
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 31 de maio de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 16 

TREM DA CPTM VAI GANHAR LIGAÇÃO DIRETA AOS 

TERMINAIS DO AEROPORTO DE GUARULHOS 

Passageiros poderão se locomover diretamente entre a estação e Cumbica 

Esta semana o Governo do Estado anunciou que será implantado um monotrilho 

entre a linha 13-Jade da CPTM e o terminal de passageiros do Aeroporto de Guaru-

lhos para embarque e desembarque. As obras no valor de R$ 175 milhões serão de 

responsabilidade da concessionária GRU Airport, com início em setembro deste 

ano e conclusão em maio de 2021. Em 2018, foi inaugurada a linha 13-Jade que vai 

da Engenheiro Goulart até a estação Aeroporto-Guarulhos, mas a ligação entre a 

estação e os três terminais do Aeroporto é distante e só é possível ser feita a pé, 

via passarela, ou de ônibus , com espera de 15 minutos. 

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

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO RECEBE 50 NOVOS ÔNIBUS COM 

AR-CONDICIONADO E WI-FI EM HORTOLÂNDIA 
Na última quinta-feira a população de Hortolândia e região ganhou 50 

novos ônibus totalmente modernizados com wi-fi gratuito, carregador 

USB, ar-condicionado e acessibilidade. Os veículos atenderão 110 mil 

passageiros que utilizam diariamente os ônibus das linhas intermunicipais 

de Hortolândia, Sumaré, Paulínia e Valinhos. Esses são os primeiros cole-

tivos que fazem parte de um total de 140 unidades zero quilômetro que 

serão entregues até agosto de 2019. 

LEIA + http://bit.ly/2W1QnBR  

 

 

 

COMEÇA A OBRA DA NOVA 

ESTAÇÃO DA LINHA  

15-PRATA  

Foi iniciada a construção da estação 

Jardim Colonial, a 11ª do monotrilho 

que sai de Vila Prudente em direção ao 

extremo leste da capital paulista, com 

previsão de entrega para 2021. A linha 

tem seis estações em funcionamento e 

outras cinco em obras, incluindo a 

Jardim Colonial. Quando todas as 11 

estações estiverem em funcionamen-

to, o tempo de viagem do Jardim Colo-

nial até o centro da capital será reduzi-

do em 30 minutos.  

LEIA + http://bit.ly/2Wr0l46 

 

 MS DEVE CONTRATAR 

PREVIDÊNCIA COMPLE-

MENTAR PAULISTA 

Na última terça-feira o Governo paulis-

ta firmou um protocolo de intenções 

de cooperação na área de previdência 

complementar com o estado do Mato 

Grosso Sul. A medida autoriza a im-

plantação do plano de benefícios dos 

servidores sul-mato-grossenses à Fun-

dação de Previdência Complementar 

de São Paulo (Prevcom). 

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

 


