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SP E JAPÃO FIRMAM NOVOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO 

Os setores do agronegócio, meio ambiente, segurança pública e defesa civil 

receberão apoio tecnológico e financeiro de agência japonesa 

Representantes do Governo Paulista fecharam novos acordos de cooperação com 

a Agência de Cooperação Internacional nas áreas do agronegócio, meio ambiente, 

segurança e defesa civil. As ações começam a ser desenvolvidas na próxima se-

mana. Prioridades para os japoneses, os projetos paulistas de meio ambiente e de-

senvolvimento sustentável também receberão atenção especial. Desde 1973, São 

Paulo e Japão já assinaram 21 acordos em setores variados. 

LEIA + http://bit.ly/2lYrPh2 

 

 

 

 

 

GOVERNO JAPONÊS TEM 

INTERESSE EM APOIAR  

CENTRO DE TREINAMENO 

PARAOLÍMPICO 

Os Governos Paulista e Japonês se reu-

niram para discutir um modelo de coo-

peração bilateral de manutenção do 

Centro Paraolímpico Brasileiro, sediado 

em São Paulo. Também foi apresentado 

o projeto para a criação da Casa de São 

Paulo, um espaço cultural, em Tóquio. 

LEIA + http://bit.ly/2kOre11 

 

GOVERNO VAI INVESTIR R$ 4,2 MILHÕES EM 

QUATRO CIDADES DA REGIÃO DE CAMPINAS 

O Governo Paulista autorizou, hoje, investimentos para mais qua-

tro cidades da região de Campinas. Serão R$ 750 mil para Capivari, 

R$ 1,1 milhão para Conchal, R$ 1,6 para Aguaí e R$ 800 mil para 

Santo Antônio de Posse. Os recursos serão destinados, principal-

mente, para obras de infraestrutura urbana, saúde e saneamento. 

Ontem, foram anunciados investimentos que somam R$ 4,8 mi-

lhões para outras quatro cidades da região (Americana, Nova 

Odessa, Santa Bárbara D’ Oeste e Hortolândia). 

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

 

 

 

 

 

GOVERNO ENTREGA 201  

TÍTULOS DE PROPRIEDADE 

NA REGIÃO DE SOROCABA  

Por meio do Programa de regularização 

fundiária Cidade Legal, 71 famílias de 

Capela do Alto e 130 de Sorocaba, rece-

beram seus títulos de propriedade e 

passaram a ser oficialmente proprietá-

rias de suas moradias, antes irregulares. 

O programa acelera e desburocratiza o 

processo de regularização fundiária, 

sem custo aos municípios e aos morado-

res. LEIA + http://bit.ly/2kmjuDc 
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