
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de maio de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 13 

GRANDE PRÊMIO DO BRASIL DEVE FICAR EM SÃO PAULO 

Governo e Prefeitura garantem que GP de F1 continua na capital do Estado 

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, representantes da Prefeitura afirmaram 

que têm contrato com a F1 até 2020 e reunião com os organizadores do evento, 

para a renovação contratual, já está agenda para junho. O anuncio foi feito após 

Governo Federal assinar um termo de cooperação com objetivo de levar as provas 

de F1 para o Rio de Janeiro. 

O Grande Prêmio do Brasil é realizado em São Paulo desde 1990, no Autódromo 

Interlagos. O circuito está entre os cinco melhores do mundo e é um dos mais elo-

giados por pilotos e turistas estrangeiros. Além disso, anualmente, são gerados 10 

mil empregos diretos e indiretos para o município. 

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

 

 

 

 

 

 

AUMENTA TEMPO DE ALUNOS NAS ESCOLAS  

ESTADUAIS DE SÃO PAULO 

Por meio do programa “Inova Educação”, que será implantado em 2020, 

alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede 

estadual permanecerão mais tempo nas salas de aula e ganharão cinco 

novas aulas por semana. As novas disciplinas serão voltadas para ativi-

dades que trabalhem o futuro dos estudantes e com temas que aborde 

empreendedorismo, conhecimento, comunicação não violenta, media-

ção de conflitos e assuntos da área de tecnologia.  

LEIA + http://bit.ly/2vG1LbM 

 

 

POLICIAIS SÃO HOMENA-

GEADOS NO PALÁCIO DOS 

BANDEIRANTES 
Na última quarta-feira, 22 policiais 

militares, civis e técnico-científicos que 

atuaram em casos de destaque, foram 

homenageados na 4ª edição do Policial 

Nota 10. 

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

 

 

 

 

 

167 PREFEITURAS RECE-

BEM R$ 30 MILHÕES  
Esta semana foi anunciado o pagamen-

to de R$ 30 milhões em recursos para 

pavimentação, recapeamento e outras 

obras de infraestrutura para 167 muni-

cípios. O valor é quatro vezes maior 

que o investido no mesmo período de 

2018.  

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

PRIMEIRO CENTRO DE INO-

VAÇÃO DA P&G É INAU-

GURADO EM LOUVEIRA 
Unidade foi inaugurada esta semana 

com o apoio da InvestSP com um in-

vestimento de R$ 200 milhões. O cen-

tro será único da empresa que terá 

toda a cadeia de desenvolvimento de 

produtos no mesmo lugar. 

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

 


