
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 22 de agosto de 2019 – Quinta-feira – Edição 62 

ESTADO VAI BONIFICAR MUNICÍPIOS QUE  

APRESENTAREM MELHORIAS SOCIAIS 

Objetivo unir o Estado e as cidades para que juntos possam melhorar os  

índices e a qualidade de vida dos cidadãos 

O Governo Estadual lançou hoje o programa Parcerias Municipais, uma ação cola-

borativa entre Estado e prefeituras para otimizar as políticas públicas de cada ci-

dade, respeitando as características de cada localidade e reduzindo desigualdades 

regionais. Através do projeto, serão oferecidas bonificações financeira aos municí-

pios que melhorarem indicadores sociais. Na primeira etapa do programa, será pro-

posto sete desafios para os 645 municípios nas áreas de Educação, Saúde e Segu-

rança Pública. A cada meta alcançada será enviada a bonificação para a aplicação 

de projetos nas mesmas áreas que obtiverem a melhoria planejada. 

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

 

 

 

 

 

SP TEM 350 QUILÔMETROS 

DE ESTRADA COM WI-FI 

Cerca de 350 quilômetros de rodovias es-

taduais, operadas pela Ecovias, possuem 

wi-fi. Com a tecnologia, os usuários têm 

contato direto com a concessionária 

para solicitar a prestação de serviços, 

como socorro mecânico, além de dar 

mais agilidade e melhoria no atendi-

mento. Este ano, outros 287 km, sob res-

ponsabilidade da ViaPaulista, terão rede 

sem fio. A medida faz parte do Programa 

de Concessões Rodoviárias do Estado, 

que está intensificada a cada ano a ado-

tar novas tecnologias nas estradas pau-

listas. LEIA + http://bit.ly/2KPtVte 

 

 GOVERNO VAI AMPLIAR ESCOLAS COM ENSINO INTEGRAL  

O Governo Estadual anunciou ontem que vai expandir o nú-

mero de escolas estaduais com ensino integral a partir do 

ano que vem. Atualmente, são 633 instituições e 188 mil 

alunos estudando em período integral. A expectativa é au-

mentar mais 100 unidades, passando para 733 escolas e so-

mando um total de 238 mil estudantes. A ação tem como 

objetivo oferecer uma matriz curricular diferenciada que in-

clui preparação para o mercado de trabalho, orientação de 

estudos, experiências práticas de ciências entre outros. As 

unidades interessadas a participarem do programa têm até 

o dia 13 para se inscreverem. LEIA + http://bit.ly/2TWZO65 

 

 

 

 

 

FRANCA VAI RECEBER R$ 4 

MILHÕES PARA OBRAS 

O Governo do Estado anunciou hoje a li-

beração de R$ 4 milhões para recapea-

mento asfáltico das ruas de Franca, além 

de ações em zeladoria urbana. Os recur-

sos serão usados em 110 mil metros qua-

drados de vias da cidade.  

LEIA + http://bit.ly/2Zm8UdZ 

 


