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ÚLTIMAS - O governador João Doria autorizou na última 
sexta-feira (11) de janeiro, o uso de espingardas calibre 12 por 
todas as equipes de radiopatrulha da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Serão disponibilizadas 5 mil armas do tipo para a 
PM,  todas as viaturas que prestam o atendimento das chamadas 
190 estarão equipadas, em até 60 dias, com armas mais potentes 
para o combate ao crime em todo o Estado,  inclusive para cabos 
e soldados. Antes, as espingardas de calibre 12 eram destinadas 
apenas para as operações noturnas. Nos atendimentos diurnos, 
as equipes saiam com pistolas .40, impossibilitando uma 
resposta à altura em atendimentos de maior gravidade.

ÚLTIMAS - A atividade econômica segue em ritmo de recuperação, e 
no comércio varejista não tem sido diferente. É o que revela o Indicador 
de Atividade do Varejo, lançado este mês pela Confederação Nacional 
de Dirigentes (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). De acordo com a CNDL/SPC Brasil, a sondagem aponta um 
crescimento de 2,8% nas consultas para vendas a prazo em 2018 
na comparação com 2017. É a maior alta para o mês de dezembro 
desde 2014, quando houve um aumento de 2,2%. O índice confirma 
a tendência de retomada do varejo, que segundo dados do IBGE 
relativos ao terceiro trimestre de 2018 mostram um avanço de 3,3% 
no PIB do comércio no acumulado de quatro semestres.

Notificações do IPTU já começam
a ser recebidas nos próximos dias

Desde a última terça-fei-
ra (15), a Secretaria Municipal 
da Fazenda de São Paulo ini-
ciou o envio das notificações do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU 2019. As noti-
ficações continuam sendo en-
vidas até o dia 14 de fevereiro, 
mês em que ocorre o vencimen-
to da primeira parcela ou cota 
única. Os contribuintes que pre-
ferirem se adiantar para rea-
lizar o pagamento à vista ou da 
primeira parcela mesmo antes 
de receber a notificação. A con-
sulta dos valores deve ser fei-
ta no site oficial da Prefeitura 
de São Paulo, no link: www. 
prefeitura.sp.gov.br/iptu, bus-
cando a opção Emissão de 2ª Via.

Os contribuintes que opta-
rem pelo parcelamento devem 
ficar atentos para o fato de que 
não haverá envio mensal dos 
boletos. Inicialmente, os contri-
buintes receberão a notificação 
de lançamento do imposto com 
a opção de pagamento à vista ou 
da primeira parcela. Quem op-
tar pelo parcelamento recebe-
rá posteriormente, num único 
formulário, todos os boletos das 
parcelas seguinte que devem ser 
pagos mensalmente, conforme 
os vencimentos.

Para os pagamentos à vista 
haverá um desconto de 3%. As 
formas de pagamento do impos-
to seguem inalteradas: ele pode-
rá ser realizado nos terminais 
de autoatendimento ou pela 

internet banking dos bancos 
conveniados. Por esses canais 
online, não há necessidade do 
documento impresso, basta a in-
formação do número de cadas-
tro do imóvel (que pode ser obti-
do nas notificações do IPTU). O 
pagamento também poderá ser 
realizado nos guichês de caixa 
e nas lotéricas - para esses ca-
nais é necessário o documento 
impresso.

O pagamento também pode 
ser realizado por débito auto-
mático - para os contribuintes 
que fizeram essa opção em anos 
anteriores, ela continuará va-
lendo para 2019. Quem ainda 
não optou por esta modalidade 

deverá realizar o pagamento da 
1ª parcela pelos canais normais, 
mas poderá fazer essa opção até 
a data de vencimento dessa par-
cela, sendo que a opção pelo dé-
bito automático passará a valer 
já a partir da 2ª parcela.

