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OBRA DE EXTENSÃO DA LINHA 2-VERDE DO METRÔ 

SERÁ RETOMADA 
Serviços deveriam ter começado em 2014, mas foram suspensos por causa 

de restrições orçamentárias e financeiras 

Nesta segunda-feira o Governo do Estado autorizou a retomada da expansão da 

linha 2-Verde do Metrô. Serão construídas mais oito estações entre a Vila Pruden-

te e a Penha que devem começar no primeiro trimestre de 2020, com investimen-

to de R$ 5,5 bilhões. Estas obras foram contratadas para terem início em 2014, 

mas os contratos foram temporariamente suspensos, por causa de restrições 

orçamentárias e financeiras. O novo trecho será composto pelas estações Orfana-

to, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Nova Manchester, 

Aricanduva e Penha. Quando estiver em operação, será possível transportar diari-

amente mais 377 mil pessoas. Atualmente, a linha 2-Verde tem 14 estações em 

funcionamento, após a conclusão da extensão, serão 22 e passará a ser a linha de 

metrô mais extensa de São Paulo, transportando mais de 1 milhão de pessoas por 

dia. LEIA + http://bit.ly/2MpH4MH 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESCOLA + 

BONITA VAI REFORMAR 

1,3 MIL ESCOLAS 

Neste final de semana o Governo 

Estadual anunciou que 1.384 escolas 

estaduais serão reformadas dentro 

de um período de três anos, com um 

investimento de R$ 1,1 bilhão, por 

meio do Programa Escola + Bonita, 

lançado este ano.  

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

  

 

GOVERNADORES PEDEM MANUTENÇÃO DOS 

ESTADOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda, os governado-

res de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul manifesta-

ram a defesa da manutenção dos estados e municípios no projeto da 

Reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso Nacio-

nal. O anúncio foi feito um dia após o Governo Federal revelar preo-

cupação em relação à possível retirada de Estados e prefeituras da 

PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera as regras previ-

denciárias.  LEIA + http://bit.ly/2KnkX6R 

 

 

 

PROGRAMA SÃO PAULO 

+ BONITO VAI REVITALI-

ZAR 148 ÁREAS VERDES 

No último sábado o Governo do 

Estado anunciou o Programa São 

Paulo + Bonito que tem o objetivo 

de incentivar a adoção de áreas 

verdes e revitalizá-las pela iniciativa 

privada na capital paulista.  Por 

enquanto, foram mapeadas 148 

praças, a meta é atingir 200.  Inici-

almente o programa tem início ape-

nas na cidade de São Paulo, mas em 

breve será ampliado para outras 

regiões Metropolitanas. O anúncio 

marcou o início das comemorações 

da Semana Nacional do Meio Ambi-

ente que vai de 1º até 5 de junho. 

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

 


