
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 15 de agosto de 2019 – Quinta-feira – Edição 58 

GOVERNO ANUNCIA APARELHO DE RESSONÂNCIA E  

AMPLIA EXAMES CARDIOVASCULARES EM BAURU 

Durante evento também foram assinados convênios com municípios da 

região para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos 

 

 

O Governo Estadual anunciou hoje a compra de um novo aparelho de ressonância 

magnética para o Hospital de Bauru, no valor previsto de R$ 3,9 milhões. A compra 

do equipamento integra o programa “Melhor pra sua Saúde” que investe na mo-

dernização e ampliação de serviços de saúde no Estado. Foi anunciada também a 

ampliação de exames de cateterismo e angioplastias com o apoio do Hospital das 

Clínicas da cidade. A medida vai garantir a continuidade da assistência aos pacien-

tes, enquanto está em andamento a aquisição de um aparelho de hemodinâmica 

para o Hospital de Base, no valor de R$2,1 milhões. Na ocasião, foram assinados 

convênios com nove municípios da região, no valor de R$ 2,3 milhões, para obras 

de infraestrutura e aquisição de veículos e equipamentos.   

LEIA + http://bit.ly/2Tz5Qd4 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “VISÃO DO FU-

TURO” GARANTE ÓCULOS 

PARA 335 ALUNOS 

O Governo Estadual entregou hoje, 335 

óculos que serão distribuídos para alu-

nos do 1° ano do ensino fundamental de 

Assis (17), Bauru (171), Campinas (101) e 

Marília (46).  A iniciativa faz parte do pro-

grama “Visão do Futuro”, uma parceria 

entre as secretarias da Saúde e Educa-

ção, que visa prevenir e recuperar a sa-

úde ocular. Só este já foram entregues 

2.529 óculos pelo programa. 

LEIA + http://bit.ly/2Tz5Qd4 

 
OPERAÇÃO DA POLÍCIA 

PRENDE QUASE 300  

CRIMINOSOS  

Na 20ª edição da Operação Rodovia 

Mais Segura, a polícia militar prendeu 

294 criminosos e apreendeu 13 meno-

res. Juntamente com as ações especiais 

São Paulo Mais Seguro, Interior Mais Se-

guro e Carnaval Mais Seguro, já foram 

realizadas 45 megaoperações este ano, 

resultando na prisão de 12,3 mil bandi-

dos e apreensão de 818 armas e 14,4 to-

neladas de drogas. 

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

 

 

 

 

POLICIAIS SÃO HOMENAGEADOS NA 7ª EDIÇÃO 

DO POLICIAL NOTA 10 

 
Ontem, no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado homenageou 

policiais civis, militares e técnicos-científicos que se destacaram em gran-

des ocorrências no mês de julho com o certificado Policial Nota 10. Entre 

os casos, estão as prisões de quadrilhas criminosas, um homem acusado 

de pedofilia e o encontro de um rapaz autista que estava desaparecido. O 

programa foi criado no início deste ano com o objetivo de reconhecer e 

estimular o bom trabalho policial. Ao todo já foram homenageados 143 

policiais. LEIA + http://bit.ly/2KPOyEq 

 

 

 