Maiores informações e dú-
vidas sobre o IPTU podem ser 
consultadas na página www.
prefeitura.sp.gov.br/iptu. Caso 
a dúvida persista, os morado-
res podem entrar em contato 
com a Secretaria Municipal da 
Fazenda por seu canal oficial de 
atendimento (www.prefeitura.
sp.gov.br/falecomafazenda) ou 
comparecer na Subprefeitura 
mais próxima de sua residência.
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Notificações começam a ser recebidas pelos munícipes

Programa Recreio nas Férias 
começou levando diversão 

para crianças da Zona Norte

Na última segunda-feira 
(14) de janeiro, começou a 36ª 
edição do Recreio nas Férias, 
com o tema “Recreio nas Férias: 
18 anos transformando as férias 
num grande recreio!”, o progra-
ma da Secretaria Municipal de 
Educação (SME) promove di-
versão para cerca de 20 mil 
crianças e adolescentes duran-
te o período de recesso escolar, 
até o dia 24 de janeiro. Podem 
participar crianças e adolescen-
tes de 4 a 14 anos. Não é preci-
so ser aluno de uma escola mu-
nicipal. Basta se inscrever em 
um dos polos levando autoriza-
ção assinada pelos pais.

As atividades do Recreio 
nas Férias são gratuitas e acon-
tecem das 9 às 16h30 em 56 
polos distribuídos em diferen-
tes regiões da cidade, sendo 
46 Centros Educacionais Uni-
ficados (CEUs), três Cen tros de 
Educação e Cul tura Indígena 
(CECIs) e sete associações de 

bairro. Haverá práticas cultu-
rais e esportivas e passeios para 
unidades do SESC, além de ofi-
cinas e espetáculos teatrais e 
circenses. Além da programa-
ção, refeições e lanches serão 
servidos diariamente para os 
20 mil participantes.

Cerca de 700 agentes re-
creativos e 56 coordenado-
res de polos trabalham ao lado 
dos servidores que já atuam na 
Rede Municipal durante o ano 
todo para garantir a alegria 
da garotada. As inscrições es-
tão abertas nos polos até o pre-
enchimento das vagas. Confira 
os endereços dos polos da Zona 
Norte:

CEU Jaçanã - Rua Francisca 
Espósito Tonetti, 105 - Jardim 
Guapira

CEU Perus - Rua Bernardo José 
de Lorena s/nº - Perus 

CEU Parque Anhanguera - Rua 
Pedro José de Lima, 1.020 - Jd. 
Anhanguera

CEU Pêra Marmelo - Rua Pêra 
Marmelo, 226 - Jd. Sta. Lucrécia

CECI Jaraguá - Rua Comenda-
dor José de Matos, 386 - Vila 
Clarice
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A 36ª edição do Recreio nas Férias já começou

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia é um exemplo de escola pública

Fundado em 1909, o Ins-
tituto Fe deral de Educação, 
Ciência e Tecno logia de São 
Paulo é reconhecido por sua ex-
celência no ensino público de 
qualidade, tanto no que diz res-
peito ao Ensino Médio, quanto 
Superior. Localizado na região 
do Canindé (Rua Pedro Vicente, 
625), o IFSP está numa área de 
60 mil metros quadrados, dos 
quais 35 .000 m2 de área cons-
truída e 15.000 projetados para 
a construção. No total, são 7.666 
alunos em 36 cursos presenciais 
entre os técnicos e superior.

Voltado para a ciência e tec-
nologia, o IFSP oferece os cur-
sos de Ensino Técnico Integrado 
ao Médio nas áreas de eletrôni-
ca, eletrotécnica, informativa 
e mecânica, além dos chama-
dos cursos técnico concomitan-
te ou subsequente, destinados 
aos alunos do Ensino Médio 
de outras instituições mas que 
buscam formação nas áreas 
de Edificações, Eletrotécnica e 
Telecomunicações. 

No Ensino Superior há os 
cursos de tecnologia nas áreas 
de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, automação indus-
trial, gestão da produção in-
dustrial, gestão de Turismo, 
Processos Gerenciais em Siste-
ma Elétricos, bacharelados nas 
áreas de Engenharia e Ar qui-
tetura e licenciaturas nas áre-
as de Ciências Biológicas, Física, 
Geo grafia, Letras, Mate má tica e 
Química. Toda a grade é comple-
mentada com os cursos de pós-
graduação (Lato Sensu e Strictu 
Sensu), além do Ensino Médio 
na modalidade jovens e adultos e 
ensino técnico à distância e cur-
sos voltados para os servidores 
da Rede Pública Municipal.

