
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 26 de março de 2019 – Terça-feira – Edição 09 

GOVERNO DE SP APRESENTA PROJETO DE RESTAU-

RAÇÃO DO NOVO MUSEU DO IPIRANGA 
Captação de patrocínio será fundamental para finalmente concluir a 

obra do museu fechado por mais de cinco anos 

O Governador João Doria se reuniu, na manhã desta terça-feira (26), com cen-

tenas de empresários brasileiros para apresentar o projeto de restauração do 

Novo Museu do Ipiranga.  E reabrir o museu que está fechado para obras desde 

o ano de 2016. 

Cerca de 150 grandes empresas estiveram presentes ao encontro e foram con-

vidados pelo Governador a realizar doações para as obras. Além disso, Doria 

solicitou ao Presidente Jair Bolsonaro ampliação do valor que está autorizado, 

via Lei Rouanet, para a reforma do museu. O valor atual é de R$ 50 milhões e a 

intenção é conseguir R$ 160 milhões. 

LEIA + http://bit.ly/2HG8wmf 

 

 

 

VIA RÁPIDA OFERECE MIL 

VAGAS PARA QUALIFICA-

ÇÃO PROFISSIONAL 

O mutirão acontece em São Paulo, no 

Vale do Anhangabaú, de terça (26) a 

sexta-feira (29), das 8h às 17h. Esta é 

uma excelente oportunidade para 

quem quer retornar ao mercado de 

trabalho ou se qualificar profissional-

mente. 

LEIA + http://bit.ly/2FuKw1K 

 

DELEGACIA DA MULHER DE SANTOS É A OI-

TAVA A FUNCIONAR 24 HORAS 
A Delegacia de Defesa da Mulher de Santos, agora, atende 24 horas 

por dia, sete dias da semana. A ampliação do atendimento visa a pro-

teger e auxiliar, ainda mais, as cidadãs que infelizmente ainda sofrem 

violência, seja ela física ou psicológica. 

LEIA + http://bit.ly/2HL2TDc 

 

 

ALUNOS DE ETECS SE DES-

TACAM EM VESTIBULAR DE 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

De acordo com levantamento realizado 

junto às Escolas Técnicas Estaduais 

(Etecs), estudantes dos Ensinos Médio 

e Integrado conquistaram mais de 3,5 

mil vagas em instituições públicas de 

Ensino Superior neste primeiro semes-

tre. Considerando apenas instituições 

paulistas – Faculdade de Medicina de 

Marília (Famema), Faculdade de Medi-

cina de São José do Rio Preto (Famerp), 

Fatecs, Unesp, Unicamp e USP –, o nú-

mero de aprovados foi de aproximada-

mente 2 mil. 

LEIA + http://bit.ly/2FDiVg8 
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