
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 19 de agosto de 2019 – Segunda-feira – Edição 59 

GOVERNO DO ESTADO REPASSA R$6 MI PARA BARRETOS 
Obras de recapeamento receberão R$ 5 milhões, enquanto R$ 1 milhão vai 

para a Santa Casa 

O Governador do Estado de São Paulo anunciou durante a “Festa do Peão de Boiadeiro 

de Barretos”, um repasse de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Barretos. O recurso será 

destinado para a compra de novos equipamentos e mobiliários para a unidade, contri-

buindo para fortalecer sua estrutura e, consequentemente, a assistência aos pacientes. 

Outro recurso autorizado foi para recapeamento de ruas do município. Ao todo, serão 

repassados à prefeitura R$ 5 milhões. O município ficará responsável em selecionar as 

vias e contratar as obras. LEIA + http://bit.ly/2TNhFfV 

 

 

 

 

 

 

TRAVESSIA ENTRE CANA-

NEIA E ILHA COMPRIDA 

PASSA A OPERAR 24H/DIA 

A operação ininterrupta era um pe-

dido antigo dos usuários e foi aten-

dido pela nova gestão da Dersa após 

análise técnica. Antes, o horário de 

operação do serviço era feito das 6h à 

meia-noite. O novo horário entrou em 

funcionamento no último sábado e 

permite ao sistema transportar 559 

pessoas diariamente no Litoral Sul. 

Além dos moradores da região, a mu-

dança também beneficia os milhares 

de turistas que utilizam o sistema aos 

fins de semana e feriados e precisam 

se deslocar entre as duas margens de 

madrugada. 

BAIXADA SANTISTA 

Na Baixada Santista, a Dersa aumen-

tou para sete o número de balsas que 

fazem a travessia Santos/Guarujá, 

ampliando também a capacidade do 

serviço na região. 

LEIA + http://bit.ly/2P2Bt07 

 

 

 

 

DESENVOLVE SP EXPANDE O CRÉDITO PARA MICROEMPRESAS PAULISTAS 

A linha Crédito Digital da Desenvolve SP, agência de 

fomento do Governo do Estado, teve o alcance am-

pliado para mais empreendedores paulistas.  

A partir de agora, a modalidade, pioneira entre 

agências de fomento no Brasil e que aprova finan-

ciamentos para capital de giro em até dois dias 

úteis, começa a atender as microempresas. As mu-

danças também beneficiam as empresas de médio 

porte. 

A modalidade ‘Crédito Digital’ aprova recursos em 

até dois dias úteis e aumenta limite financiável para 

até R$ 1 milhão 

LEIA+ bit.ly/30lenDc 
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