
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 16 de agosto de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 26 

GOVERNO INVESTE 1,5 BILHÃO PARA DESPOLUIR O RIO  

PINHEIROS ATÉ 2022 
Ações serão realizadas em afluentes que desaguam no rio. 

O Governo Estadual apresentou hoje um pacote de obras, no valor de R$ 1,5 bilhão, 

para despoluir o rio Pinheiros até 2022. Serão realizadas intervenções em todas as 

sub-bacias que desaguam no rio, além de ações socioambientais para incentivar a po-

pulação na recuperação das águas e implantação de estações especiais de tratamento 

de esgoto. Os serviços serão realizados por empresas contratadas, já foram lançados 

14 editais nas últimas semanas. Para a despoluição, desde junho, estão sendo utiliza-

dos ecobarcos que já retiraram 200 toneladas de lixo fluente.  

LEIA + http://bit.ly/2HcfMV3 

 

 

 

 

 

 

COMEÇA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA 

MULHER 

As obras do novo Hospital Pérola Byington, referência em atendimento a 

mulheres, começaram esta semana. O investimento será de R$ 307 mi-

lhões.  A unidade terá a capacidade de atendimento ampliada em relação 

ao atual Centro de Referência da Mulher. As obras serão concluídas em 

três anos e preveem 162 leitos SUS, 14 salas de centro cirúrgico, seis salas 

de cirurgia ambulatorial, além de áreas de medicina nuclear e trata-

mento de radioterapia para pacientes com câncer. LEIA + 

http://bit.ly/2YKtIjW 

 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO DE RODO-

VIAS GANHA TABLETS  

A Polícia Militar Rodoviária recebeu 

hoje 1,3 mil tablets, 1,3 mil impressoras 

portáteis e 200 radares com reconheci-

mento óptico de caracteres (OCR). O in-

vestimento é de R$ 12,6 milhões.  

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

 

 

 

 

PROGRAMA “VISÃO DO FU-

TURO” GARANTE ÓCULOS 

PARA 335 ALUNOS  

Os óculos serão distribuídos para alu-

nos do 1° ano do ensino fundamental 

de Assis, Bauru, Campinas e Marília.  A 

iniciativa visa prevenir e recuperar a sa-

úde ocular. Só este já foram entregues 

2.529 óculos pelo programa.  

LEIA + http://bit.ly/2Tz5Qd4 

 

 

HOSPITAL DE BAURU RE-

CEBE NOVO APARELHO DE 

RESSONÂNCIA 

Ontem, o Governo Estadual anunciou a 

compra de um novo aparelho de resso-

nância magnética para o Hospital Esta-

dual de Bauru, no valor previsto de R$ 

3,9 milhões. Também serão ampliados 

exames cardiovasculares na cidade. 

LEIA + http://bit.ly/2Tz5Qd4 
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