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GOVERNO SORTEIA 286 CASAS PARA FAMÍLIAS DE IBATÉ 

Foram investidos R$ 25,7 milhões na construção do Conjunto Ibaté B2  

O Governo Estadual sorteou hoje 286 casas da CDHU para famílias de baixa renda de 

Ibaté, na região Central. Foram 229 moradias para a população em geral, 21 para 

famílias com portadores de necessidades especiais, 15 para idosos, 12 para policiais 

e agente penitenciários e nove para uma pessoa só. As casas têm uma área total de 

48 m², dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, pisos cerâmicos, azulejos nas áreas 

úmidas, respeitando as diretrizes de qualidade da CDHU. Elas farão parte do Con-

junto Habitacional Ibaté B2, que está sendo construído com um investimento de R$ 

25,7 milhões.   LEIA + http://bit.ly/2L1PSV5 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO ESPECIAL MOBI-

LIZA MAIS DE 20 MIL POLI-

CIAIS 

As polícias Militar e Rodoviária Federal 

estão realizando entre hoje e a madru-

gada de amanhã a 21ª Operação Rodo-

via Mais Segura em todo o Estado. Par-

ticipam da ação mais de 20 mil policiais, 

8,4 mil viaturas e nove helicópteros, que 

foram distribuídos em 2,4 mil pontos es-

tratégicos para coibir possíveis ações 

criminosas. Com esta edição, já são 46 

megaoperações realizadas só este ano. 

LEIA + http://bit.ly/33QbSuP 

POUPATEMPO EMITE NOVO RG 

A partir de hoje, os postos do Poupatempo estão emitindo 

um novo modelo de RG. Além de ter novos dispositivos que 

aumentam a segurança contra falsificação, o novo docu-

mento tem a possibilidade de inclusão de nome social, título 

de eleitor, numeração da carteira de trabalho e previdência 

social, numeração da carteira de habilitação, carteira nacio-

nal de saúde, entre outros. Também poderão constar no RG 

informações para portadores de necessidades especiais. A 

reformulação do documento atende ao decreto federal, que 

padroniza as novas cédulas de identidade. Até março de 

2020, todos os estados devem atender a determinação.  

LEIA + http://bit.ly/2HelbL2 

 

 

 

 

 

PESQUISADORES DA          

UNICAMP DESENVOLVEM 

NOVO TIPO DE REPELENTE 

A tecnologia que age como repelente 

para ser utilizada em roupas, tecidos e 

superfícies como paredes. Este novo re-

pelente poderá ser utilizado em crianças 

ou recém-nascidos, excluindo a necessi-

dade de uso do repelente diretamente 

na pele. LEIA + http://bit.ly/2Hd91Cg 
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