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Termina 5º ciclo de informática básica
oferecido pela Casa Civil a servidores
Iniciativa formou 503
turmas (mais de 16 mil
alunos); novos
interessados já podem se
inscrever para a 6ª turma

Na última segunda-feira, 3 mil
servidores públicos realizaram a
avaliação de conclusão do curso

de Introdução à Informática Básica,
promovido pela Casa Civil, que já for-

Isaac Batista da Silva, 47 anos, é
auxiliar de serviços no Hospital das
Clínicas e nunca teve contato com
informática. "A experiência foi boa,
mas durou pouco. Nunca tinha envia-
do e-mail. Queria ter mais aulas para
ampliar meus conhecimentos", diz. O
zelador da Universidade de São
Paulo, José Bernardino Moreira, 47
anos, até então não teve a oportuni-
dade de acessar a ferramenta eletrô-
nica: "Foi gratificante mandar um e-
mail. Pretendo uma vaga no almoxa-
rifado e acho que o treinamento foi
relevante para isso se concretizar".

José Geraldo dos Santos, 61 anos,
garante que essa chance o fez desper-
tar para os estudos. "Meu contato com
o computador era mínimo. Agora, pre-
ciso arrumar um tempinho e uma esco-
la para dar continuidade e seguir em
frente", declarou José, agente admi-
nistrativo no almoxarifado do HC.

A agente de serviço escolar Cleusa
Rodrigues também comemorou a
oportunidade: "Foi ótimo aprender o
básico, pois não sabia nada. Tenho 60
anos e quando observava as crianças
teclando achava que era coisa do
outro mundo. Pretendo comprar um
computador e deslanchar". 

Maria Isabel Gomes de Almeida,
41, também agente de serviço escolar,

Matrícula antecipada no ensino público
fundamental encerra-se na sexta-feira

Pai ou responsável deve procurar escola estadual mais
próxima, com RG ou certidão de nascimento da criança e
comprovante de endereço

Oprazo para a matrícula antecipada
no ensino fundamental da rede
pública termina na sexta-feira, dia

30. O cadastramento está sendo feito
nas escolas dos 645 municípios do
Estado, para crianças com seis anos com-
pletos ou incompletos até o final de
2005, que pretendem ingressar na pri-
meira série e não freqüentam o ensino
infantil público. Este é o sexto ano do
Programa de Matrícula Antecipada da
Secretaria da Educação e visa a assegurar
vagas nas escolas para toda a população.
O mesmo prazo vale também para a
crianças que tenham oito anos comple-
tos em 2005 e estejam fora da escola e,
ainda, para candidatos à matrícula em
qualquer série do ensino fundamental e
na Educação de Jovens e Adultos que
não tenham estudado em 2005. 

Até novembro, a Secretaria da
Educação vai estudar os números e ini-
ciará, em parceria com os municípios, a
distribuição dos alunos cadastrados para
o ensino fundamental. Depois, a matrícu-
la será finalizada. As listas com os nomes
dos inscritos serão divulgadas nas escolas
públicas a partir do dia 25 de novembro.

Cadastramento – Para manifestar o inte-

resse à vaga, o pai ou responsável pelo
aluno deve se dirigir à escola pública na
região de sua residência. Exige-se a apre-
sentação do RG ou da certidão de nasci-

mento da criança e também um compro-
vante de endereço. O registro é feito on-
line no Sistema de Cadastro de Alunos do
Estado de São Paulo. Após a inclusão dos

dados, o responsável recebe um compro-
vante. A instalação desse sistema data de
1995. A proposta foi criar base de dados
com registro individualizado de todos os
alunos da educação básica do Estado,
com nome, data de nascimento, identifi-
cação dos pais, endereço e registro de
nascimento, assim como a escola, o nível
de ensino e a classe que freqüentam a
cada ano letivo.

O cadastro possibilita que, antes do
final de cada ano, as redes de ensino
municipal e estadual estimem sua
demanda para o ano seguinte, com o
objetivo de planejar o atendimento. E foi
importante para efetivar o sucesso da
matrícula antecipada.

