
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

São Paulo, 29 de março de 2019 – SEMANAL – Edição 07 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO INAUGURA 

DÉCIMA DDM 24 HORAS 
Com as duas inauguradas hoje agora todas as regiões da capital 

contam com Delegacias da Mulher que funcionam 24 horas 

O Governador João Doria inaugurou nesta sexta-feira (29) o atendimento 24 

horas da 4ª (Norte) e 5ª (Leste) Delegacias de Defesa da Mulher. Com a implan-

tação do atendimento ininterrupto nestas unidades, o Estado passa a contar 

com 10 DDMs funcionando 24 horas, sendo sete na Capital. Nesta semana tam-

bém foi inaugurada a DDM 24 horas de Santos. A meta são 40 DDM’s até o ano 

de 2022.  

LEIA + http://bit.ly/2CEA6vZ 

 

 

 

‘SÃO PAULO PRA TODOS’: 

NOVOS VOOS PARA  

BARRETOS E FRANCA 

O Governo do Estado anunciou, 

nesta quinta-feira (28), os dois no-

vos destinos no interior paulista cri-

ados a partir da desoneração fiscal 

do combustível de aviação.  

LEIA + http://bit.ly/2V2PBVw 

 

 

MAIS 5,4 MIL PM’S PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

O Governador João Do-

ria autorizou nesta 

sexta-feira (29) a aber-

tura de concursos para a 

contratação de 5,4 mil 

soldados de 2ª classe 

para a Polícia Militar. A 

medida será publicada 

no Diário Oficial do Es-

tado (DOE). LEIA + 

http://bit.ly/2UmONO8 

 

 

 

LANÇADO PROJETO DE 

RESTAURAÇÃO DO NOVO 

MUSEU DO IPIRANGA 

Cerca de 150 grandes empresas es-

tiveram presentes ao encontro e fo-

ram convidados pelo Governador a 

realizar doações para as obras. 

LEIA + http://bit.ly/2HG8wmf 

 

 

MORADORES DO VALE DO 

RIBEIRA RECEBEM REGULA-

RIZAÇÃO DE LOTES 

 965 famílias do Vale do Ribeira fo-

ram beneficiadas com a regulariza-

ção fundiária nas cidades de Sete 

Barras, Pariquera-Açu, Iguape,  

Cajati e Registro.  

LEIA + http://bit.ly/2HKA4qz 

 

 

 

GOVERNO LANÇA CONCES-

SÃO DO IBIRAPUERA 

Com a iniciativa o Governo do Es-

tado espera economizar R$60 mi-

lhões, além de trazer novos investi-

mentos para o Estado, com grandes 

eventos esportivos, culturais e em-

presariais. LEIA +  

http://bit.ly/2WrTXpw 
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