
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 16 de setembro de 2019 – Segunda-feira – Edição 74 

GOVERNO ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 4,8 MILHÕES 

E ENTREGA 50 ÔNIBUS PARA A REGIÃO DE CAMPINAS 

Recursos serão destinados a obras de infraestrutura e para melhoria na 

prestação serviços à população 

Foram anunciados investimentos nas cidades de Americana (R$ 1,4 milhão), Nova 

Odessa (R$ 1,7 milhão), Santa Bárbara D’ Oeste (R$ 1,1 milhão) e Hortolândia (R$ 

600 mil) para obras de infraestrutura e melhorias em serviços prestados nas cida-

des. Além disso, também foram entregues 50 ônibus da EMTU para atender a po-

pulação de 14 municípios da região e uma média de 130 mil passageiros diaria-

mente. Todos os veículos possuem ar-condicionado, wi-fi e carregador USB. Com a 

entrega desta frota, a região já recebeu este ano 100 novos ônibus da EMTU.  

LEIA + http://bit.ly/2lRpG6I 

 

 

 

 

 

BAIXADA SANTISTA VAI    

RECEBER MAIS DE                   

R$ 170 MILHÕES EM                             

INVESTIMENTOS 

Neste final de semana, o Governo Esta-

dual anunciou para a Baixada Santista, 

um investimento de R$ 172 milhões 

para ampliação e melhoria no abasteci-

mento de água e esgotamento sanitá-

rio, ações em rios e praias, obras de in-

fraestrutura, para a construção de uma 

nova Unidade da Família, no município 

de Itanhaém, além de convênios para 

melhorias nos serviços de saúde.  

SABESP: A maior parte dos recursos é 

proveniente da Sabesp, principalmente 

para as novas etapas dos programas 

Água no Litoral e Onda Limpa, que am-

pliarão a segurança hídrica, a flexibili-

dade operacional e vão melhorar a sa-

úde pública e a condição das águas de 

rios e praias por meio da reformulação 

de todo o sistema de coleta e trata-

mento de esgotos na Baixada Santista, 

beneficiando mais de 2 milhões de pes-

soas serão beneficiadas. LEIA + 

http://bit.ly/2lQN9VE 

 

SP LEVA MAIOR CONCESSÃO RODOVIÁRIA DO 

PAÍS PARA INVESTIDORES EUROPEUS 
Representantes do Governo Paulista estão em viagem à Europa, esta 

semana, para apresentar a concessão rodoviária Piracicaba-Panorama, 

a maior do país, a investidores. As reuniões serão no Reino Unido, Itá-

lia, Espanha e Portugal. A proposta abrange 1,2 mil km de rodovias e 

prevê redução no valor dos pedágios nos trechos já concedidos, tarifas 

flexíveis, implantação do sistema Ponto a Ponto (pagamento pelo tre-

cho rodado), além de 600 km de duplicação. Serão contemplados 62 

municípios nas regiões de Campinas, Central, Bauru, Marília e Presi-

dente Prudente. LEIA + http://bit.ly/2kD0fFM 

 

 

 

 

 


