
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 05 de julho de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 20 

GOVERNO LANÇA PROGRAMA “ESCOLA MAIS SEGURA” 
Pacote de medidas prevê aumentar a segurança na rede estadual de ensino 

O Governo Estadual anunciou hoje o programa “Escola Mais Segura”, um pacote de 

medidas para aumentar a segurança na rede estadual de ensino. Foram escolhidas 

inicialmente 216 unidades mais vulneráveis para receber o reforço de até 622 policiais 

para as Rondas Escolares e patrulhamento a pé, além da aquisição de 500 viaturas a 

partir de setembro. O programa ainda prevê integração entre as câmeras de segu-

rança das escolas com o Centro de Operações Integradas (COI), que reúne outros se-

tores como Bombeiros e Defesa Civil e outras ações com fins educativos e disciplina-

res, como por exemplo, responsabilizar alunos e, se necessário, os responsáveis dos 

estudantes com menos de 18 anos que causarem dano ao patrimônio público escolar. 

LEIA + http://bit.ly/2xxK6UY 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO ANUNCIA CRIAÇÃO DO PRIMEIRO ESPAÇO 

IMERSIVO DA AMÉRICA LATINA 

Nesta sexta-feira o Governo Estadual a criação do primeiro espaço totalmente 

imersivo da América Latina, o MIS Imersão, com inauguração prevista para outu-

bro deste ano com a exposição “Leonardo da Vinci - 500 anos”. O local terá sis-

tema de projeção formado por 150 projetores e as exposições vão permitir total 

imersão e interatividade, com informações sensoriais que auxiliam no entendi-

mento das obras. Durante o evento também foi anunciado o novo Diretor-Geral 

do MIS, Marcos Mendonça, ex-presidente da Fundação Padre Anchieta.   

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

 

 

 

 

BRT VAI LIGAR A REGIÃO 

DO ABC À CAPITAL  

PAULISTA 

O novo transporte possui veículos com 

o dobro da capacidade de um ônibus 

comum, além de ter o trecho com faixas 

exclusivas por todo o percurso, garan-

tindo a comodidade dos passageiros. 

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

 

 

 

 

 

NOVO PLANO ESTRATÉ-

GICO PARA EDUCAÇÃO ATÉ 

2022 

A medida define metas para garantir 

que todos os estudantes da rede esta-

dual de ensino tenham aprendizagem 

de excelência e o Estado se transforme 

referência de educação pública do 

país. LEIA + http://bit.ly/2LBO33c 

 LINHAS DE CRÉDITO DE ATÉ 

R$ 30 MILHÕES PARA EMIS-

SORAS DE RÁDIO 

O Governo do Estado assinou na última 

quarta-feira a liberação de duas linhas 

de crédito para financiamento de até 

R$ 30 milhões para compra de equipa-

mentos para a modernização de 400 

emissoras de rádio e TV. 

LEIA + http://bit.ly/2J8JU52 

 


