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GOVERNO ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA  

PRODUTORES AGRÍCOLAS NO DIA DO CAMPO 

Ação faz parte do programa “Cidadania no Campo 2030” e beneficiará 17  

municípios paulistas 

Para celebrar o Dia do Campo, agricultores que trabalham na plantação de grãos, 

cana-de-açúcar e pastagem, receberam 20 kits da Patrulha Agrícola para auxiliar os 

agricultores. Cada kit possui um trator, uma semeadeira, um pulverizador e um 

distribuidor de calcário. Na ocasião, foi regulamentado o programa “Cidadania no 

Campo 2030”, que tem como objetivo incentivar a implementação de ações estra-

tégicas para fortalecer a gestão rural, melhorando a produtividade e a sustentabi-

lidade do agronegócio paulista. Com a ação, 17 municípios serão beneficiados.  

LEIA + http://bit.ly/2kJTwd5 

 

 

 

 

 

POUPATEMPO FAZ MUTI-

RÃO PARA E EMISSÃO DE 

RG E CPF DE ALUNOS  

ESTADUAIS 

Entre hoje e amanhã, o Poupatempo, 

em parceria com a Secretaria da Educa-

ção, realiza o primeiro mutirão de emis-

são do novo RG e CPF para facilitar a re-

matrícula de alunos da rede estadual de 

ensino, que não possuem estes docu-

mentos, para o ano letivo de 2020. A 

ação faz parte de um projeto piloto que 

acontecerá simultaneamente em 17 es-

colas nos municípios de Campinas, Ca-

pital, Bauru, Guarulhos, Mogi das Cru-

zes, Presidente Prudente, Ribeirão 

Preto, Santos, São Bernardo, São Car-

los, São José dos Campos, São José do 

Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.  

MINHA ESCOLA SP 

Para 2020, a rematrícula poderá ser 

feita pelo aplicativo Minha Escola SP, 

lançado em agosto de 2018. Atual-

mente, o app permite acessar o boletim 

escolar, com informações sobre notas e 

faltas. LEIA + http://bit.ly/2kx74sq 

 

GOVERNO ENTREGA 274 CASAS EM LENÇOIS PAULISTA E ARANDU 

Esta semana, o Governo Estadual entregou um total de 274 ca-

sas para famílias dos municípios de Lençóis Paulista e Arandu. 

Os moradores de Lençóis Paulista, receberam 72 novas mora-

dias, no Conjunto Habitacional Ibaté II (39) e no Conjunto Habi-

tacional Dona Maria do Carmo Cagnan Gasparini (33). Foram in-

vestidos R$ 9 milhões pelo Governo do Estado nos dois empre-

endimentos. Em Arandu, as 202 unidades pertencem ao Con-

junto Habitacional João Batista da Costa, construído com um in-

vestimento de R$ 23,2 milhões.  Todas as moradias são equipa-

das com piso cerâmico, azulejos nas paredes da cozinha e do ba-

nheiro, aquecimento solar para chuveiros, entre outras melho-

rias. Só este ano, já foram entregues 7.878 casas em todo o Es-

tado. LEIA + http://bit.ly/2kGEgNW e http://bit.ly/2mejx4F   

 

 

http://bit.ly/2kGEgNW

