
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 20 de março de 2019 – Quarta-feira – Edição 08 

GOVERNO DE SÃO PAULO ENTREGA 56 VIATURAS 

PARA MODERNIZAR FROTA DE RESGATE 
Corpo de Bombeiros também assinou nova portaria para expandir a 

prestação de serviço por meio de brigadas comunitárias 

O Governador João Doria e os secretários da Segurança Pública e da Saúde, ge-

neral João Camilo Pires de Campos e José Henrique Germann Ferreira, entrega-

ram, nesta quarta-feira (20), 56 novas viaturas para modernizar a frota e refor-

çar o trabalho do Sistema de Resgate do Estado, composto pelo Corpo de Bom-

beiros, Grupo de Resgate (Grau) e Comando de Aviação da Polícia Militar de São 

Paulo. As 56 novas viaturas entregues nesta quarta-feira (20) serão distribuídas 

regionalmente. Nove serão para a capital, nove para a Grande São Paulo, oito 

para o Litoral Norte e Sul e 30 para o interior do Estado.  

LEIA + http://bit.ly/2TjUl7F 

 

 

 

FEVEREIRO REGISTRA O 

MENOR NÚMERO DE FA-

TALIDADES NO TRÂNSITO 

DESDE O ANO DE 2015 

O mês de fevereiro registrou o menor 

número de fatalidades de trânsito, de 

acordo com as estatísticas do Infosiga 

SP, sistema de dados do Governo de 

São Paulo que acompanha, desde 

2015, as ocorrências nos 645 municí-

pios do Estado. 

No mês, foram registrados 347 óbitos 

causados por acidentes em ruas e ro-

dovias, redução de 7,5% na compara-

ção com fevereiro de 2018 (375). As 

quedas no número de casos envol-

vendo pedestres (-18,9%) e motociclis-

tas (-13,9%) são destaques do levanta-

mento. 

Fatalidades em ruas e avenidas tive-

ram redução de 10,4% em fevereiro, 

enquanto acidentes fatais em estradas 

aumentaram 9,9%. Em 58,5% dos ca-

sos, a vítima faleceu no hospital, en-

quanto 37,8% dos óbitos foram nas 

vias.  

LEIA + http://bit.ly/2JpW3o9 

 

CORREDOR METROPOLITANO ABD RE-

CEBE 25 NOVOS ÔNIBUS ARTICULADOS 
Os veículos substituirão 22 – mais antigos e com menor capa-

cidade – operados pela concessionária Metra na linha 376 (Di-

adema–Brooklin). Com a chegada dos novos ônibus, sobe de 

28 para 31 o número de coletivos na linha 376, que trans-

porta, em média, 25 mil passageiros por dia. A empresa Metra 

possui uma frota de 281 veículos e investiu R$ 25 milhões na 

aquisição.  Cada veículo tem capacidade para transportar 154 

passageiros, sendo 53 sentados e 101 em pé.  

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