Somente os números de seu 
Campus em São Paulo já im-
pressionam, mas a excelência 
de seu ensino é comprovada em 
seus 38 Institutos presentes no 
Estado, que reúnem 52.333 alu-
nos presenciais, cerca de 4000 
nos cursos EAD e uma ganha 
de 29 cursos superiores e 55 
técnicos. Apenas no Campus 
São Paulo estão 3 cursos mais 

concorridos no SISU com base 
no número de candidatos por 
vaga: Arquitetura (1º lugar), 
Construção Civil (3º lugar) e 
Aná lise de Sistemas (6º lugar).

As avaliações internacio-
nais também chamam a aten-
ção. O resultado dos Institutos 
Fe derais no “Programme for 
In ternational Student Assess-
ment” (PISA - 2016) colo cam 
seus alunos entre os melhores 
do mundo. De 70 países ava-
liados, o Brasil ficou em 63º lu-
gar. Considerando apenas os 
Institutos Federais, seus alu-
nos obtiveram quarta posição na 
avaliação de Ciências, segundo 

lugar em Leitura e quarto em 
Matemática. “Nós temos um 
modelo de escola pública de ex-
celência no Brasil”, afirma o di-
retor geral do Instituto Federal 
de São Paulo, Luis Claudio de 
Matos Lima. “Mesmo assim, o 
IFSP não é tão conhecido pela 
população. As pessoas chegam a 
me perguntar quanto custa estu-
dar aqui, sem saber que se trata 
de uma escola pública”, relata.

Segundo ele, um dos diferen-
ciais do trabalho do Instituto é 
considerar a formação integral 
do aluno e não somente técni-
ca. “Leitura, por exemplo, é im-
portante para todas as áreas 

de atua ção. É importante para 
a vida”. Outro ponto destaca-
do pelo diretor é a utilização de 
laboratórios bem próximos do 
ambiente do mercado de traba-
lho. “Nossos laboratórios têm 
a característica de “chão de fá-
brica”, ou seja, aproximam o 
aluno da realidade da vida prá-
tica”. Além disso, ele desta-
ca que esses mesmos laborató-
rios são utilizados, tantos pelos 
anos dos cursos técnicos, quan-
to superior, sempre trabalhando 
com aulas que apresentam de-
safios para os alunos. “Os alu-
nos gostam muito de desafios”, 
acrescenta.

Outro aspecto importante do 
trabalho dos Institutos Federais 
é a contrapartida que oferecem 
para a sociedade através de pes-
quisa e desenvolvimento de tec-
nologia voltados para projetos so-
ciais de baixo custo. No Campus 
São Paulo, por exemplo, foi de-
senvolvida em parceria com 
AACD, uma motorização de ca-
deira de rodas com controle bio-
métrico de baixo custo. Outro 
projeto desenvolvido pelos alunos 
do IFSP são próteses que possibi-
litam o movimento normal dos 
dedos, além de coração artificial 
desenvolvido em parceria com o 
Instituto Dante Pazzanese.

O diretor esclarece que 
todos esses projetos são de-
senvolvidos com patente 
aberta. “Nosso objetivo é de-
volver para a sociedade o in-
vestimento feito nos Institutos 
Federais”. Esses são apenas al-
guns exemplos dos trabalhos 
realizados no IFSP, que abran-
ge desde alunos da Educação 
de Jovens e Adultos, voltados 
para os alunos que não conclu-
íram os estudos na faixa etária 
correta até o ensino técnico e 
superior. 

Maiores informações sobre o 
IFSP podem ser obtidas no site: 
https://www.ifsp.edu.br/
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Diretor geral do Instituto Federal de São Paulo, Luis Claudio de Matos Lima, 
apresenta os resultados obtidos com destaque mundial Campus São Paulo do Instituto Federal abriga cerca de 7.666 alunos em 36 cursos presenciais

Entre as inovações tecnológicas desenvolvidas por alunos do IFSP destaca-se 
a cadeira de rodas motorizada de baixo custo

Laboratórios que reproduzem o ambiente do mercado de trabalho estão entre as 
razões do sucesso do IFSP


