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GOVERNO DE SP LANÇA PROGRAMA DE ENSINO
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NOVOTEC
O OBJETIVO É ATÉ 2022
ATENDER MAIS DE 400 MIL
ALUNOS
O Novotec, lançado nesta sexta
(01/03), é programa que dará
oportunidade aos alunos do
ensino médio de cursarem ao
mesmo tempo ensino técnico
profissionalizante
de
alta
qualidade e saírem com dois
diplomas.. A iniciativa será
realizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, em
parceria com o Centro Paula
Souza – instituição referência em
excelência educacional no Brasil.

SÃO PAULO TERÁ 41% A MAIS DE PMS NAS RUAS
NO INÍCIO DO CARNAVAL
SERÃO 21.139 POLICIAIS MILITARES NAS
RUAS JÁ SEXTA-FEIRA (1º) DE CARNAVAL
O Governo de São Paulo anunciou um reforço
importante para a segurança neste Carnaval
com a Operação Carnaval + Seguro, que
acontece entre sexta (1º) e quarta-feira (6) com
ações para reforçar os efetivos da Polícia
durante o feriado prolongado. Apenas no
primeiro dia do evento haverá um aumento de
41,2% no efetivo empregado para o evento em
todo o Estado, com 21.139 policiais militares. Na
Polícia Civil, serão empregados 10.780 agentes
e 1.400 viaturas para todo o período.

ROUBO DE VEÍCULOS E LATROCÍNIOS DIMINUEM
NO ESTADO DE SP
NÚMERO DE ESTUPROS TAMBÉM CAIU 13% NO MESMO PERÍODO

A Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo
divulgou um balanço com as
estatísticas de ocorrências
criminais referentes ao primeiro
mês de 2019. As ocorrências de
roubo de veículos apresentaram
redução de 12% (3.948 em
janeiro de 2019 diante de 4.513
em janeiro de 2018) enquanto
em relação aos latrocínios, a
queda foi ainda maior: foram 17
casos em janeiro deste ano,
contra 23 em janeiro do ano
passado. Uma diminuição de
mais de 26% nas ocorrências
registradas.
Outro aspecto a ser destacado no levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública diz
respeito à redução nos casos de estupro registrados no primeiro mês do ano. Foram 261. Número 13%
inferior aos 300 contabilizados no mesmo período do ano passado.

GOVERNO DO ESTADO INAUGURA DELEGACIA DA
MULHER 24 HORAS EM CAMPINAS
DELEGACIA DA MULHER DE CAMPINAS É A SEGUNDA NESTE ANO QUE RECEBE O
ATENDIMENTO 24 HORAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
O Governo do Estado de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (28/02) o atendimento 24 horas na 2ª
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas (Deinter 2). A unidade policial também
atenderá, durante o plantão, a demanda de toda a região de Campinas, beneficiando
aproximadamente 1,3 milhão de pessoas. Com a DDM da Sé, no Centro de São Paulo, o Estado
possui agora três delegacies da mulher que funcionam 24 horas por dia.

GOVERNO DE SP ENTREGA PISCINÃO
EM FRANCO DA ROCHA
ANUNCIOU A RETOMADA DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
O Governador João Doria entregou nesta sexta-feira (1º) o Piscinão Jardim União (AV-03), com
capacidade para armazenar 200 milhões de litros de água, e anunciou a retomada das obras da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) de Franco da Rocha, que oferecerá melhor infraestrutura sanitária para
mais de 150 mil pessoas na região.
A obra do reservatório utilizou o método “in-line”, de menor impacto ambiental, pois segue o curso do
ribeirão Água Vermelha por cerca 2 mil metros de extensão. O piscinão conta ainda com uma estrutura
de controle composta por um barramento em aterro compactado, uma galeria de fundo para escoamento
das vazões de base do canal e vertedouro do tipo labirinto.

GOVERNO ENTREGA AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE
VACINA CONTRA A GRIPE DO INSTITUTO BUTANTAN
NO EVENTO O GOVERNADOR JOÃO DÓRIA ANUNCIOU A DOAÇÃO DE UM MILHÃO DE
DOS DE VACINA CONTRA A GRIPE AO GOVERNO DA VENEZUELA
O Governo do Estado de São Paulo
entregou a ampliação e modernização
da fábrica da vacina contra a gripe do
Instituto Butantan, o maior centro de
pesquisas biomédicas da América
Latina.

As obras totalizaram um investimento
de R$ 83 milhões provenientes da
Fundação Butantan. A ampliação incluiu,
além de reforma, aquisição e
readequação de equipamentos, que
contribuirá para a exportação do
produto.
O Instituto, portanto, está adequando a fábrica para a pré-qualificação junto à Organização Mundial de Saúde
(OMS), permitindo que a vacina contra influenza produzida pela instituição seja fornecida para outros países.
No evento o Governador João Doria que o Estado, por meio do Butantan, irá liberar ao Governo Federal mais
de 1,7 mil frascos de soro contra picadas de serpente e aranhas, que serão destinados à população da
Venezuela além de 1 milhão de doses de vacina contra a gripe.

