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Bilhetes especiais do Metrô: cadastro
passa a ser feito na Estação Marechal
A partir do dia 21,
atendimento para idoso,
deficiente e desempregado
deixa de ser feito na
Estação Tatuapé

Professores e servidores da Educação
recebem hoje bônus de incentivo

Copa Casa: em 
disputa as três 
últimas vagas para
as quartas-de-final

O campo do Centro Educativo,
Recreativo e Esportivo do Trabalhador
(Ceret), no bairro do Tatuapé, na capi-
tal, está sendo palco de algumas das
mais disputadas rodadas da Copa Casa
de Futebol, organizada pela Fundação
Casa. Cerca de 250 adolescentes, de
16 unidades da instituição, na capital e
região metropolitana, estão na luta
pela conquista das três últimas vagas
para as quartas-de-final do torneio. Os
jogos começaram no dia 13 e vão até
amanhã.

Os integrantes do grupo II – unida-
des Itaquera, Casa Cereja (Ferraz de
Vasconcelos), Casa Mauá, Internato
Fazenda do Carmo e Internato Vila
Conceição – iniciaram a disputa nos
dias 13 e 14. Hoje saiu o campeão do
grupo, que vai jogar contra o Internato
Franco da Rocha (vencedor do grupo I),
na preliminar de Juventus e São Paulo,
dia 3 de março, no Estádio do Pacaem-
bu, capital.

Hoje, também, é a vez das disputas
do grupo IV. Os adolescentes das uni-
dades Ipê (Raposo Tavares), Internato
Pirituba, Vila Leopoldina, Guarujá, São
Vicente e Semiliberdade Paulo Freire
farão a segunda rodada no Ceret. O
ganhador jogará com Casa Anhan-
güera I (de Campinas), na preliminar de
Santos e São Paulo, no dia 11 de
março, na Vila Belmiro, em Santos.

Amanhã, os adolescentes das uni-
dades Rio Senna, Rio São Francisco e
Rio Tamisa (todas do Complexo Brás),
além do Internato Itaquaquecetuba,
farão o fechamento da primeira fase do
campeonato, pelo grupo III. O vencedor
ficará com a última vaga para as quar-
tas-de-final e jogará contra a unidade
de Bauru, na preliminar de Corinthians
e Palmeiras, dia 4 de março, no
Morumbi.

A Copa Casa é realizada desde
2005 pela Gerência de Educação Física
e Esporte da Fundação Casa, em parce-
ria com a Federação Paulista de
Futebol, que fornece a arbitragem para
os jogos nas preliminares do Paulistão
2007. Neste ano, o campeonato reúne
700 internos, divididos em 41 equipes.

Da Assessoria de Imprensa

da Fundação Casa

SERVIÇO

Metrô – www.metro.sp.gov.br
CPTM – www.cptm.sp.gov.br
SPTrans – www.sptrans.com.br

SERVIÇO

Copa Casa de Futebol
Campo do Ceret
Rua Canuto de Abreu, s/nº – Tautapé –
capital
Informações pelo tel. (11) 3313-6973 ou
6846-9126

OMetrô vai inaugurar no dia 21, na
Estação Marechal Deodoro (Linha
3 – Vermelha), um posto de aten-

dimento para idosos, deficientes e
desempregados. A unidade da Estação
Tatuapé será desativada e a nova vai
atender a pedidos de cadastro e renova-
ção do Bilhete Único Especial para esses
usuários. 

O novo posto tem funcionários trei-
nados na condução de pessoas com
necessidades especiais, é dotado de
elevadores especiais e de piso tátil. O
acesso é facilitado na loja da estação. A
unidade funcionará de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 16 horas, exce-
to feriados e pontes de feriados.
Excepcionalmente, no dia 21 (quarta-
feira de cinzas) o atendimento será das
13 às 16 horas.

Outra opção para requerer o Bilhete
Único Especial é fazer o cadastro na
Estação Barra Funda da CPTM. Também
é possível fazer a solicitação nas seguin-
tes subprefeituras: Aricanduva, Butantã,
Capela do Socorro, Campo Limpo,
Freguesia do Ó, Itaquera, Lapa, Penha,
Perus, Santana, São Mateus, São Miguel,
Sé II (Shopping Light), Vila Mariana e
Terminal Santo Amaro. 

Documentos exigidos – Para solici-
tar o benefício, o portador de deficiência
precisa apresentar e entregar cópia do
RG ou certidão de nascimento (se for
menor de idade), comprovante de ende-
reço recente (conta de água, luz ou tele-
fone). Necessita, também, levar o Laudo
Médico de Concessão de Isenção Tari-
fária, documento expedido pelas Uni-
dades de Saúde – Município de São
Paulo ou pelas Unidades de Saúde –
Região Metropolitana.

O telefone 156 oferece informações
sobre a localização da unidade de saúde
mais próxima da residência do interessa-
do. O requerente receberá o Bilhete Único
Especial em casa pelo correio em até 20
dias. Mais de 200 mil usuários estão
cadastrados no Metrô para utilizar o
Bilhete Único Especial, porém, a utilização
indevida cancela o benefício.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Servidores da Secretaria da Educação
recebem hoje, 15, o bônus pago todos os
anos como reconhecimento e incentivo a
quem demonstrou maior comprometimen-
to com o ensino público. Serão distribuídos
R$ 326,9 milhões a 244.168 educadores e
demais funcionários da secretaria.

O valor é concedido ao professor que
acumulou pelo menos 200 dias de tra-
balho no período de 1º de fevereiro a 30
de novembro do ano passado. Instituído
em dezembro de 2000, o Bônus do
Quadro do Magistério abrange professo-
res, gestores, supervisores de ensino e
coordenadores pedagógicos.

Outro incentivo, o Bônus Mereci-
mento, criado em 2002, beneficia servi-
dores do quadro da Secretaria da
Educação e do quadro de apoio escolar.
Eles são auxiliares de serviço, agentes
escolares oficiais administrativos, demais
funcionários desse setor. Ambas as grati-
ficações servem como estímulo para o
bom desempenho desses profissionais.

Dinheiro no bolso – Professores e
demais servidores do quadro do magis-
tério foram classificados numa escala
que varia de zero a 30 pontos. Levou-se
em conta a freqüência, avaliação do
desenvolvimento da escola (onde se ana-
lisam taxas de aprovação, de reprovação
e de abandono escolar), a questão da

participação do profissional em progra-
mas de educação continuada e, no caso
dos gestores, o favorecimento da admi-
nistração participativa e a configuração
(tamanho) da escola.

Para esses profissionais, o valor míni-
mo do bônus é de R$ 1,2 mil (zero
ponto) e o máximo, de R$ 5,5 mil (30
pontos). Ao todo, são 206.949 professo-
res beneficiados este ano. Desse total,
aproximadamente 32,8% receberão

entre R$ 1,95 mil e R$ 2, 92 mil (de 20 a
25 pontos). Os demais servidores, que
trabalham nos quadros de apoio escolar
e da secretaria, que fizeram jus à gratifi-
cação, recebem valor equivalente a
93% da remuneração mensal. A consul-
ta ao holerite é feita, via Internet, no site
da Secretaria de Estado da Fazenda
(www.fazenda.sp.gov.br).

Da Secretaria de Estado da Educação

Bônus que está sendo pago pela Secretaria da Educação beneficia mais de 240 mil servidores

Feita a solicitação, o usuário recebe o bilhete especial em casa no prazo de 20 dias
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