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Casa Civil lança site de serviços, cursos
e informações para servidores estaduais
Objetivo é facilitar a
comunicação e
descentralizar as ações
entre as unidades
espalhadas por todo o
Estado de São Paulo

AUnidade Central de Recursos
Humanos, da Secretaria da Casa
Civil, organiza site que reúne, num

único endereço, todas as informações e
serviços on-line disponíveis para os fun-
cionários da administração estadual. No
endereço, os usuários podem acompa-
nhar sua vida profissional. A intenção é
facilitar a comunicação e descentralizar as
ações entre as unidades espalhadas pelo
Estado. A nova página eletrônica oferece
consultas em tempo real de nomeações,
holerite e aposentadorias, entre outras.
Está à disposição, também, para pesquisa
rápida, toda a legislação referente ao
exercício de cargos públicos: desde as
constituições federal e estadual até pare-
ceres jurídicos sobre situações específicas.

"Essa é uma ferramenta básica para
órgãos setoriais e subsetoriais, responsáveis

pela administração dos recursos humanos
da administração direta e das autarquias
estaduais. Dessa forma, aceleramos o aten-
dimento aos servidores e reduzimos a buro-
cracia", afirma Ivani Maria Bassotti, coorde-
nadora da Unidade Central de Recursos

SERVIÇO
Endereço do site:
www.recursoshumanos.sp.gov.br

Humanos. Outra mostra da rapidez conse-
guida pelo site é a seção Fale conosco.
"Chegam pedidos de esclarecimento sobre
todos os tipos de assunto. De questões
salariais a aposentadoria, ninguém fica sem
resposta", garante a coordenadora.

On-line – Os cursos a distância são mais
um destaque do novo serviço. O primeiro
em ambiente virtual tem apoio da
Fundação do Desenvolvimento Adminis-
trativo (Fundap). Aborda a legislação de
recursos humanos, agrupando os princi-
pais temas. Iniciado em junho, o treina-
mento pode ser feito totalmente on-line,
evitando deslocamentos ou problemas de
horários. Dessa forma, alcança número
maior de pessoas que os cursos conven-
cionais. Mas a página da Web não trata
somente de trabalho: os servidores encon-
tram seção dedicada à qualidade de vida.
Nessa área estão disponíveis informações
sobre os programas de conscientização e
prevenção de doenças. Em sua parte aber-
ta à sociedade em geral, podem ser con-
sultados editais de concursos e boletins
estatísticos do serviço público.

Da Assessoria de Imprensa do

Governo do Estado de São Paulo

Instituto de Infectologia Emílio
Ribas agora é Hospital-Escola

O Instituto de Infectologia Emílio
Ribas, da Secretaria de Estado da
Saúde, recebeu o título de Hospital-
Escola do Ministério da Saúde. O certifi-
cado reconhece que o instituto atende
todas as exigências estabelecidas pelo
governo federal e mostra que o institu-
to alcançou nível máximo de qualidade
de ensino e residência. Para ser um hos-
pital-escola é necessário que a institui-
ção tenha estrutura direcionada à pes-
quisa, adesão à política de humanização
estabelecida pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) e que disponha de sistema
público de atenção às urgências infec-
to-contagiosas. São 17 critérios deter-
minados pelo ministério, e todos foram
cumpridos pelo Emílio Ribas.

"O título é conseqüência de traba-
lho pioneiro e mostra o perfil de aten-

dimento e pesquisa diferenciado. O
hospital tem equipe com 50 residentes
e contribui para a formação de exce-
lência destes profissionais", afirma seu
diretor, Sebastião André de Felice. A
instituição recebe estudantes de nove
faculdades de medicina e de 14 de
enfermagem, além de alunos dos cur-
sos de nutrição, fisioterapia, terapia
ocupacional e serviço social. Agora,
são cinco os hospitais da administração
estadual com a qualificação de entida-
de de ensino. Os demais são o Hospital
das Clínicas (HC) de São Paulo, o HC de
Campinas e de de Ribeirão Preto e o
Instituto de Cardiologia Dante
Pazzanesse.

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Estado da Saúde

Alunos da USP de Ribeirão Preto
promovem simpósio sobre trauma

Como prevenir acidentes na infância e
que tipo de socorro prestar às crianças
que, porventura, sofreram queda ou rece-
beram descargas elétricas? Que procedi-
mentos adotar para manter a vida de
quem teve politraumatismo? Essas e
outras questões serão tratadas no 1º
Simpósio da Liga do Trauma, entre os dias
5 e 7, no Anfiteatro da Bioquímica, loca-
lizado no prédio central da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da USP
(FMRP). No encerramento do encontro,
será oferecido o 1º Minicurso de
Radiologia no Trauma.

