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ARENA HUB: MAIOR CENTRO DE INOVAÇÃO ESPORTIVA 

DA AMÉRICA LATINA 

Iniciativa prevê unir empresas, startups e ações com foco na transformação 

social por meio do esporte 

Lançado pelo Governo Estadual, o Arena Hub visa unir empresas, startups e ações 

com foco na transformação social por meio do esporte. O projeto será mantido por 

patrocinadores do setor privado. O espaço ficará no Allianz Parque (estádio do Pal-

meiras), com capacidade para receber até mil startups e a previsão de funciona-

mento é para o primeiro semestre de 2020. Após pronto, será o maior centro de 

inovação esportiva da América Latina. A iniciativa conta com apoio do Governo Es-

tadual e da Federação Paulista de Futebol. LEIA + http://bit.ly/2lIaVD2 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO ESPECIAL MO-

BILIZA MAIS DE 20 MIL  

POLICIAIS 

As polícias militar e federal realizam en-

tre hoje e amanhã a 23ª edição da Ope-

ração Rodovia Mais Segura em todo o 

Estado. Participam da ação 20,2 mil po-

liciais, 8,9 mil viaturas e 11 helicópteros 

que estão distribuídos em mais de 2,3 

mil pontos estratégicos para aumentar 

a segurança e coibir possíveis ações cri-

minosas 

MEGAOPERAÇÕES 

Desde janeiro já foram realizadas 51 

megaoperações em todo o Estado, nas 

versões São Paulo Mais Seguro, Rodo-

via Mais Segura que inclui bloqueios em 

estradas, e Interior Mais Seguro. Além 

de duas edições especiais da Carnaval 

Mais Seguro. As ações resultaram na 

prisão de 13,6 mil criminosos, recupe-

ração de 2,6 mil veículos e apreensão 

de 26 toneladas de drogas e 894 armas. 

LEIA + http://bit.ly/2m4AE8N 

 

PROGRAMA “JUNTOS PELA CULTURA” DESTINA R$ 12,5 MILHÕES PARA CIDADES 

ESTIMULAREM AÇÕES CULTURAIS 

Lançado pelo Governo Estadual, o programa tem como ob-

jetivo central ampliar o acesso à arte e à cultura, por meio 

de eventos como Virada SP, Circuito SP, Tradição SP, entre 

outros, por todo o Estado, de uma maneira mais eficiência e 

dando uma visão municipalista de gestão. Serão investidos 

R$ 12,5 milhões para as ações. Para participarem, as prefei-

turas devem acessar o site da Secretaria da Cultura e, por 

meio de chamada pública, inscreverem seus projetos.  

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

 

 

 

 

 


