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GOVERNO INAUGURA ESTAÇÃO JARDIM PLANALTO DA 

LINHA 15-PRATA DO METRÔ 

Obra beneficia diretamente 12 mil passageiros que moram nos arredores 

da estação 

Hoje foi entregue a Estação Jardim Planalto da linha 15-Prata do Metrô, que liga a 

região de Sapopemba (zona leste) até o bairro da Vila Madalena (zona oeste). 

Suspensa desde o ano passado, as obras foram retomadas em abril com a previ-

são de conclusão para outubro. A linha 15-prata tem mais três estações em cons-

trução (Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus) que devem ser entregues até 

o final do ano. Ela é o primeiro monotrilho de alta capacidade de transporte do 

país e quando concluída vai conectar as regiões leste e sudeste a toda a rede de 

trilhos da capital, reduzindo em 50% o tempo de deslocamento entre a região do 

Iguatemi, na zona leste, ao centro.  LEIA + http://bit.ly/2Zj9j5u 

 

 

 

 

 

SP PARTICIPA DO 4° EN-

CONTRO DO CONSÓRCIO DE 

INTEGRAÇÃO SUL E  

SUDESTE 

O encontro aconteceu no último sábado 

no Palácio Anchieta, sede do Governo 

do Espírito Santo (anfitrião), com a pre-

sença dos Governadores de São Paulo, 

do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul para 

discutirem assuntos relacionados à 

Infraestrutura e Gás, além de questões 

ambientais. Na reunião também foi 

assinada a Carta de Vitória, documento 

reafirmando o apoio às reformas estru-

turais em curso no plano federal e às 

medidas econômicas essenciais ao equi-

líbrio fiscal da União, dos estados e dos 

municípios. O objetivo desse apoio é a 

retomada do crescimento econômico e 

da geração de empregos em bases sus-

tentáveis, regionalmente equilibradas, 

social e ambientalmente justas. O Con-

sórcio de Integração Sul e Sudeste (Co-

sud) foi criado em março desde ano 

para troca de boas práticas governa-

mentais e discussão de políticas públicas 

conjuntas entre os estados. 

LEIA + http://bit.ly/30A9XIv 

 

BARUERI VAI GANHAR HOSPITAL REGIONAL 

Na última sexta-feira, o Governo Estadual anunciou a construção do 

Hospital Regional de Barueri, com investimento total de R$ 190 mi-

lhões (R$ 140 via Estado e os outros R$ 50 via Prefeitura). Com 320 

leitos, sendo 50 de UTI e oito salas cirúrgicas de grande porte, a uni-

dade será referência no tratamento oncológico, cardiológico e ou-

tras especialidades, garantindo o atendimento à população dos mu-

nicípios de Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de 

Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. As obras devem iniciar ainda este 

ano, com previsão de funcionamento no primeiro semestre de 2022.  

LEIA + http://bit.ly/2KY9Vox 

 

 

 