Promovido pelos alunos da Liga do
Trauma, do Centro Acadêmico Rocha
Lima da instituição de ensino, o simpósio
pretende abordar temas sobre traumato-
logia normalmente não discutidos nos

cursos de graduação de medicina.
Profissionais e estudantes da área da
Saúde debaterão trauma pediátrico,
seqüelas (estéticas e funcionais) decorren-
tes de acidentes e mecanismos do trauma
– abrangendo ferimentos por armas bran-
cas: facas e canivetes e de fogo, e a cine-
mática do trauma – parte relacionada aos
acidentes de trânsito, entre outros.

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Para se inscrever, os sócios do Centro
Acadêmico pagam R$ 15; alunos da USP, R$
20. Demais interessados, profissionais e
estudantes da área da Saúde, R$ 30,00
Informações e inscrições pelos telefones
(16) 633-1121 e 602-3171

Poupatempo Móvel está na
região de Itaquaquecetuba

Até sábado, o Poupatempo Móvel
atende em Itaquaquecetuba, região
metropolitana de São Paulo. A carreta
permanecerá no Estacionamento da
Prefeitura Municipal, na Av. Vereador
João Fernandes da Silva, 283, e funciona-
rá de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas.

Esta é a 25ª região a receber o
Poupatempo Móvel, que  já realizou
mais de 158 mil atendimentos. No
local são prestados os seguintes servi-
ços: emissão da carteira de identidade,
do atestado de antecedentes criminais
e da declaração de extravio do RG ; da
carteira de trabalho; solicitação do e
venda de selos (Correios); além da rea-

lização de serviços públicos pela Internet,
pelo e-poupatempo, como registro de
Boletim de Ocorrência Eletrônico, consul-
ta de débitos de IPVA, DPVAT, de multas
de trânsito, de pontos na CNH e de débi-
tos de prestação da casa própria, consul-
ta de licenciamento de veículos e emis-
são da segunda via de conta de energia
elétrica. O pagamento das taxas geradas
pelos serviços realizados no posto móvel
pode ser feito no caixa do Banco Nossa
Caixa, no próprio local.

Mais informações no Disque
Poupatempo 0800 772 36 33 (ligação gra-
tuita).

Da Assessoria de Imprensa do Poupatempo
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Grafites de jovens artistas embelezam
os muros da Estação Brás da CPTM

Trecho de 20 metros em frente ao Largo da 
Concórdia recebe desenhos com temas ligados à
presença ferroviária na cidadeA rtistas ligados à ONG Projeto

Aprendiz grafitaram um trecho de
20 metros do muro da Estação Brás

da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), na rua Domingos
Paiva, em frente ao Largo da Concórdia. As
tintas foram doadas pela Colorgin, e o tra-
balho artístico fez parte das atividades do
29º Encontro Nacional de Estudantes de
Arquitetura, realizado na semana passada.

Os temas dos desenhos foram a forte
presença ferroviária na cidade e o estí-
mulo ao transporte alternativo e ecológi-
co, como o uso da bicicleta. A CPTM
atua em parceria com os artistas desde
1997 e criou em 2004 o Projeto Grafite,
que oferece a oportunidades para os
jovens trocarem a pichação e o vandalis-
mo pela arte nos trens, estações e muros.

Em janeiro do ano passado, os grafi-
teiros Ise e Nina ("Os Gêmeos") entrega-
ram um painel de cinco metros de altura
por cinco de comprimento, na Estação
Lapa, para homenagear os 450 anos de
São Paulo e os 150 anos das ferrovias no
Brasil. A iniciativa prosseguiu, cinco
meses depois, quando a CPTM colocou
em operação na Linha B (Júlio Prestes-
Itapevi) um trem totalmente grafitado,
com 350 metros quadrados de pinturas
que tiveram como temas o trabalhador
ferroviário, o usuário e a cultura nacional.

Segundo Rodrigo Assis, da equipe de
marketing da CPTM, a iniciativa abre espaço
para a arte e colabora para melhorar a per-
cepção do usuário sobre o serviço prestado
pela companhia. "Contribui para a preser-
vação dos espaços públicos e privados, já
que são cedidos o local e as tintas para que
os artistas possam mostrar com calma, e
dentro da lei, seus trabalhos", explica.

Projeto Aprendiz – O grupo de artistas que
grafitou os muros é composto por Luciano
Costa, Ari Arantes, Paulo Ito e Tarsila Portella.
Eles são integrantes das oficinas de grafite da
ONG Projeto Aprendiz e empregaram técni-
cas como a pinturas com spray e rolo para
fazer os desenhos. O material empregado
inclui a mistura de tintas à base de látex e cal,
utilizadas para obter diferentes tonalidades e
nuances de cores e sombras.

