
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 22 de maio de 2019 – Quarta-feira – Edição 27 

GOVERNO DE SÃO PAULO ANUNCIA NOVA DIREÇÃO  

NA TV CULTURA 
Boni, um dos executivos mais importantes da história da TV no Brasil 

será o presidente do Conselho de Gestão da TV Cultura 

inscritos no programa 

O novo presidente da entidade é José Roberto Maluf, com ampla experiência di-

retiva nos grupos Bandeirantes e SBT. O objetivo é tornar a nova TV Cultura mais 

atrativa para os mercados de publicidade e licenciamento, garantindo ampla au-

tonomia financeira para investimento em programação de qualidade. José Bonifá-

cio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos maiores executivos da história da TV bra-

sileira será o presidente do Conselho de Gestão da emissora.   

LEIA + http://bit.ly/2VWhG5j 

 

 

 

CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS É INAUGURADA EM MOGI DAS CRUZES  
A cidade de Mogi das Cruzes, na grande São Paulo, passou a 

contar com a Central de Penas e Medidas Alternativas, que per-

mite a aplicação de penalidades destinadas a infratores de 

baixo potencial ofensivo. São Paulo é o estado brasileiro que 

mais possui presos cumprindo penas alternativas, represen-

tando 12% de toda a população carcerária do Estado.   

O local foi instalado graças a uma parceria com Secretaria de 

Administração Penitenciária, a Prefeitura Municipal e o Poder 

Judiciário. A previsão inicial é acompanhar 400 apenados. Em 

2019, o programa já efetuou 4.010 cadastros e 18.224 é o atual 

número de casos em acompanhamento. LEIA + 

http://bit.ly/2HOltYx 

 

HC BOTUCATU REALIZA 

PRIMEIRO TRANSPLANTE 

DE CORAÇÃO 

Na última sexta-feira (17), o Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Botucatu (HCFMB) realizou o pri-

meiro transplante cardíaco da história 

da unidade. O Estado realiza mais da 

metade dos transplantes de órgão do 

país. O órgão foi captado na Santa Casa 

de Jaú pela equipe do Programa de 

Transplante Cardíaco do HC, coorde-

nada pelo médico Marcello Laneza Felí-

cio. 

Com apoio do helicóptero Águia, da Po-

lícia Militar, o hospital, ligado à Univer-

sidade Estadual Paulista (Unesp), rece-

beu o coração por volta das 17h. O re-

ceptor foi um paciente do sexo mascu-

lino de 50 anos e o estado de saúde dele 

é estável. 

Além do transplante cardíaco, iniciado 

neste mês, o HC realiza transplantes de 

rim, fígado, medula óssea autólogo e 

córneas desde 1987.Ao longo dos anos, 

o Programa de Transplantes do hospital 

evoluiu, principalmente em recursos e 

tecnologia, tornando o HCFMB referên-

cia nacional em casos de alta complexi-

dade.   

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