
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 08 de maio de 2019 –Quarta-feira – Edição 21 

GOVERNO REPASSA R$ 30 MILHÕES PARA 167 CIDADES 
Valor é quatro vezes maior que o investido no mesmo período de 2018 

Nesta quarta-feira (8), foi anunciado o pagamento de R$ 30 milhões em recursos 

para pavimentação, recapeamento e outras obras de infraestrutura para 167 mu-

nicípios paulistas. Estes convênios estavam parados desde agosto de 2018. O ob-

jetivo inicial da liberação de verbas é atender cidades menores. Mais de 85% das 

cidades beneficiadas possuem menos de 100 mil habitantes. Até o final de março, 

a secretaria já havia investido R$ 70 milhões em repasses para 202 municípios 

paulistas. LEIA +http://bit.ly/2H7xfwX 

 

 

 

 

 

CARRETA ‘MULHERES DE 

PEITO’ ATENDE EM 

UBATUBA E MARACAÍ 

As carretas-móveis do programa “Mu-

lheres de Peito”, ficarão nos municípios 

até a próxima sexta-feira (10). Elas ofe-

recem mamografias grátis e sem neces-

sidade de pedido médico para mulheres 

entre 50 e 69 anos de idade, os veículos 

percorrem diversas cidades do Estado. 

Além do mamógrafo, cada veículo é 

equipado com aparelho ultrassom, con-

versor de imagens analógicas em digi-

tais, impressoras, antenas de satélite, 

computadores, mobiliários e sanitários. 

Os exames são encaminhados para o 

Serviço Estadual de Diagnóstico por 

Imagem (Sedi), serviço da Secretaria da 

Saúde que emite laudos à distância, na 

capital. O resultado sai em até 48 horas 

após a realização do procedimento. Se 

detectado algum problema nos exames, 

a paciente é encaminhada para acom-

panhamento e tratamento na unidade 

da Rede Hebe Camargo de Combate ao 

Câncer mais próxima da sua residência. 

LEIA +http://bit.ly/2JwIzp0 

 

POLICIAIS SÃO HOMENAGEADOS NO PALÁCIO DOS 

BANDEIRANTES 

Nesta quarta-feira, 22 policiais militares, civis e técnico-científicos que 

atuaram em casos de destaque, foram homenageados com o certificado 

Policial Nota 10.  

A iniciativa foi instituída este ano com o objetivo de reconhecer e estimu-

lar o bom trabalho policial em todo o Estado. Nesta 4ª edição, foram 

destacadas as ocorrências que resultaram em apreensões de grandes 

quantidades de drogas, iniciativas que mostraram avanços tecnológicos, 

trabalho de cães da PM e no salvamento de um bebê recém-nascido, que 

estava engasgado, feito por agentes do 9° BPM/I de Marília, em abril. 

LEIA +http://bit.ly/2J8Q6uO 

 

 

 


