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GOVERNO DE SP REALIZA OPERAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA DE PRESOS LÍDERES DO PCC
AÇÃO OCORREU
ATENDENDO A PEDIDO
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO
O Governo do Estado de
São Paulo, transferiu para
penitenciárias federais 22
presos líderes da facção
criminosa
Primeiro
Comando da Capital (PCC)
numa operação integrada
com o Ministério da Justiça
do Governo Federal. A
transferência ocorre em
cumprimento à decisão da
Justiça do Estado de São
Paulo após pedido do
Ministério Público do Estado. O isolamento de lideranças faz parte de uma estratégia para o
enfrentamento e o desmantelamento de organizações criminosas.

GOVERNO DE SP LANÇA A PRIMEIRA CONCESSÃO
RODOVIÁRIA DA ATUAL GESTÃO
O projeto trará redução de até 20% no pedágio das
praças atualmente operadas pela Centrovias; e tarifa
flexível, com desconto progressivo para os usuários. É
previsto o investimento de mais de R$ 9 bilhões num
período de 30 anos, incluindo ampliação e
modernização da infraestrutura de 1.201 quilômetros
de rodovias, sendo que 417 quilômetros de vias serão
duplicados. O novo lote ligará a região de Campinas,
desde Piracicaba até Panorama, no extremo oeste do
Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul.

POLICIAL NOTA 10 HOMENAGEIA POLICIAIS DE
DESTAQUE NO ESTADO DE SÃO PAULO
FORAM HOMENAGEADOS VINTE POLICIAIS
MILITARES, CIVÍS E TÉCNICO CIENTÍFICOS
O Governador João Doria participou nesta semana
da primeira entrega de certificados de “Policial Nota
10” para 20 policiais militares, civis e técnicocientíficos. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer
e estimular o bom o trabalho dos policiais. A
cerimônia também contou com uma homenagem aos
161 policiais paulistas que auxiliaram nas buscas e
identificação de vítimas da tragédia de Brumadinho.
O Policial Nota 10 foi instituído no dia 29 de janeiro
deste ano, por meio da resolução (nº8) da SSP.
Mensalmente, 20 policiais serão homenageados.
Nesta segunda foram agraciados dez policiais
militares, oito civis e dois técnico-científicos.

Estado usa pela primeira vez propaganda mais
econômica para combater a dengue
O Governador João Doria anunciou nesta semana que o Governo de São Paulo está usando pela
primeira vez a modalidade de Propaganda de Utilidade Pública (PUP), que é mais econômica dos que
as publicidades comuns, para informar a população sobre a Campanha de Combate à Dengue.
O video, que conta com a participação do cantor sertanejo Luciano Camargo e destaca a importância da
participação popular para evitar que espaços residenciais se transformem em criadouro do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de zika e chikungunya.
A peça publicitária incentiva para que a população cubra as caixas d’água, que garrafas e recipientes
em espaços externos sejam guardados de cabeça para baixo, coloque areia nos pratos de vasos de
plantas, guarde pneus secos em lugares fechados e mantenha as calhas secas.
Criada em 2002 pelo Governo Federal, a PUP é um tipo de publicidade que informa e orienta sobre
ações que resultam na melhoria da qualidade de vida da população. Por ser em benefício de todos, o
governo paga mais barato para veicular esse tipo de publicidade.

