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COMEÇAM AS OBRAS DO NOVO HOSPITAL DA MULHER 

NA CAPITAL PAULISTA 

Com a nova unidade, atendimento ao público feminino será ampliado 

O Governo Estadual iniciou hoje as obras do novo Hospital Pérola Byington, refe-

rência em atendimento ginecológico, oncológico e às vítimas de violência sexual. 

Com um investimento de R$ 307 milhões, a unidade terá a capacidade de atendi-

mento ampliado em comparação ao atual Centro de Referência da Mulher. Serão 

162 leitos SUS, 14 salas de centro cirúrgico, seis salas de cirurgia ambulatorial, além 

de áreas de medicina nuclear e tratamento de radioterapia para mulheres com 

câncer. As obras devem ser concluídas em três anos. A construção do novo hospital 

foi anunciada em 2013, mas problemas burocráticos retardaram o início as obras. 

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

 

 

 

 

 

DER LANÇA APLICATIVO 

QUE PERMITE INDICAÇÃO 

DO CONDUTOR E CON-

SULTA DE MULTAS ONLINE 

O Departamento de Estradas de Roda-

gem (DER) lançou o aplicativo DER On-

line para que proprietário de veículos 

multados possam realizar a indicação do 

condutor da infração cometida e tam-

bém realizar consultas de autuações e 

recursos administrativos enviados ao 

órgão, facilitando que os procedimen-

tos, antes burocráticos, sejam feitos 

com mais comodidade e agilidade.  

A ferramenta é gratuita e está disponí-

vel para downloads, desde a última se-

gunda-feira (12/08), para os sistemas 

Android e iOs.  

Outra novidade é que agora o site do 

DER permite que os condutores preen-

cham o formulário online para pleitear a 

penalidade de advertência por escrito.  

LEIA + http://bit.ly/2TsEXr8 

GRUPO PAULISTA ASSINA ACORDO COM A CHINA 

PARA EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 

O Café Santa Mônica, o fundo de investimento Greenfield Capital e o go-

verno chinês assinaram um acordo de US$ 1,5 bilhão para a construção de 

duas torrefadoras de café e montagem de 100 mil máquinas automáticas 

para distribuir o produto diretamente aos consumidores chineses. A ex-

pectativa é que em 12 anos o grupo paulista exporte aproximadamente 

100 mil sacas de café de 60 kg, gerando uma receita de cerca de US$ 25 

milhões. O acordo foi oficializado durante a missão China.   

LEIA + http://bit.ly/300ZLbF 

 

 

 

 

 


