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GOVERNO ANUNCIA NOMEAÇÃO DE MAIS DE MIL 

POLICIAIS E COMPRA DE NOVAS VIATURAS 

Os policiais são remanescentes de concursos públicos anteriores 

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (15) a nomeação de 

1.039 policias policiais militares e científicos, remanescentes de concursos 

públicos anteriores. Além disso, serão investidos cerca de R$ 261 milhões 

para o pagamento de bonificação de policiais e aquisição de 1.736 viaturas 

para a Polícia Militar. 

As novas aquisições fazem parte do investimento previsto para 2019. As en-

tregas acontecerão até julho deste ano. São 148 Bases Comunitárias Móveis, 

300 motocicletas para as Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Ro-

cam), 1.226 para a Força Tática e Radiopatrulha e 62 para o Corpo de Bom-

beiros. LEIA + http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-no-

meia-1-039-policiais-e-anuncia-r-261-mi-para-viaturas-e-bonus/ 

 GOVERNO ANUNCIA MEDIDAS PARA AUXILIAR AFETA-

DOS PELAS CHUVAS EM SP E REGIÃO 

Entre as principais medidas, está a retomada da construção do 

Piscinão Jaboticabal, com capacidade para armazenar 900 mil 

m³ de águas pluviais, na divisa entre os municípios de São 

Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Também 

serão liberados R$ 20 milhões para a construção da galeria do 

Córrego da Mooca, além de muros de arrimo e desassorea-

mento imediato de córregos da Capital e da Região Metropo-

litana. LEIA + http://twixar.me/SGfK 

 

 

ESTADO PROPÕE INDE-

NIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS 

DO ATENTADO  

O Governo do Estado de SP criou 

um comitê executivo formado pela 

PGE, pelas secretarias da Educação, 

Segurança Pública e Assistência So-

cial, além de membros da Defenso-

ria Pública como convidados, para 

garantir celeridade no processo de 

pagamento de indenização aos fa-

miliares das vítimas do atentado 

ocorrido na escola professor Raul 

Brasil, em Suzano. LEIA + 

http://twixar.me/VGfK 

 

CPTM TERÁ ESTAÇÃO 

CUSTEADA PELA INICIA-

TIVA PRIVADA 

Será a primeira vez que uma esta-

ção do sistema metroferroviário vai 

ser construída neste modelo de 

parceria. O anúncio foi realizado 

pelo governador João Doria e pelo 

secretário de Transportes Metro-

politanos, Alexandre Baldy nesta 

sexta-feira (15). LEIA + 

http://twixar.me/BGfk 

 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO 
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