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GOVERNO ANUNCIA MEDIDAS PARA AUXILIAR 

AFETADOS PELAS CHUVAS EM SP E REGIÃO 

Entre as ações estão a retomada de obras do Piscinão Jaboticabal e 

financiamento subsidiado para comerciantes afetados 

 

O Governador João Doria reuniu-se na manhã desta quinta-feira (14), no Pa-

lácio dos Bandeirantes, com o Ministro de Desenvolvimento Regional Gus-

tavo Canuto, Secretários de Governo, o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 

e os Prefeitos que formam o Consórcio Intermunicipal Grande ABC para dis-

cutir medidas preventivas e de atendimento a vítimas das chuvas e inunda-

ções em São Paulo. 

Entre as principais medidas, está a retomada da construção do Piscinão Ja-

boticabal, com capacidade para armazenar 900 mil m³ de águas pluviais, na 

divisa entre os municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo 

do Campo. Também serão liberados R$ 20 milhões em recursos do Fumefi 

(Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) para a construção 

da galeria do Córrego da Mooca, além de muros de arrimo e desassorea-

mento imediato de córregos da Capital e da Região Metropolitana.  

Doria também anunciou que o Governo do Estado, por meio do Banco do 

Povo Paulista, concederá linhas de microcrédito de até R$ 20 mil para em-

preendedores de pequenos negócios que tiveram prejuízos com as chuvas.  

LEIA + http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/go-

verno-anuncia-medidas-preventivas-para-mitigar-efeitos-das-chuvas-que-

atingiram-sp/ 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO 

DE SP DETERMINA INDE-

NIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO 

ATENTADO DE SUZANO 

O governador João Doria criou um 

comitê executivo formado pela Pro-

curadoria Geral do Estado, pelas se-

cretarias da Educação, Segurança 

Pública e Assistência Social, além de 

membros da Defensoria Pública 

como convidados, para garantir ce-

leridade no processo de pagamento 

de indenização aos familiares das 

vítimas do atentado ocorrido na es-

cola professor Raul Brasil, em Su-

zano. 

O decreto, que será publicado na 

edição desta sexta-feira (15) do Diá-

rio Oficial prevê que o grupo deter-

mine, no prazo máximo de 30 dias, 

os valores que serão pagos pelo Go-

verno Estadual aos familiares das ví-

timas. 

“Nenhuma ação do Governo poderá 

compensar vidas perdidas, mas em 

um momento de tamanha dor e tris-

teza, é fundamental que essas famí-

lias não enfrentem burocracia e pro-

cessos lentos para terem acesso aos 

recursos. É hora de solidariedade e 

atitude”, afirmou o Governador de 

São Paulo. 

LEIA + http://www.sao-

paulo.sp.gov.br/spnoti-

cias/ultimas-noticias/go-

verno-de-sp-determina-

pagamento-de-indeniza-

cao-as-vitimas-do-aten-

tado-em-suzano-2/ 
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