
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 08 de agosto de 2019 – Quinta-feira – Edição 56 

HOSPITAL DE S. JOSÉ DO RIO PRETO VAI RECEBER R$ 8,4 

MILHÕES PARA TRAMENTO ONCOLÓGICO  
Dinheiro será usado como reforço financeiro e para compra de um novo  

equipamento de ressonância 

Faculdade de Medicina 

O Governo Estadual anunciou hoje que serão repassados R$ 8,4 milhões para o 

Hospital de Base de São José do Rio Preto. Parte do dinheiro será destinado para 

fortalecer o atendimento oncológico, hospitalar infantil e assistência farmacêutica 

para pacientes da região e a outra para a compra de um novo aparelho de resso-

nância magnética para a unidade. O HB é um importante hospital que atende não 

só a população da cidade, mas de todo o país. É o único referência no tratamento 

contra a AIDS na região, além de integrar a Rede Hebe Camargo de Combate ao 

Câncer e ser um dos maiores do Brasil. LEIA + http://bit.ly/2OIiHLh 

 

 

 

 

 

 

  

OPERAÇÃO ESPECIAL 

PRENDE 255 CRIMINOSOS 

EM UM DIA 

Na 20ª edição da Operação São Paulo 

Mais Seguro, a polícia militar prendeu 

255 criminosos e apreendeu mais de 44 

kg de drogas. Juntamente com as ações 

especiais Rodovia Mais Segura, Interior 

Mais Seguro e Carnaval Mais Seguro, já 

foram realizadas 44 megaoperações 

este ano, resultando na prisão de 12,1 

mil bandidos e apreensão de 797 armas 

e 14,4 toneladas de drogas.  

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

 
FUNDO SOCIAL LANÇA PLA-

TAFORMA PARA MULHE-

RES EM VULNERABILIDADE 

Lançada ontem, a plataforma virtual 

SOS Mulher disponibiliza informações 

sobre segurança, saúde e independên-

cia financeira para mulheres em situa-

ção de vulnerabilidade. O conteúdo do 

portal é atualizado diariamente e pode 

ser compartilhado via redes sociais. O 

projeto é uma ampliação do aplicativo 

de mesmo nome lançado pelo Governo 

Estadual, em março deste ano.  

LEIA + http://bit.ly/2P29Q7x 

 

 

 

 

REGIÕES DE RIO PRETO E PIRACICABA GANHAM  

139 NOVAS VIATURAS 

O Governo Estadual entregou hoje 69 novas viaturas para a polícia militar da 

região de São José do Rio Preto e 70 para a de Piracicaba. Os veículos serão 

usados no policiamento preventivo e ostensivo, com o objetivo de aumentar 

a segurança da população. Estes carros fazem parte do pacote de aquisição 

de 1.674 carros que serão distribuídos à instituição em todo o Estado, totali-

zando um investimento de R$ 122,9 milhões.  

LEIA + http://bit.ly/2OIiHLh e http://bit.ly/2YQ6Sqe 
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