Antes do programa, os alunos eram
matriculados em mais de uma escola. No
início do ano letivo, ao optarem por uma
delas, não informavam o nome das
outras, das quais haviam desistido. Estas
mantinham, portanto, o registro da
matrícula, o que, além de restringir a
oportunidade de acesso de outros candi-
datos àquela escola, distorcia o cálculo da
demanda real do ensino público.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Nasce o mais extenso jardim do País (às margens do Tietê)
A ampliação da calha do Rio Tietê

para conter as enchentes na capital pro-
piciará também a criação do jardim mais
extenso do País, com 50 quilômetros de
extensão. Serão dois trechos de 25 quilô-
metros, localizados nas duas margens do
rio. O projeto-piloto paisagístico está ins-
talado próximo à Ponte do Piqueri. Prevê-
se o plantio de 100 mil mudas de árvo-
res, arbustos e arvoredos e mais 2
milhões de vedélias (tipo de forração
vegetal que combate pragas), entre a
barragem da Penha e o Cebolão. Ao lado
de cada ponte, folhagens e colorações
diferentes das plantas sinalizarão os
diversos pontos das marginais. A cada 20
metros, haverá grandes árvores demarca-
doras – paineira, pau-brasil, jacarandá,

jatobá e pau-ferro. Entre elas será planta-
da vegetação intermediária, como ipê,
quaresmeira, chorão e palmeiras. 

No miolo entre as intermediárias,
serão acrescentadas flores: as viuvinhas
branca e vermelha e a esponjinha verme-
lha. Por fim, 220 mil metros quadrados de
cobertura vegetal com as vedélias. O jar-
dim ocupará o lugar que era usado como
depósito de lixo clandestino. Além da
expansão da calha, as obras possibilitaram
a hidrovia e uma eclusa no Cebolão. A
cada ano, o Rio Tietê recebe cerca de 650
mil metros cúbicos de sedimentos, grande
parte é composta por areia e lixo.

Cíntia Cury

Da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado

O rio já tem quase o dobro de capacidade de vazão
Ao longo de 24,5 quilômetros, da

barragem da Penha até o Cebolão, o
rio está sendo aprofundado em 2,5
metros e alargado em sua base de 22
para 45 metros. O objetivo é aumentar
a sua capacidade de vazão e evitar
transbordamentos causados pelas chu-

vas. Até o momento, 92% dos traba-
lhos estão prontos e o Tietê conquis-
tou quase o dobro da capacidade de
vazão. A primeira fase das obras foi
concluída em dezembro de 2000,
entre as barragens Móvel (sob o
Cebolão) e Edgard de Souza. A segun-

da e última etapa teve início em 2002
e deve ser concluída até o final do ano.
Foram reforçados os pilares de quatro
pontes, refeitos todos os 668 desem-
boques de afluentes e bocas-de-lobo
de drenagem pluvial e instalados 45
quilômetros de barreiras rígidas de

concreto (defensas mais seguras para
os motoristas que os antigos guard-
rails). Melhorou a capacidade de dre-
nagem das marginais expressas e
foram criadas 61 baias de apoio ao trá-
fego ao longo da faixa esquerda das
pistas expressas das marginais.

Sugestão: vá conhecer o rio de várias faces
A Secretaria da Educação promove até

o dia 29 a exposição fotográfica Tietê, o rio
de várias faces, na Oficina Cultural Oswald
de Andrade – Bom Retiro – capital. A mos-
tra pretende despertar a atenção de pro-
fessores e alunos para a história, geografia,
meio ambiente e a importância deste rio
para os paulistas. São 24 painéis de 1,85
metro por 0,90 centímetros, com 73 foto-
grafias de vários trechos do Rio Tietê:

Desde sua nascente, em Salesópolis, pas-
sando pela Serra do Mar até desaguar no
Rio Paraná, na cidade de Itapura.

Por sua posição estratégica, os 1,1 mil
quilômetros de leito do rio foram usados
pelos bandeirantes para alcançar o interior
na busca por índios e pedras preciosas. No
caminho, esses desbravadores fundaram
vilas que mais tarde se tornaram grandes
cidades. Hoje, seus moradores  aproveitam o

Tietê para o turismo.  A iniciativa conta com
importantes parceiros da Secretaria de
Educação: Brasilprev Seguros e Previdência,
Editora Horizonte Geográfico, Fundação
Patrimônio Histórico da Energia de São
Paulo, SOS Mata Atlântica e do fotógrafo
Adriano Gambarini.

Da Assessoria de Imprensa

da Secretaria da Educação

SERVIÇO

Tietê, o Rio de várias faces
Oficina Cultural Oswald de Andrade
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro –
próximo da Estação Tiradentes do
Metrô
Até o dia 29, das 14 às 22 horas, de
segunda a sexta-feira. Aos sábados das
14 às 28 horas

mou 503 turmas e mais de 16 mil alu-
nos. Serão 100 mil vagas até o final de
2006. Luiz Marcio Barbosa, coordena-
dor-pedagógico do treinamento, expli-
ca que, depois de participarem das
aulas presenciais e realizarem exercícios
em seus próprios locais de trabalho,
devem entrar no site do governo, resu-
mir o conteúdo da página eletrônica
num editor de texto e enviar o e-mail
para o tutor.

