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ENTREGUE ACESSO DA ESTAÇÃO OSCAR FREIRE DA LINHA 

4-AMARELA DO METRÔ 
Durante o evento também foram anunciadas obras na estação Capão  

Redondo da linha 5-Lilás 

 

O Governo Estadual entregou hoje o acesso Clínicas da Estação Oscar Freire aos 

passageiros da linha 4- Amarela do Metrô. A nova entrada permite chegar mais 

facilmente ao Hospital das Clínicas. O local está totalmente acessível com escadas 

rolantes, elevador e piso podotátil para auxiliar deficientes visuais. Na ocasião, tam-

bém foram anunciadas obras de melhoria na estação Capão Redondo, da linha 5-

Lilás, como a ampliação do espaço de entrada, implantação de uma passagem ex-

clusiva para o terminal de ônibus e aumento do número de catracas. Os serviços já 

iniciaram e devem ser concluídos em novembro deste ano.  

LEIA + http://bit.ly/2YhmP9z 

 

 

 

 

 

GOVERNO LANÇA PRO-

GRAMA “IPT OPEN EXPERI-

ENCE” PARA INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Lançado hoje, o programa “IPT Open 

Experience”, que é uma parceria entre 

o setor público e privado realizado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas, é destinado para empresas de to-

dos os portes e quaisquer setores 

econômicos que demandem soluções 

com alta intensidade tecnológica, co-

nectando-os em um único local. 

LEIA + http://bit.ly/2ZnxT1j 

 

LEIA + xxxxxx 

SABESP ASSUME SANEAMENTO BÁSICO DE 13 MUNICÍPIOS 

E PREVÊ INVESTIMENTOS DE R$ 6,8 BILHÕES 
A Sabesp e o Governo do Estado assinaram hoje contratos para assumir 

a prestação de serviços de saneamento de 13 municípios paulistas com 

investimentos que vão melhorar a qualidade de vida de 2,8 milhões de 

pessoas nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Se-

bastião, Bertioga, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Tapiratiba, 

Lavrinhas, Oriente, Espírito Santo do Turvo e Alambari. A expectativa é 

que 19 mil empregos, diretos e indiretos, sejam gerados com os novos 

contratos. LEIA + http://bit.ly/2YDlcCc 

 

  

 

 

ESTADO REFORÇA COOPE-

RAÇÃO BILATERAL COM A 

FRANÇA 

Representantes dos governos discuti-

ram ontem, no Palácio dos Bandeiran-

tes, sobre questões sobre meio ambi-

ente que fazem parte do Acordo de Pa-

ris, um compromisso internacional dis-

cutido entre 195 países com o objetivo 

de minimizar as consequências do 

aquecimento global. Além disso, tam-

bém foram debatidos assuntos relacio-

nados à tecnologia, educação, saúde, 

agricultura, comércio exterior e infra-

estrutura com foco em desestatização. 

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


