
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 18 de março de 2019 – Segunda-feira – Edição 06 

GOVERNADOR DE SP PARTICIPA DA CRIAÇÃO DE 

CONSÓRCIO DOS SETE ESTADOS DO SUL E SUDESTE 
O órgão servirá para troca de boas práticas governamentais e dis-

cussão de políticas públicas conjuntas 

 

O Governador de São Paulo, João Doria, participou neste sábado (16), em 

Belo Horizonte (MG), da criação do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Su-

deste), durante reunião com governadores dessas regiões para discutir pau-

tas conjuntas entre os estados com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do 

País.  Os temas principais para serem debatidos no Cosud são Segurança Pú-

blica, combate ao contrabando, sistema prisional, Saúde, Desburocratização, 

Turismo, Educação, Desenvolvimento Econômico, Logística e Transportes, 

Inovação e Tecnologia. LEIA + http://bit.ly/2OjHrWx 

 

 

PGE ATENDE FAMILIARES E 

VÍTIMAS DE ATENTADO DE 

SUZANO 

O plantão foi iniciado na sexta-feira 

(15), das 9h às 17h, e segue até do-

mingo (17), com o mesmo horário de 

funcionamento, na Diretoria de Ensino 

– Regional Suzano (Av. Mogi das Cruzes, 

175 – Parque Suzano, Suzano). Esse 

plantão pode ser estendido de acordo 

com a necessidade de atendimento. 

LEIA + http://bit.ly/2ThAMwK 

 

 

ESCOLA RAUL BRASIL REA-

BRE COM ACOLHIMENTO A 

FUNCIONÁRIOS 

Cerca de 30 professores e dez funcioná-

rios de diversas áreas foram até a escola 

voluntariamente na manhã desta se-

gunda para participar das atividades de 

acolhimento.  

Nesta terça-feira (19) o atendimento 

prioritário será para os alunos da uni-

dade de ensino. 

LEIA + http://bit.ly/2Tf93ws 

 

 GOVERNADOR JOÃO DORIA RECEBE DO 

VICE PRESIDENTE HAMILTON MOURÃO 

O Governador João Doria participou na tarde desta segunda-

feira (18) de almoço com o vice-presidente Hamilton Mou-

rão. O encontro teve como objetivo estreitar os relaciona-

mentos e vislumbrar futuras parcerias entre o Governo Fede-

ral e o Estadual.  

O governador aproveitou para apresentar ao vice-presidente 

detalhes do programa de desestatização estadual e de inves-

timentos em infraestrutura. 
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