
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 04 de julho de 2019 – Quinta-feira – Edição 45 

GOVERNO LANÇA PLANO ESTRATÉGICO PARA  

EDUCAÇÃO ATÉ 2022 
Ação define metas e estratégias para tornar o Estado referência em  

educação pública do Brasil 

O Governo Estadual, por meio da Secretaria da Educação, lançou ontem um plano 

estratégico para a educação no Estado até 2022. O documento define metas para 

garantir que todos os estudantes da rede estadual de ensino tenham aprendizagem 

de excelência, com conclusão de todas as etapas da educação básica na idade certa. 

O objetivo é transformar São Paulo na principal referência no país e levar o Estado 

novamente na liderança do Índice de Desenvolvimento da Educação Básico (Ideb) 

2021.  LEIA + http://bit.ly/2LBO33c 

 

 

 

 

 

TOTEM DE AUTOATENDI-

MENTO DO POUPATEMPO 

CHEGA NO ITAIM PAULISTA  

A partir de hoje a população do Itaim 

Paulista, na zona Leste da capital, conta 

com um totem de autoatendimento no 

Centro de Integração da Cidadania (CIC) 

para agendar serviços do Poupatempo 

sem a necessidade de ir pessoalmente 

aos postos. Com o equipamento do 

Itaim Paulista, já são 114 totens de auto-

atendimento distribuídos pelo Estado.  

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

OPERAÇÃO “INADIMPLENTES” RECUPERA  

R$ 382 MILHÕES DE DÍVIDAS 

Após dois meses de trabalho, a Secretaria da Fazenda e Planejamento 

concluiu os resultados da Operação Inadimplentes. Foram firmados 

279 acordos para a regularização de mais de R$ 382 milhões de dívidas 

de ICMS. As ações fiscais ocorreram em 137 municípios do Estado com 

a mobilização de cerca de 300 agentes de todas as Delegacias Regio-

nais Tributárias e viaturas para os plantões. O Fisco acompanhou de 

perto o comportamento das empresas inadimplentes e adotou medi-

das graduais para tentar receber os valores devidos, realizando audi-

torias fiscais e contábeis para verificar se a empresa possui capacidade 

de pagar os impostos devidos. LEIA + http://bit.ly/307CEfp 

 

  

 

 

 

CDHU VAI FAZER SORTEIOS 

DE CASAS POR APLICATIVO 

A primeira cidade a participar da nova 

modalidade é Nipoã, na região de São 

José do Rio Preto. Para concorrer, os in-

teressados devem acessar o site da 

CDHU, clicar em inscrições para empre-

endimento, adicionar o número do celu-

lar e baixar o aplicativo para a conclusão 

da inscrição.   

LEIA + http://bit.ly/2Yv2jhr 


