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GOVERNO ENTREGA CRECHES NA REGIÃO DE CAMPINAS 
Chega a 28 o número de unidades inauguradas este ano 

O Governo Estadual entregou hoje duas creches, uma em Amparo e a outra em Pe-

dreira, pelo Programa Creche Escola. Foram investidos nas unidades mais de R$ 3,4 

milhões para garantir o atendimento de 300 crianças de 0 a 5 anos. Cada prédio possui 

salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros 

e área de serviço, além de estarem dentro das normas de segurança e de acessibili-

dade. Só este ano já foram entregues 8 creches na região de Campinas e 28 em todo 

o Estado. O Programa Creche Escola foi criado em 2011 e já entregou 364 unidades, 

além de outras 256 que estão em execução. LEIA + http://bit.ly/2XhYLhe 

 

 

 

 

 

POUPINHA EMITE ATES-

TADO DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS 

Já está disponível no assistente virtual 

do Poupatempo, o Poupinha, a emis-

são do Atestado de Antecedentes Cri-

minais. O novo serviço é online, gra-

tuito e facilita o acesso ao documento, 

que sai na hora. Além desta função, é 

possível também consultar ou agendar 

horário para quem precisa ir a um dos 

72 postos fixos do Poupatempo.  

LEIA + http://bit.ly/2J6PF3g 

 GOVERNO LIBERA R$ 855 MIL PARA O COMBATE À DENGUE E OUTRAS DOENÇAS 

Foi autorizada a liberação de R$ 855 mil para ações de combate à Den-

gue, Chikungunya e Zica em 13 municípios da região de Campinas. Os 

recursos serão utilizados na aquisição de telas de proteção, saco big 

bags de ráfia, aparelho de inspeção visual remoto de calhas, cartilhas 

lúdicas e educativas e testes rápidos do vírus da Dengue. Também fo-

ram autorizados R$ 400 mil para a realização do 10° Fórum Internacio-

nal de Educação, no qual serão discutidas boas práticas educacionais 

no âmbito regional, com a contribuição de especialistas e análise de 

experiências internacionais. LEIA + http://bit.ly/2XhYLhe 

 

  

 

 

 

 

CDHU LANÇA CAMPANHA 

PARA MUTUÁRIO NEGO-

CIAR DÍVIDA 

No final de junho, a CDHU lançou uma 

campanha que oferece facilidades e 

condições especiais para a renegocia-

ção de débitos do financiamento habi-

tacional destinada a mutuários que es-

tão com mais de duas prestações em 

atraso e que tenham acordo.  

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


