
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 22 de março de 2019 – SEMANAL – Edição 06 

GOVERNO DE SP LANÇA APLICATIVO ‘SOS MULHER’ 
Ferramenta prioriza atendimento policial às vítimas com medidas 

protetivas; mais de 70 mil pessoas estão aptas a usar o serviço 

O Governador João Doria lançou nesta sexta-feira (22) um aplicativo para que 

mulheres com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal da Justiça de São 

Paulo (TJSP) possam pedir socorro quando estiverem em situação de risco. Cha-

mado de SOS Mulher, a ferramenta, desenvolvida pela Polícia Militar, permite 

que as vítimas peçam ajuda apertando apenas um botão. 

A medida visa agilizar e priorizar o atendimento destas pessoas, deslocando as 

equipes mais próximas ao local da ocorrência.  

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

 

 

 

 

CORREDOR METROPOLI-

TANO ABD RECEBE 25 NO-

VOS ÔNIBUS ARTICULADOS 

Com a chegada dos novos ônibus, 

sobe de 28 para 31 o número de co-

letivos na linha 376, que transporta, 

em média, 25 mil passageiros por 

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

 

 

GOVERNO DE SP MANTÉM GM NO ESTADO QUE 

ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 10 BI 

O Governador João Doria reuniu-se com o presidente da General Motors 

América Latina, Carlos Zarlenga, na manhã desta terça-feira (19), para 

anunciar que a montadora fará aporte de R$ 10 bilhões em São Paulo, 

entre 2020 e 2024, nas plantas de São José dos Campos e de São Caetano 

do Sul. Com os novos investimentos, 15 mil empregos serão preservados 

no Estado e outros 1,2 mil postos serão criados - 400 diretos e 800 indi-

retos. LEIA + http://bit.ly/2Y7zEiP 

 

 

 

GOVERNO DE SP ENTREGA 

56 VIATURAS DE RESGATE 

As 56 novas viaturas entregues 

nesta quarta-feira (20) serão distri-

buídas 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 

 

 

R$54MI PARA O HOSPITAL 

DOS ESTIVADORES 

O repasse permite a continuidade da 

assistência ofertada pelo Hospital 

dos Estivadores para a Baixada San-

tista, garantindo atendimento à po-

pulação..  

LEIA + http://bit.ly/2TPn1dE 
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