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SP GASTRONOMIA: MAIOR FESTIVAL GASTRONÔMICO 

DO BRASIL 
Programação acontecerá durante o mês de outubro com mais de 200  

atividades em todo o Estado 

O Governo Estadual anunciou hoje, no Palácio dos Bandeirantes, a programação do 

SP Gastronomia, o maior festival de cultura alimentar do país. O evento, que terá a 

sua primeira edição, acontecerá por todo o mês de outubro com mais de 200 ativida-

des por todo o Estado. Participarão do festival chefs renomados, como Alex Atala e 

Manu Buffara, premiados internacionalmente. A ação tem como objetivo instituir ou-

tubro como o Mês da Gastronomia, celebrar a identidade e a diversidade paulista e 

estimular a geração de renda e emprego, o turismo e a economia criativa.  Em São 

Paulo estão 3 dos 100 melhores restaurantes do mundo (D.O.M., Maní e A Casa do 

Porco). LEIA + http://bit.ly/30sGFf3 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO VAI AMPLIAR ESCOLAS COM ENSINO 

INTEGRAL 

O Governo Estadual anunciou ontem que vai expandir o número de es-

colas estaduais com ensino integral a partir do ano que vem. Atual-

mente, são 633 instituições e 188 mil alunos estudando em período in-

tegral. A expectativa é aumentar mais 100 unidades, passando para 733 

escolas e somando um total de 238 mil estudantes. A ação tem como 

objetivo oferecer uma matriz curricular diferenciada que inclui prepa-

ração para o mercado de trabalho, orientação de estudos, experiências 

práticas de ciências entre outros. As unidades interessadas a participa-

rem do programa têm até o dia 13 para se inscreverem. 

LEIA + http://bit.ly/2TWZO65 

 

 

 

APROVADA LEI QUE GA-

RANTE CESÁREA NO SUS 

O Governo Estadual sancionou hoje o 

Projeto de Lei que dá o direito a grávi-

das de optarem pelo parto cesariano a 

partir da 39ª semana de gestação, sem 

necessidade de pedido médico, na rede 

pública. LEIA + http://bit.ly/2L7IcAN 

 

 

 

 

PASSAGEIROS COM CONE-

XÃO EM SP PODEM FAZER 

TURISMO GRÁTIS  

Agora, os passageiros que fizerem co-

nexão nos aeroportos de Congonhas, 

Cumbica e Viracopos em voos pela Gol, 

podem desembarcar e visitar a cidade 

antes de seguir viagem para seu destino 

final, sem custo adicional, por até duas 

noites (serviço stopover).  

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

 

 

MUNICÍPIOS SERÃO BONIFI-

CADOS POR MELHORIAS 

SOCIAIS 

O programa Parcerias Municipais é uma 

ação colaborativa entre Estado e prefei-

turas para que juntos possam melhorar 

os índices e a qualidade de vida dos ci-

dadãos, com o incentivo de bonificações 

financeiras por cada meta alcançada. 

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