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INAUGURADA A DUPLICAÇÃO DA SP-191 ENTRE ARARAS 

E RIO CLARO, NA REGIÃO DE CAMPINAS 

Foram investidos R$ 49,4 milhões em 7,5 km de rodovia pelo programa 

de Concessões Rodoviárias.  

Hoje, foram entregues 7,5 km de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no 

trecho do km 49,7 ao 52,7, em Araras, e do km 70,2 ao 74,2, em Rio Claro. Com as 

obras, a ligação entre as rodovias Anhanguera (SP-330) e Washington Luiz (SP-310) 

passa a ser mais seguro e confortável para motoristas. Além disso, foram entregues 

a implantação de entroncamento no km 49,7; a passagem superior para acesso ao 

Distrito Industrial de Araras no km 52,1; o dispositivo de retorno no km 71,1; a ponte 

de concreto no km 71,8; e a ampliação de um dispositivo de entroncamento com a 

SP-310 no km 74,7. LEIA + http://bit.ly/2m5H5IN 

 

 

 

 

 

 

ENTREGUE 37ª CRECHE ES-

COLA DE 2019 EM ARARAS 

O Estado entregou uma creche no mu-

nicípio de Araras com capacidade para 

atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O 

prédio conta com salas pedagógicas, 

berçários, fraldários, lactários, secreta-

ria, refeitório, banheiros e área de ser-

viço. O investimento foi de R$ 1,6 mi-

lhão. Esta é a 37ª creche escola inaugu-

rada nesta gestão, totalizando 3,8 mil 

novas vagas criadas.  

LEIA + http://bit.ly/2k8gBpz 

 

SÃO PAULO SEDIA CAMPEONATO MUNDIAL 

DE SKATE, PELA 1ª VEZ NO BRASIL 

O Governo de São Paulo anunciou hoje o início do campeonato 

mundial de skate “World Skate Park Skateboarding World Cham-

ponship” que acontece no Parque Estadual Cândido Portinari, na 

Capital. O evento é uma seletiva para as Olimpíadas de Tóquio 

2020 e deve durar até o dia 15. Cerca de 200 atletas participarão 

deste que é um dos principais campeonatos de skate do mundo. 

Além das provas de skate, haverá eventos culturais e gastronômi-

cos no local, todos com entrada gratuita.  

LEIA + http://bit.ly/2k3DHxo 

 

 

 

 

SARUTAIÁ E TORRE DE        

PEDRA GANHAM CENTROS 

DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO  

Hoje, o Estado entregou dois Centros de 

Convivência do Idoso nos municípios de 

Sarutaiá, região de Itapeva, e Torre de 

Pedra, região de Sorocaba. Juntas, as 

unidades atenderão 300 idosos. Com 

isto, chega a 15 o número de equipa-

mentos para idosos inaugurados em 

2019.  LEIA + http://bit.ly/2lMDhfe 
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