
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 12 de abril de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 9 

GOVERNO DE SP AMPLIA CORUJÃO DA SAÚDE PARA 

MAIS QUATRO REGIÕES DO ESTADO 
Programa prevê a realização de 137,2 mil exames nas regiões de  

Presidente Prudente, Bauru, Baixada Santista e Rio Preto 

inscritos no programa 

O Governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (12), a ampliação do “Corujão 

da Saúde” para mais quatro regiões do Estado a partir deste mês. A meta é zerar a 

demanda por diagnósticos com a realização de 137.229 exames de endoscopia, ma-

mografia e ultrassonografia nas regiões de Presidente Prudente, Bauru, Baixada 

Santista e São José do Rio Preto.  

O programa começou em 25 de fevereiro nas regiões da Grande São Paulo, Campi-

nas e Vale do Paraíba, com meta de 155,2 mil exames. Em apenas 44 dias, foi possí-

vel zerar a demanda reprimida de mamografias na Região Metropolitana da capital. 

LEIA + http://bit.ly/2G8FJn9 

 

 

 

QUATRO NOVOS BAEPS PASSAM A FUNCIONAR 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 
Para implantação dos Baeps, o efetivo empregado passou por treina-

mento entre os dias 25 de fevereiro e 10 de abril. As atividades, coorde-

nadas e aplicadas pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChq), 

abordaram disciplinas específicas do treinamento da Ronda Ostensiva To-

bias de Aguiar (Rota), do 2º e 3º Batalhões de Policiamento de Choque 

(CPChq), do Comando e Operações Especiais (COE) e do Grupo de Ações 

Táticas Especiais (Gate).   

LEIA + http://bit.ly/2uZ9TnF 

 

SÃO PAULO LANÇA O PRO-

GRAMA OLHO DE ÁGUIA 

4.0 COM USO DE DRONES 

A Polícia Militar vai adquirir 208 novos 

drones para a implantação do sistema, 

que, com os equipamentos já disponí-

veis, somará 250 drones. O valor esti-

mado do investimento é de mais de R$ 

6,3 milhões. O processo para as aquisi-

ções dos equipamentos deve iniciar 

ainda no primeiro semestre, por meio 

da abertura de licitação, e os equipa-

mentos devem ser entregues até  

outubro. 

O Olho de Águia é um sistema que pos-

sibilita a captação, transmissão, grava-

ção e gerenciamento de imagens de in-

teresse da Segurança Pública, ou seja, 

monitora, em tempo real, os cenários 

encontrados durante a execução das 

atividades de policiamento ostensivo e 

preventivo. 

A medida proporciona ao policial uma 

visão diferente, que ele não teria a olho 

nu e permite, ainda, que os materiais 

captados sejam retransmitidos de 

forma instantânea aos comandos da Po-

lícia Militar, viabilizando melhor análise 

para estratégia adequada de aborda-

gem e atuação em cada situação. 

LEIA + http://bit.ly/2P6scAq 

 

 


