
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERAÇÃO POLICIAL  

APREENDE QUASE 1  

TOLENADA DE DROGAS 

Na 12ª edição da Operação São Paulo 

Mais Seguro, a polícia militar apreen-

deu 924,4kg de drogas e 301 crimino-

sos, incluindo foragidos da justiça. A 

ação, que vem sendo realizada desde o 

início do ano, contou com a mobiliza-

ção de mais de 19 mil policiais distribu-

ídos em 2.679 pontos estratégicos de 

todo o Estado. 

LEIA +http://bit.ly/2YGJdov 
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ESTADO ANÚNCIA 11 POLOS DE DESENVOLVIMENTO  

ECONÔMICO PARA INDÚSTRIA GERAR MAIS EMPREGOS 
Medidas serão feitas para que cada região possa desenvolver a sua vocação  

Nesta quinta-feira, o Governo Estadual anunciou a criação de 11 polos de desenvol-

vimento econômico, com pacotes de benefícios para incentivar o aumento da produ-

tividade da indústria em todas as regiões do Estado. Serão implantados polos nos 

setores de: Saúde e Farma; Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos; Automoti-

vo; Químico, Borracha e Plástico; Derivados do Petróleo e Petroquímico; Biocombus-

tíveis; Alimentos e Bebidas; Têxtil, Vestuário e Acessórios; Couro e Calçados; Tecnolo-

gia e Eco Florestal. As medidas para atrair e gerar mais empregos são compostas por 

seis pilares, como simplificação tributária, financiamento competitivo, tecnologia, 

qualificação de mão de obra, infraestrutura e desburocratização. LEIA + 

http://bit.ly/2HzvFWb 

 

 

 

 

 

PROJETOS PARA IDOSOS RECEBEM R$ 2,3 MILHÕES  

Esta semana, o Governo Estadual repassou R$ 2,3 milhões 

para três instituições que desenvolvem projetos para idosos, 

especialmente para aqueles com deficiência e de vulnerabili-

dade social. Os programas beneficiarão mais de 450 pessoas 

da terceira idade. 

 A iniciativa foi aprovada pelo Conselho Estadual do Idoso 

(CEI), órgão deliberativo vinculado à Secretaria de Desenvol-

vimento Social, que tem o objetivo de articular e apoiar ques-

tões relativas a pessoas com mais de 60 anos.  

LEIA + http://bit.ly/30EDGk7 

 

 

DEFESA CIVIL FAZ PREVEN-

ÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  

A Defesa Civil tem promovido as Ofici-

nas Preparatórias para Operação Estia-

gem (OPOE) em todo o Estado. Ao todo 

são 15 eventos nos quais são abordados 

temas de interesse local para auxiliar os 

municípios na prevenção de risco e 

desastres nos períodos de poucas chu-

vas.  

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

 


