
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 15 de maio de 2019 –Quarta-feira – Edição 23 

ITAPEVI GANHA NOVO DETRAN 

Totalmente informatizado serviço beneficia cidadãos de toda a região 

Nesta quarta-feira foi inaugurado, em Itapevi, o novo posto do Detran que funci-

ona dentro de um espaço municipal chamado Resolve Fácil, também entregue 

hoje, que presta outros serviços públicos.  A unidade do Departamento Estadual 

de Trânsito vai oferecer à população todos os assuntos relacionados a motoristas 

e veículos, como pagamento de multas, regularização da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) e liberação de documentos. A prova teórica para habilitação  

agora passará a ser feita de forma eletrônica com resultado na hora, e o licencia-

mento de veículos, que antes era de três dias úteis, será emitido no mesmo dia. 

 

LEIA +http://bit.ly/2LY0Y1d 

 

 

 

 

 

COMEÇA 11ª EDIÇÃO DA 

SÃO PAULO MAIS SEGURO 

A Polícia Militar desencadeou, na ma-

drugada desta quarta-feira, a 11ª edição 

da Operação São Paulo Mais Seguro, em 

todo o Estado, com a finalidade de ga-

rantir a continuidade da redução dos 

indicadores criminais, aumentando a 

presença ostensiva para melhorar a 

percepção de segurança das pessoas e 

combater o crime. 

As ações especiais não têm hora para se 

encerrar. A ação tem mobilização de 

19.220 policiais militares, com o empre-

go de 8.160 viaturas e nove helicópte-

ros, distribuídos em 2.033 pontos. 

As equipes estarão em locais estratégi-

cos, apontados pelo serviço de inteli-

gência da PM, para sufocar possíveis 

ações de criminosos. 

Junto com a “Rodovia Mais Segura” já 

foram realizadas, este ano, 23 megaope-

rações no Estado. Ao todo, mais de 7 mil 

pessoas foram presas, 1.499 veículos 

recuperados e 6,1 toneladas de drogas e 

499 armas foram apreendidas. 

 

LEIA +http://bit.ly/2w1DIV7 

 

ESTADO SORTEIA 355 CASAS NA REGIÃO DE BAURU 

Moradores das cidades de Agudos, Pederneiras e Dois Córregos, na região 

de Bauru, participaram do sorteio de 355 casas populares realizado pela 

Secretaria da Habitação por meio da Companhia de Desenvolvimento Ha-

bitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). As casas serão entre-

gues em agosto, 90 em Agudos e 163 em Pederneiras, e julho, 102 em Dois 

Córregos. As moradias são destinadas a famílias com renda de R$ 1.800 

mensais. 

Só este ano, foram entregues pela CDHU 897 unidades habitacionais. São 

Paulo é o único estado brasileiro a investir 1% do ICMS em habitação po-

pular, em valores que superam R$ 1 bilhão por ano.  

LEIA+http://bit.ly/2VAVH3X 
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