
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 04 de setembro de 2019 – Quarta-feira – Edição 68 

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA R$ 550 MILHÕES EM 

INVESTIMENTOS NA CAPITAL 

Recursos serão destinados para as áreas de mobilidade urbana, saúde  

e educação  

Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, representantes do Go-

verno do Estado e da Prefeitura de São Paulo, apresentaram programas e medidas 

nas áreas de mobilidade, saúde e educação que serão adotadas em conjunto na 

capital pelos próximos meses. Entre as ações, destacam-se a duplicação de 4,3 km 

da Estrada do M’Boi Mirim, na Zona Sul, pedido de quase 80 anos da região, com 

investimento de R$ 220 milhões; repasses para os hospitais de Parelheiros e o Alí-

pio Correa Netto, em Ermelino Matarazzo, no valor total de R$ 60 milhões; implan-

tação de uma AMA 24 horas na região das Clínicas; disponibilização de vagas do 

Programa Estadual Recomeço para dependentes químicos para pacientes do Pro-

grama Municipal Redenção; e integração do sistema de matrículas dos alunos do 

Ensino Fundamental. LEIA + http://bit.ly/2kuAdEi 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA INOVADORA 

DE RECONHECIMENTO  

FACIAL É UTILIZADA EM  

SISTEMA DE TRANSPORTE  

PÚBLICO NA BAIXADA  

SANTISTA 

Os equipamentos para captura dos da-

dos faciais já foram instalados nos 523 

veículos da frota metropolitana e em ca-

tracas instaladas nas estações do trecho 

Barreiros-Porto do VLT (Veículo Leve So-

bre Trilhos). O serviço é para quem tem 

a gratuidade da passagem e funciona da 

seguinte forma: a imagem do beneficiá-

rio no cartão BR Card é comparada ele-

tronicamente a foto do passageiro cap-

turada no momento em que ele passa 

pela catraca, verificando a semelhança e 

identificando possíveis fraudes. O cartão 

é de uso pessoal e intransferível e, se for 

constatada a utilização irregular, poderá 

haver bloqueio, suspensão temporária 

por um período de 6 a 12 meses e até 

cancelamento. A Baixada Santista é a 

primeira região com o sistema total-

mente implantado, as próximas regiões 

serão a Grande São Paulo, no Corredor 

Metropolitano ABD, e o Vale do Paraíba. 

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

 

INAUGURADO TERMINAL RODOVIÁRIO 

OESTE DE FRANCO DA ROCHA 

O Governo Estadual inaugurou hoje, o Terminal Rodoviário Oeste de 

Franco da Rocha, com um investimento de R$ 2,24 milhões. Com 

sete pontos de parada, o terminal vai atender a 10 linhas municipais 

e intermunicipais, além de ter interligação com a estação da cidade, 

da linha 7-Rubi da CPTM. No evento, também foram celebradas a 

entrega das escadas rolantes de acesso ao Terminal Rodoviário 

Leste, em Francisco Morato. LEIA + http://bit.ly/2lxDwee 

 

 

 

 


