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GOVERNO VAI REPASSAR R$ 100 MILHÕES PARA  

PESQUISAS CIENTÍFICAS 
Projetos serão financiados pela Fapesp com o apoio da iniciativa privada 

O Governo Estadual anunciou hoje (27) durante a cerimônia de lançamento do edital 

“Ciência para o Desenvolvimento”, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que 

R$ 100 milhões serão repassados para o avanço de pesquisas científicas. A verba será 

financiada pela Fapesp, instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econô-

mico, com o apoio da iniciativa privada, para projetos que trabalhem na solução de 

grandes desafios econômicos e sociais, principalmente nas áreas da saúde; educação; 

conservação ambiental e sustentabilidade; redução da desigualdade. O objetivo é que 

estes projetos beneficiem a sociedade em um futuro próximo.  

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

 

 

 

 

 

SABESP VAI DESPOLUIR 25 

CÓRREGOS NO RIO  

PINHEIROS  

A Sabesp está iniciando o processo de 

despoluição de 25 córregos que ficam 

dentro do Rio Pinheiros até 2022. A 

ação inclui ainda a implantação de es-

tações especiais que vão tratar a vazão 

de esgoto no próprio curso d’água e 

também trabalhar medidas socioambi-

entais para engajar a população na re-

cuperação do rio. Estão sendo investi-

dos de cerca de R$ 1 bilhão para garan-

tir a melhoria de vida de 3,5 milhões de 

pessoas, do meio ambiente e de incen-

tivar a economia paulista, com a gera-

ção de empregos e renda. 

LEIA + http://bit.ly/2KH54t8 

CDHU ENTREGA 200 MORADIAS PARA FAMÍLIAS 

EM MORUNGABA 

Esta semana a CDHU entregou 200 casas para famílias com renda mensal 

de até R$ 1.800, na cidade de Morungaba, região de Campinas. Todas as 

moradias são equipadas com piso cerâmico, azulejos nas paredes da co-

zinha e do banheiro, acessibilidade, aquecimento solar para chuveiros, 

entre outras melhorias. A infraestrutura urbana conta com completa pa-

vimentação, paisagismo e espaço para estacionamento. Só este ano, a 

CDHU já entregou 1.898 casas em todo o Estado.  

LEIA + http://bit.ly/2X2L1ad 

 

  

 

 

LINHA 7-RUBI DA CPTM 

GANHA NOVO TREM 

Nesta quinta-feira a CPTM entregou o 

último trem do lote de 30 composições 

fabricados pelo Consórcio Hyundai-Ro-

tem, que garantem mais conforto, se-

gurança e acessibilidade aos 470 mil 

passageiros que utilizam a linha diaria-

mente. LEIA + http://bit.ly/2RE58KI 