Se o aluno conseguir fazer todos

esses procedimentos, recebe certifica-
do de conclusão e um CD para reforço
do aprendizado. Caso contrário, pode
se inscrever para uma nova turma. Para
a tutora Rejaini da Rocha Bastos, que
dá aulas desde fevereiro, o trabalho é
gratificante: "Adoro, pois todos têm
interesse em aprender. Quando chega
ao final do curso, a maioria reclama".

Regina Amábile

Da Agência Imprensa Oficial

Eles participaram e aprovaram

Polícia Militar oferece 2 mil vagas para soldados temporários
A Polícia Militar (PM) abriu 2 mil vagas

para soldados temporários. A oportuni-
dade é exclusiva para jovens do sexo
masculino e prevê contrato de trabalho
de um ano, que pode ser prorrogado por
igual período. Os selecionados receberão
bolsa auxílio mensal de R$ 600, para
atuar na área administrativa da corpora-
ção. Ao inscrever-se, o candidato deve
indicar em que local prefere trabalhar:
capital, região metropolitana ou interior.

O candidato precisa ter concluído o
ensino fundamental, não possuir antece-
dentes criminais, altura mínima de 1,65
m e idade entre 18 e 23 anos. As inscri-
ções serão realizadas entre os dias 26 e
28 deste mês, no site do Banco Nossa
Caixa (www.nossacaixa.com.br). A taxa
de inscrição custa R$ 7,31 e quem não
tiver computador pode utilizar os micros
do Poupatempo e do Acessa São Paulo.

A seleção será realizada em duas
fases. A primeira, prova escrita com

50 testes de múltipla escolha – 20 de
língua portuguesa, 15 de matemática
e 15 de conhecimentos gerais (ques-
tões de história e geografia). A data

Inclusão 
digital

A iniciativa busca contribuir
para a inclusão digital desses servi-
dores, ampliando suas possibilida-
des de exercício de cidadania, sua
formação e desenvolvimento profis-
sional nos programas e ações desen-
cadeadas pelo Governo Eletrônico
do Estado.

Thomas Rose, coordenador do
projeto, acredita que o treinamento
propicia condições para que o servi-
dor possa progredir em sua carreira.
Com o apoio do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), é dire-
cionado aos funcionários públicos
sem conhecimentos básicos de infor-
mática. As duas novas turmas do
sexto ciclo atenderão 8 mil servido-
res. 

Os interessados devem se inscre-
ver até o dia 30, em duplas, pois
cada micro será utilizado por dois
alunos. Os participantes serão dis-
pensados de suas atividades para
freqüentar as aulas, programadas
para as segundas-feiras, das 8 às 13
horas, ou às sextas-feiras, das 13 às
18 horas. Para a turma de segunda-
feira, as aulas começam no dia 10.
Os que freqüentarão às sextas, no
dia 14. 

Para se cadastrar, os interessa-
dos devem procurar a área de
Recursos Humanos da unidade em
que trabalham. As inscrições serão
realizadas somente pelos responsá-
veis do departamento de RH. Outras
informações, basta contatar a
Fundação do Desenvolvimento
Administrativo (Fundap), pelo tele-
fone (11) 3066-5660 ou pelo e-mail
capacitacaofundap@fundap.sp.gov.
br.

afirmou: "Aprendi muito e quero, futu-
ramente, melhorar a minha profissão".

A médica Maria Brasilina de
Campos Liberatori, 49, aproveitou
para se atualizar: "Só conhecia o
básico. O material é ótimo e mostra
que o Estado tem capacidade de
beneficiar seus funcionários. Mas
acho que o curso deveria ter conti-
nuidade", sugere.

Isaac Batista

José Bernardino

José Geraldo Maria Brasilina

Cleusa e Maria Isabel

no site da PM (www.polmil.sp.gov.br).

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

prevista para realização é 30 de outu-
bro. A segunda etapa consistirá de
avaliação de condicionamento físico.
As datas e os locais serão divulgados
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Matrícula antecipada: até o dia 30 a Secretaria da Educação estará recebendo as inscrições
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O jardim do Rio Tietê: 50 quilômetros com árvores, arbustos, flores e cobertura vegetal
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Seleção de soldados para a Polícia Militar: o contrato é temporário (um ano), mas pode ser prorrogado por igual período


