
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 17 de maio de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 14 

GOVERNO CAPTA R$ 160 MILHÕES COM INICIATIVA 

PRIVADA PARA REFORMA DO MUSEU DO IPIRANGA 
Reabertura está prevista para 2022 na comemoração dos 200 anos da 

Independência do Brasil 

Nesta sexta-feira, o Governo Estadual anunciou que conseguiu arrecadar o valor 

total de R$ 160 milhões necessário para as obras de restauro e ampliação do Mu-

seu do Ipiranga, garantindo sua reabertura nas comemorações do Bicentenário da 

Independência, em setembro de 2022.   

Em março, foi iniciada campanha de captação dos recursos para conseguir o mon-

tante junto a parceiros privados e também empresas estatais. Até o momento, 13 

patrocinadores foram confirmados, mas ainda há outros cinco que serão divulga-

dos em breve, após a finalização de trâmites internos.  

LEIA + http://bit.ly/30nmTlv 

 

 

 

 

 

 

OBRAS DO HC DE BAURU DEVEM COMEÇAR NO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 
Na última quinta-feira, o Governo Estadual anunciou que a cidade ga-

nhará um Hospital das Clínicas. A unidade será implantada em um dos 

prédios do complexo do Centrinho. Além disso, outras duas instituições 

de saúde ganharão melhorias: o Hospital de Base receberá um repasse 

de R$ 2,5 milhões para a criação de 16 novos, ampliando em 10% sua 

capacidade e o Hospital Manoel de Abreu terá a rede elétrica e hidráuli-

ca reformadas. 

 LEIA + http://bit.ly/2JJgs69 

 

 

INAUGURADO NOVO  

DETRAN DE ITAPEVI 

O município da Região Metropolitana 

de São Paulo ganhou um novo posto 

do Detran. A unidade, totalmente in-

formatizada, vai oferecer à população 

todos os serviços relacionados a moto-

ristas e veículos.  

LEIA + http://bit.ly/2LY0Y1d 

 

 

 

 

 

DEFICIENTES GANHAM 

NOVO ESPAÇO PARA  

EXAMES DE DIREÇÃO 

O Estado inaugurou um segundo local 

para a realização de exames práticos 

de direção para pessoas com deficiên-

cia e mobilidade reduzida na cidade de 

São Paulo. Semanalmente, 120 candi-

datos a motoristas serão atendidos.  

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

 

POLICIA ESTADUAL FARÁ 

INTERCÂMBIO NOS EUA 

No mês de junho, agentes militares e 

civis serão enviados para os Estados 

Unidos para treinarem e estudarem o 

que pode ser incorporado aos proces-

sos criminais do Estado no Departa-

mento de Polícia de Nova York, um 

dos mais eficientes do mundo.  

LEIA + http://bit.ly/2WK0uMT 

 


