
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 14 de maio de 2019 –Terça-feira – Edição 22 

DEFICIENTES GANHAM NOVO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO 

DE EXAMES DE DIREÇÃO  
Provas eram feitas apenas na unidade Aricanduva do Detran, na zona Leste  

Nesta terça-feira, o Governo do Estadual inaugurou a 2ª Banca Especial para a 

realização de exames práticos de direção veicular para pessoas com deficiência 

(PcD) e mobilidade reduzida, instalada no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI - 

Imigrantes), anexo ao Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, zona sul da 

Capital. Inicialmente cerca de 120 candidatos a motoristas serão atendidos sema-

nalmente, mas a capacidade pode chegar a 150 atendimentos diários. 

Mensalmente 3.600 pessoas com necessidades especiais fazem a prova prática na 

unidade Aricanduva do Detran.SP. Com o novo espaço, a capacidade mensal pra-

ticamente vai dobrar, proporcionando melhor atendimento à população.  

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

 

 

 

 

 

ESTADO REPASSA R$ 614 

MILHÕES DE ICMS PARA 

PREFEITURAS 

Nesta terça-feira, R$ 614,86 milhões 

em repasses de ICMS foram transfe-

ridos para os 645 municípios paulis-

tas.  

O depósito feito pela Secretaria da 

Fazenda e Planejamento é referente 

ao montante arrecadado no período 

de 6 a 10 de maio. Os valores cor-

respondem a 25% da arrecadação 

do imposto, que são distribuídos às 

administrações municipais com base 

na aplicação do Índice de Participa-

ção dos Municípios (IPM) definido 

para cada cidade. 

Os municípios já haviam recebido R$ 

193,54 milhões no repasse anterior, 

realizado em 7/5, relativo à arreca-

dação do período de 29/4 a 3/5. 

Com os depósitos efetuados hoje, o 

valor acumulado distribuído às pre-

feituras em maio sobe para R$ 

804,41 milhões. 

LEIA + http://bit.ly/2Q5FX2G 

 

OFICIAIS DA POLICIA ESTADUAL FARÃO  

INTERCÂMBIO EM NOVA YORK 

Agentes da polícia militar e civil de São Paulo serão enviados, no mês 

de junho, para fazerem treinamentos e estudarem o que pode ser in-

corporado aos processos criminais do Estado no Departamento de 

Polícia de Nova York, um dos mais eficientes do mundo. 

O objetivo do intercâmbio é aprimorar o trabalho policial com o uso de 

novas tecnologias, inovação e métodos de investigação que ajudem a 

esclarecer crimes com precisão e no menor tempo possível.   

LEIA + http://bit.ly/2WK0uMT 

 

 

 

LEIA +http://bit.ly/2J5tGL4 


