
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 18 de abril de 2019 – Quinta-feira – Edição SEMANAL 10 

GOVERNO ANUNCIA BÔNUS DE R$ 557,4 MI PARA  

PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DO ENSINO 
Valor é superior ao ano anterior e será pago no próximo dia 23 de abril; o 

maior benefício, na Educação, ultrapassa os R$ 21 mil 

inscritos no programa 

Pela Educação, o valor total do bônus é de R$ 425,4 milhões de pagamento de bônus 

por mérito a 187.655 mil professores e servidores da Secretaria da Educação do Es-

tado. Deste total, a maioria (152.194) é de servidores do magistério e receberá R$ 

375,5 milhões. O restante do valor será destinado aos servidores do Centro Paula 

Souza totalizando os R$ 557,4 mi. 

O benefício é calculado a partir das notas do Idesp (Índice de Desenvolvimento da 

Educação de São Paulo). O montante será depositado, em folha suplementar em  

23 de abril.  LEIA + http://bit.ly/2ZkfL8T 

 

 

 

COM APOIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO, AZUL 

CONFIRMA NOVOS VOOS 

A ampliação da malha aérea no Estado é resultado do programa “São 

Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o que-

rosene de aviação de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias 

aéreas passarão a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos pau-

listas. 

LEIA + http://bit.ly/2GjyMj6 

 

 

PLANTÃO 24H NO 6º DP E 

ENTREGA 1.092 TÍTULOS DE 

PROPRIEDADE EM S.ANDRÉ 

O Governo do Estado de São Paulo inau-

gurou neste sábado (13) o atendimento 

24 horas do 6° Distrito Policial de Santo 

André, localizado na rua Sigma, na Vila 

Mazzei. Também foi anunciado o lança-

mento da central de videomonitora-

mento da Prefeitura de Santo André, 

que irá compartilhar imagens com as 

polícias Civil e Militar, além da Guarda 

Civil Municipal. 

Na ocasião, foram entregues 1.092 títu-

los de propriedade a moradores do nú-

cleo habitacional Capuava, em Santo 

André, por meio do programa Cidade 

Legal. Com a documentação entregue 

pelo Governo de São Paulo, as famílias 

passam a ser efetivamente proprietá-

rias de seus imóveis. 

A regularização do núcleo Capuava re-

cebeu investimentos de R$ 205 mil da 

Secretaria de Estado da Habitação. Uma 

consultoria técnica apoiou todo o pro-

cesso legal e burocrático para emissão 

dos títulos. O serviço envolveu traba-

lhos de vistoria, diagnóstico, plano de 

regularização e cadastro social nos lote-

amentos, acelerando as etapas buro-

cráticas em órgãos municipais e cartó-

rios. LEIA + http://bit.ly/2IuHWgm 
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