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GOVERNO BUSCA PARCERIA JAPONESA PARA  

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM SP 

Foram apresentados projetos para o sistema metroferroviário, e inovação 

para as áreas do agronegócio e educação 

Em reunião entre representantes do Governo Paulista e da multinacional de tec-

nologia da informação, NEC Corporation, foram apresentadas oportunidades de 

negócios ligados ao agronegócio, inovação, educação e principalmente ao sistema 

metroferroviário, como por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial. Esta 

é uma ferramenta que a NEC domina e já está em fase de teste em algumas esta-

ções da CPTM e do Metrô de São Paulo. Os projetos visam melhorar a qualidade 

dos serviços e gerar renda e emprego para São Paulo. Na ocasião, a delegação pau-

lista aproveitou para conhecer as tecnologias físicas e cibernéticas que serão utili-

zadas nas Olímpiadas de 2020, em Tóquio. LEIA + http://bit.ly/2m0Lj4k 

 

 

 

 

 

CIDADES DA REGIÃO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE 

VÃO RECEBER R$ 750 MIL 

EM INVESTIMENTOS 

O Governo Estadual autorizou, hoje, em 

Osvaldo Cruz R$ 250 mil para a constru-

ção de um acesso ao Distrito Industrial 

2, uma área importante da cidade. No 

mês passado, foram liberados R$ 300 

mil para esta obra, totalizando R$ 550 

mil de investimento. Já em Lucélia, fo-

ram liberados R$ 100 mil para auxílio no 

custeio da Santa Casa e mais R$ 400 mil 

para a reforma de um ginásio de espor-

tes. LEIA + http://bit.ly/2krgh5q 

 

NOVO SISTEMA DE SANEAMENTO DE IBITINGA VAI ATENDER 63,5 MIL PESSOAS 

O Governo do Estado inaugurou a nova Estação de Trata-

mento de Esgoto (ETE) no município de Ibitinga. O investi-

mento de R$ 29,3 milhões foi realizado pelo DAEE (Departa-

mento de Águas e Energia Elétrica). Cerca de 63,5 mil pessoas 

serão atendidas pelo novo sistema que tem capacidade de re-

tirar até 114 toneladas de sujeira. Além disso, a obra vai con-

tribuir na revitalização da Bacia Hidrográfica do Tietê. Na oca-

sião também foram autorizados convênios com a Santa Casa 

de Ibitinga, no valor de R$ 500 mil, e com a organização de so-

ciedade civil SOS para compra de equipamentos e mobiliários, 

no valor de R$ 50 mil. LEIA + http://bit.ly/2kRkPSM 

 

 

 

 

 

ESTAÇÃO DA CPTM VAI  

REALIZAR TESTES DE  

HEPATITE, HIV E SÍFILIS 

Amanhã, quem passar pela estação Jar-

dim Romano, da linha 12-Safira da 

CPTM, poderá realizar testes rápidos de 

hepatite B e C, HIV e sífilis. A ação busca 

detectar precocemente essas doenças 

para que o tratamento seja mais eficaz. 

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

 


