificados. Entre
essas providências estão a implementação de
defensas metálicas à frente de postes ou pontos de ônibus e remoção de outros obstáculos para eliminar um eventual impacto, o que
aumentaria a gravidade do acidente. Desde
2007, foram instalados quase 2 milhões de
metros de defensas metálicas.
Também colaboraram os investimentos feitos diretamente na malha rodoviária.

O Programa de Concessões Rodoviárias
realizou a duplicação de faixas em 1.022
quilômetros, 595 quilômetros de faixas adicionais e 257 quilômetros de vias marginais, além de 192 passarelas e 2.380 quilômetros de acostamento.
Outra providência adotada na área de
operações é o atendimento pós-acidentes.
Somente em 2015, foram realizados 66.903
atendimentos médicos na malha estadual
concedida, o que equivale a 183 casos por
dia, em média. As ambulâncias utilizadas
nos serviços de socorro chegam ao local do
acidente no máximo em 10 minutos.
Os investimentos em operação e obras
já somam R$ 79,6 bilhões, desde o início do
programa de concessão, e as concessionárias são orientadas pelo Governo estadual
a promover constantemente campanhas
e ações educativas de conscientização de
segurança viária.
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Uma dupla de ex-alunos do curso de
Gestão da Tecnologia da Informação da
Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec)
de Tatuí criou um sistema informatizado
sob medida para a Guarda Civil Municipal
(GCM) da cidade. Batizada de Pró-GCM, a
aplicação tem duas funcionalidades principais: permitir aos 140 agentes da prefeitura
registrar ocorrências pelo celular ou computador e automatizar a gestão da escala
de trabalho e de materiais do almoxarifado,
como coletes, armas e veículos, etc.
Lançada recentemente, a aplicação segue
em fase final de testes e passará a ser usada
efetivamente pelos GCMs até o final do mês.
De uso interno na corporação e direcionado a
facilitar o planejamento e a tomada de decisões estratégicas, o programa é uma criação
dos ex-estudantes Mario Oliveira, de 24 anos,
e Renato Almeida, de 27 anos, sob orientação
do professor José Márcio Mathias.
Tempo real – O desenvolvimento do
Pró-GCM foi iniciado em janeiro de 2015 e
concluído em junho de 2016 – nesse mesmo
mês, os ex-universitários concluíram o curso
tecnológico na Fatec cuja duração é de seis
semestres. O programa foi uma encomenda da
prefeitura de Tatuí para a Fatec local. E como
Mario e Renato já tinham uma empresa na
área de criação de sites e desenvolvimento de
sistemas para a internet, a Agência MZ, o pedido foi direcionado a eles pela escola.
“Antes, os agentes da prefeitura anotavam (com caneta) as ocorrências para
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Tecnologia da Fatec auxilia Guarda Municipal de Tatuí
Prof. Mathias (centro) e
os ex-alunos Renato (esq.)
e Mario criaram sistema
sob medida para GCM

depois digitá-las no computador”, explica
Renato. Segundo ele, agora o formulário
é eletrônico e preenchido uma única vez
– mudança que acelera o atendimento e
permite à corporação acessar quaisquer
registros em tempo real.
Renato aponta também outras funcionalidades incorporadas ao sistema, fruto
de diversas reuniões de levantamento de
requisitos com a GCM, como gerar relatórios estatísticos em tempo real e formular
escalas de trabalho mais eficientes.

a rede de contatos possibilitada pelo vínculo
deles com a Faculdade de Tecnologia paulista
ligada ao Centro Paula Souza.
“Também aproveitamos outros benefícios
da incubadora, como a localização privilegiada
da Fatec Tatuí e a economia com despesas,
como banda larga, energia, água e serviços de
limpeza”, observa Renato. O período de incubação da Agência MZ terminará no final deste
ano, quando a empresa, que já atendeu 30
clientes, passará a atuar com independência.
Rogério Mascia Silveira

Fortalecimento – Mario e Renato trabalhavam juntos desde 2008 em uma empresa de aplicações web. No final de 2014,
decidiram montar negócio próprio e instalar a empresa na incubadora da Fatec Tatuí.
Entretanto, antes de partir para sede própria,
decidiram fortalecer o negócio e aproveitar
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SERVIÇO
Fatec Tatuí – www.fatectatui.edu.br
GCM de Tatuí – http://tatui.sp.gov.br/gcm
Agência MZ – www.agenciamz.com.br
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Inscrição para atribuição
de aulas começa no dia 1º
A Secretaria Estadual da Educação
definiu o período de inscrições para o
processo de atribuição de aulas para o
próximo ano letivo. Professores da rede
devem se inscrever de 1º de setembro
a 2 de outubro. O prazo é válido para
todo o Estado e a inscrição deve ser feita
por professores efetivos e não efetivos.
No período de inscrições, os docentes
poderão optar pelo aumento ou redução
da jornada de trabalho e escolher classes, turmas ou projetos da Educação,
tais como: sistema prisional, Fundação
Casa, Centro de Estudos de Educação
de Jovens e Adultos (Ceeja), Centros de
Estudos de Línguas (CEL) e Salas de
Leitura.
O pedido de correção de dados
cadastrais também pode ser feito até 2
de outubro. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na unidade escolar ou Diretoria de Ensino. A
Educação mantém no ar página exclusiva
(www. educacao.sp.gov.br/cgrh/) com
as principais dúvidas dos docentes.

Concurso WIZO de
Pintura e Desenho
Estudantes do ensino fundamental e
médio da rede estadual paulista, bons de
desenho, podem participar da 28ª edição
do Concurso WIZO de Pintura e Desenho.
Neste ano, a iniciativa tem como tema
Brasil-Israel: Turismo – Cultura e Lazer.
Os interessados devem criar seus desenhos usando técnicas diversas – óleo,
acrílico, guache, aquarela, nanquim, lápis
de cera, mosaico, etc.
Os desenhos devem ser feitos em
cartolina, papel ou tela, sem moldura,
medindo no máximo 50 x 70 centímetros.
Os trabalhos devem ser enviados até 10
de outubro para a Organização Feminina
na WIZO de São Paulo, na Rua Minas
Gerais, 36. Leia o regulamento da competição em http://goo.gl/5ynACw.

HSPE oferece curso de
preparação ao parto
Há mais de 40 anos, o Hospital do
Servidor Público Estadual (HSPE), do
Iamspe, oferece gratuitamente o curso
de preparação ao parto. São encontros
semanais nos quais as futuras mães
podem esclarecer dúvidas sobre respiração, relaxamento, alimentação, primeiros cuidados, entre outros temas.
O curso é realizado às sextas-feiras, das
8 às 12 horas, no anfiteatro da ginecologia, 2º andar do prédio dos Ambulatórios. As gestantes podem levar um
acompanhante. As aulas são ministradas por equipe multidisciplinar (enfermeira, obstetra, neonatologista, fisioteraupeuta, psicóloga e nutricionista).
A obstetra Marisa Quege Klug, coordenadora do curso, explica que o objetivo
é complementar a assistência pré-natal.
“As aulas possibilitam o contato da gestante com o ambiente hospitalar, diminuindo possíveis inseguranças durante e
após a gravidez.” Segundo Marisa, a preparação ainda auxilia o aspecto emocional da gestante e contribui para melhorar
os resultados na assistência, com menos
partos prematuros, maior adesão ao aleitamento materno e reconhecimento mais
fácil dos casos de urgência e emergência.
A inscrição pode ser feita pelo telefone
(11) 5583-7001, das 7 às 19 horas, ou pessoalmente no guichê da ginecologia.
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