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MAIS QUATRO DDMS PASSAM A FUNCIONAR 24
HORAS NA CAPITAL
Governador João Doria e o Secretário da Segurança
Pública, General João Camilo Pires de Campos,
participam nesta sexta-feira (8) da inauguração do
atendimento 24 horas da 2ª (Sul), 6ª (Santo Amaro), 7ª
(Itaquera) e 8ª (São Mateus) Delegacias de Defesa da
Mulher. Para o atendimento 24 horas, além do efetivo
lotado nas DDMs, haverá o reforço de 49 policiais que
serão realocados de outras unidades.
As DDMs da Capital que passam a atender 24 horas
compreendem 44 bairros da cidade de São Paulo.

COMEÇA O ‘CORUJÃO DA SAÚDE’
NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Começou nesta quinta-feira (07) o atendimento pelo Hospital
Sírio Libanês para realização de exames do “Corujão da
Saúde”. A partir desta data, além do Sírio, outros oito serviços
da Grande São Paulo, oito de Campinas e oito do Vale do
Paraíba foram credenciados pela Secretaria de Estado da
Saúde.

GOVERNO INCENTIVA O
SETOR AUTOMOTIVO
O Governo do Estado, concederá descontos de ICMS de
até 25% para as fabricantes de veículos interessadas em
aderir

ao

“Regime

Automotivo

Para

Novos

Investimentos”. Para isso precisam fazer pelo menos
R$1 bilhão em novos investimentos e garantir ao menos a
criação de 400 novos empregos.

Poderão ser concedidos descontos de até 25% do
ICMS devido nos produtos fabricados a partir da
conclusão dos investimentos realizados. Para

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA CRECHE E ESCOLA
EM BRAGANÇA PAULISTA
Governador João Doria e o Secretário em
exercício da Educação do Estado,
Haroldo Corrêa Rocha entregaram, nesta
quinta-feira (7), mais duas unidades do
Programa
Creche
Escola.
As
construções, no município de Bragança
Paulista, foram realizadas graças ao
investimento de quase R$ 3,4 milhões do
governo paulista, em parceria com a
prefeitura local.

ATIVIDADE DELEGADA EM
BRAGANÇA PAULISTA
Bragança Paulista agora conta com a Atividade
Delegada na cidade. Com a parceria entre Governo
Estado e Prefeitura, policiais militares irão auxiliar o
município na fiscalização do comércio ambulante
irregular e dos níveis de emissões sonoras. O
convênio tem vigência de cinco anos com seis vagas
diárias, sendo uma para oficial e cinco para praças.

CARNAVAL 2019 TEM
REDUÇÃO DE CRIMES
Operação Carnaval Mais Seguro, realizada
pela Polícia Militar e Polícia Civil resultou em
uma redução de 47,6% no número de
homicídios dolosos, de 63 no feriado de 2018
para 33 este ano.O número de roubos em
geral recuou 4,9% (de 3.152 para 2.996), o
de veículos caiu 22,1% (752 contra 586) e as
ocorrências contra bancos reduziram pela
metade.

