
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 26 de julho de 2019 – Edição SEMANAL 23 

PROGRAMA "MELHOR PARA SUA SAÚDE" VAI INVESTIR 

R$ 819 MILHÕES EM INFRAESTRUTURA HOSPITALAR 
O programa prevê reformas, revitalizações e renovação de equipamentos das 

principais unidades estaduais de Saúde 

Lançado nesta sexta-feira o programa “Melhor pra sua Saúde” prevê a modernização e 

ampliação de hospitais e unidades estaduais de saúde. As ações englobam reformas, 

revitalizações e renovação do parque tecnológico até 2020. O investimento total será 

de R$ 819,1 milhões. A programação abrange 31 unidades em diferentes locais do Es-

tado. Apenas em 2019, serão investidos R$ 90 milhões. Os hospitais considerados “pon-

tos cardeais” foram priorizados, considerando a importância de regionalizar e homoge-

neizar o acesso à saúde. LEIA + http://bit.ly/30VLixP 

 

 

 

 

 

 

SP TEM MENOR ÍNDICE DE 

HOMICÍDIOS DA HISTÓRIA 

Com queda de 6,9% nos homicídios do-

losos no 1º semestre, Estado tem taxa 

de 6,42 casos por 100 mil habitantes, 

com queda de 35% latrocínios estão 

nos menores patamares históricos. 

LEIA + http://bit.ly/32VywRE 

 

 

PREMIO CIDADANIA NO CAMPO RECONHECE BOAS PRÁTICAS RURAIS 
Foi entregue na manhã desta sexta-feira (26) o 

1º Prêmio Cidadania no Campo aos 10 municí-

pios paulistas com o melhor desempenho no 

desenvolvimento rural sustentável, de acordo 

com parâmetros técnicos de boas práticas. 

Rio Claro, Rancharia e Itanhaém são as três ci-

dades com melhor pontuação e que recebe-

ram, respectivamente, R$ 500 mil, R$ 250 mil e 

R$ 125 mil. Os demais municípios – do 4º ao 

10º lugar – receberam prêmios de R$ 62,5 mil 

cada. 

Participaram da avaliação os 258 municípios 

credenciados no Sistema Estadual Integrado de 

Agricultura e Abastecimento.  

LEIA+ http://bit.ly/2GwAs9J 

 

 

 

ABERTURA DE EMPRESAS 

PASSA A LEVAR 24 HORAS 

O tempo para abertura de empresas 

de baixo risco passará dos atuais 4 

dias para 24 h. Isso será possível com 

a nova sede da Jucesp, que passará a 

ser um Poupatempo dos empresários. 

LEIA + http://bit.ly/2ZdzHK3 

 
INTERIOR MAIS SEGURO 

MOBILIZA 12,8 MIL  

POLICIAIS MILITARES 

Terceira edição da ação conta com 

equipes da PM distribuídas em mais 

de 1,4 mil pontos em todo o Estado. 

LEIA + http://bit.ly/311k4pQ 
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