
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 30 de abril de 2019 – Terça-feira – Edição 18 

GOVERNO DE SP FAZ A MAIOR COMPRA DE ARMAS DA 

HISTÓRIA DA PM 

Serão adquiridas 40 mil pistolas por meio de licitação internacional. 

O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (30) a aquisição de 40 mil 

pistolas semiautomáticas calibre .40 para a Polícia Militar. As armas serão adqui-

ridas por meio de licitação internacional, totalizando um investimento de cerca de 

R$ 80 milhões. A audiência pública para definir a compra vai ser realizada na pró-

xima quinta-feira (2), no Centro de Operações da Polícia Militar. O edital será 

publicado até 30 dias após a audiência pública. 

Atualmente, os processos de aquisição de armamentos da PM somam R$ 108,9 

milhões. Além das pistolas calibre .40, estão em andamento as compras de mais 

de mil fuzis, 10 metralhadoras leves, 500 escudos balísticos, mil armas de incapa-

citação neuromuscular e 5.500 coletes balísticos. LEIA + http://bit.ly/2Wh42px 

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

 

 

 

 

 

 

  

EDUCAÇÃO EXPANDE  

‘GESTÃO EM FOCO’ PARA 

100% DA REDE PÚBLICA DE 

SP 

Iniciativa do Governo Paulista visa iden-

tificar problemas, propor soluções e 

disseminar boas práticas nas escolas.  A 

medida será implementada em 1.715 

unidades de 39 diretorias de ensino do 

interior, totalizando 100% da rede pú-

blica do Estado. As unidades também 

contarão com um aporte de R$ 50 mi-

lhões da Secretaria da Educação. 

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

 
OPERAÇÃO CORTA FOGO 

ARTICULA ÓRGÃOS PARA 

COMBATER INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

O Governo de SP criou e desenvolveu o 

Sistema Estadual de Prevenção e Com-

bate a Incêndios Florestais, a Operação 

Corta Fogo. A ação é coordenada pela 

Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente e está dividida em quatros 

programas integrados: prevenção, con-

trole, monitoramento e combate. 

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

 

 

 

 

MAIO AMARELO: RODOVIAS PAULISTAS REFORÇAM AÇÕES EDUCATIVAS 

Durante o mês de maio, a Artesp e as 21 concessionárias que integram o 

Programa de Concessões Rodoviárias do Estado vão intensificar ações de 

conscientização de motoristas e pedestres por um trânsito mais seguro. 

Em apoio ao Movimento Maio Amarelo, sob o tema “No trânsito, o senti-

do é a vida”, serão realizadas mais de 200 atividades interativas em todo 

o Estado, incluindo a comunicação de mensagens relativas ao tema nos 

painéis eletrônicos das rodovias, em sites e nos seus canais de mídias 

sociais, visando alertar o maior número de pessoas possível para a impor-

tância do Maio Amarelo.  

LEIA + http://bit.ly/2IQ1Hin 

 

 