Ari é estudante de geografia da PUC-
SP. Segundo ele, o grafite é uma obra
aberta, que fica exposta à ação do
tempo, sol, chuva e de outros desenhis-
tas. Cada artista tem seu tema preferido,
que é adaptado para a pintura em dife-
rentes superfícies de muros. "Meu prazer

é desenhar vegetais e integrá-los com as
flores e vegetais de um jardim. Com isso,
estimulo as pessoas a lembrar que antes
da selva de pedra, há alguns milhões de
anos, havia o verde", explica.

Tarsila Portella tem predileção por pin-
tar galinhas estilizadas e formas geométri-

cas. Ela tem 20 anos e é estudante de artes
visuais na Unesp. "A intenção dos dese-
nhos é estimular a percepção dos tran-
seuntes para as formas. Algumas pessoas
ficam com fome e outras nem reconhecem
as aves nos grafites, que são uma verda-
deira galeria de arte a céu aberto", afirma.

Paulo Ito diz que os desenhos não são
concebidos previamente. Em geral, o grafi-
teiro decide na hora aquilo que vai pintar.
Ele explica que o grafite é legal, feito com
consentimento do proprietário do muro,
porém a pichação é ilegal. E conta que seu
estímulo é produzir obras de arte cada vez
mais bonitas e integradas ao tecido urbano.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Artesanato de presos é atração 
na Estação Berrini até o dia 15

Até o dia 15, a exposição O tra-
balho do preso: transformação
para todos! estará na
Estação Berrini (Linha C -
Osasco-Jurubatuba) da
Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
(CPTM). A mostra é gratuita
para os usuários do sistema
ferroviário.

A proposta desenvolvida pela
Fundação de Amparo ao Preso (Funap) é
revelar aspectos sociais e artísticos do uni-
verso prisional, e conscientizar a popula-
ção das oportunidades de estudo e ofício
oferecidas aos detentos. Há 15 painéis de
fotos que abordam a produção de traba-
lhos artesanais dos presos, como bonés
de lã, abajur, carros e outras peças feitas
de madeira. Além disso, os passageiros
poderão apreciar objetos em exposição,

entre os quais pato de papel (ori-
gami), navio e mesa de bilhar

de madeira.
O artesanato dentro

dos presídios integra um
dos programas de inclu-
são social realizados pela

Funap. As obras compro-
vam a validade da iniciativa e

demonstram a importância da
capacitação e do preparo profissional,

pois aumentam as chances de reintegra-
ção social após o cumprimento da pena.

A exposição é itinerante e começou no
início do mês na Estação Dom Bosco, na
Linha E (Luz-Estudantes). Depois da
Estação Berrini, ficará para a Estação Santo
André, na Linha D (Luz-Rio Grande da
Serra), de 16 de agosto a 5 de setembro.

Da Agência Imprensa Oficia

PATs registram 203 mil
atendimentos em junho

Os 205 Postos de
Atendimento ao Traba-
lhador (PATs) da Secretaria
do Emprego e Relações do
Trabalho (Sert) registraram
203.534 atendimentos,
no mês de junho.

As 50 unidades locali-
zadas na Região Metro-
politana de São Paulo e as
155 do interior são cen-
tros de prestação de servi-
ços de trabalho e renda, que funcionam
como verdadeiras agências de emprego.
Oferecem serviços de intermediação de
mão-de-obra e captação de vagas junto
às empresas. Além disso, encaminham os
usuários para a obtenção de seguro-
desemprego, emissão de carteira de tra-
balho, orientação trabalhista, informa-
ções e inscrições para os programas de

qualificação profissional,
de geração de emprego e
renda e de atendimento à
pessoa portadora de defi-
ciência.

Destacaram-se os
encaminhamentos de
80.146 trabalhadores para
as empresas previamente
cadastradas, que ofere-
ciam 30.888 vagas na
capital e interior do

Estado. Dos candidatos direcionados às
vagas, 13.883 foram contratados no mer-
cado formal de trabalho. Os postos emiti-
ram ainda 51.196 carteiras profissionais,
habilitaram 53.028 seguros-desemprego e
prestaram 7.384 orientações trabalhistas.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria

de Emprego e Relações do Trabalho
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Ari Arantes: "Estímulo para lembrar que antes da selva de pedra havia o verde"

Explicação do artista  Paulo Ito: o grafiteiro decide na hora aquilo que vai pintar

Rodrigo: pela preservação dos espaços

Tarsila: galinhas e formas geométricas

CPTM    

D
A

N
IE

L 
G

U
IM

A
RÃ

ES
 

Hospital Emílio Ribas, em São Paulo: Centro de Tomografia Computadorizada


