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GOVERNO DE SÃO PAULO ASSEGURA MANUTENÇÃO 

INTEGRAL DO PROJETO GURI 
Serão mantidos todos os 382 polos garantindo a continuidade de  

64 mil alunos nos cursos 

inscritos no programa 

O Governado do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (1º) a de-

cisão de liberar R$ 20,7 milhões para a manutenção do Projeto Guri, maior pro-

grama sociocultural brasileiro, que promove iniciação e formação musical para 

crianças e adolescentes. Serão mantidos na integralidade todos os 382 polos, 

incluindo os polos Fundação Casa destinados a jovens em cumprimento de me-

didas socioeducativas, mantendo assim o curso de aproximadamente 64 mil 

crianças e adolescentes por ano. LEIA + http://bit.ly/2FUaTjg 

 

 

 

GOVERNO ANUNCIA PRIMEIRO ESCRITÓRIO COMERCIAL DE S.PAULO NA CHINA 
O Governo do Estado de São Paulo anun-

ciou nesta terça-feira (2), após encontro 

oficial com o embaixador da China no Bra-

sil, Yang Wanming, e a delegação do con-

sulado chinês em São Paulo, a abertura de 

um escritório comercial paulista na provín-

cia de Shangai. 

Com custo zero pelo Governo do Estado, já 

que será financiado 100% pela China, o es-

critório será inaugurado em agosto deste 

ano e a perspectiva é que facilite a promo-

ção do comércio, investimentos e o inter-

câmbio em áreas diversas como educação, 

inovação e tecnologia. 

LEIA + http://bit.ly/2uG6UA6 

 

 

DESENVOLVIMENTO REGI-

ONAL INVESTE R$67,3 MI 

EM INFRAESTRUTURA 

Nos primeiros três meses de governo a 

Secretaria de Desenvolvimento Regio-

nal fez novo balanço dos pagamentos 

de convênios a municípios. 

Na soma do trimestre, a Pasta de De-

senvolvimento Regional pagou R$ 67,3 

milhões de obras que vinham em anda-

mento. Além disso, somados os R$ 59 

milhões garantidos por meio do Fundo 

Metropolitano de Financiamento e In-

vestimento (FUMEFI), os investimentos 

em infraestrutura urbana garantidos 

para 2019 somam mais de R$ 126 mi-

lhões. 

Com relação ao Fundo Metropolitano 

de Financiamento e Investimento (FU-

MEFI), a Secretaria anunciou, há cerca 

de um mês, R$ 59 milhões para 16 mu-

nicípios paulistas. 

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