
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 27 de maio de 2019 –Segunda-feira – Edição 29 

COMEÇA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO JARDIM COLONIAL 

DO MONOTRILHO DA LINHA 15-PRATA  
Passageiros reduzirão o tempo de viagem até o centro em até 30 minutos 

Nesta segunda-feira o Governo Estadual anunciou o inicio da construção da 

estação Jardim Colonial, a 11ª do monotrilho que sai de Vila Prudente em direção 

ao extremo leste da capital paulista, com previsão de entrega para 2021.  

Atualmente, a Linha 15-Prata tem seis estações em funcionamento: Vila Prudente 

e Oratório desde 2014,  São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União, desde 

2018. Este ano, foram retomadas as obras de mais quatro estações que estavam 

paradas desde o ano passado, são elas: Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da 

Juta e São Mateus, que estão previstas para serem entregues até o final do ano. 

Quando todas as 11 estações estiverem em funcionamento, o tempo de viagem 

do Jardim Colonial até o centro da capital será reduzido em 30 minutos.  

LEIA + http://bit.ly/2Wr0l46 

 

 

 

 

 

POUPATEMPO MÓVEL 

CHEGA A SÃO MIGUEL 

PAULISTA 

Esta semana, São Miguel Paulista 

contará com um posto móvel do 

Poupatempo. Essa modalidade de 

atendimento foi criada para levar os 

principais serviços aos cidadãos que 

residem em bairros e municípios 

distantes dos postos fixos.  

A população poderá solicitar 

emissão de documentos como a 

Carteira de Identidade (RG), 

Atestado de Antecedentes 

Criminais, segunda via de contas e 

serviços públicos pela internet, 

como registro de Boletim de 

Ocorrência Eletrônico; e também 

fazer consulta de multas de trânsito 

e pontuação na Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH).  

Este ano, o programa Poupatempo 

foi eleito pelo quinto ano 

consecutivo o ‘Melhor Serviço 

Público de São Paulo’ pelo Instituto 

Datafolha. 

 LEIA + http://bit.ly/2HF13m5 

 

OPERAÇÃO INTERIOR MAIS SEGURO PRENDE 

224 CRIMINOSOS 

No último fim de semana a polícia militar iniciou a primeira edição 

da Operação Interior Mais Seguro em áreas rurais de todo o 

Estado.  Foram realizadas 21.809 abordagens e 224 pessoas foram 

presas, incluindo 77 foragidos da justiça, 217,3 kg de drogas foram 

apreendidos e  34 veículos recuperados.  A ação contou com a 

mobilização de mais de 13.153 policiais, 5.897 viaturas e 11 

helicópteros, distribuídos em 1.649 pontos estratégicos em áreas 

rurais, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para prevenir 

possíveis ações de criminosos. LEIA + http://bit.ly/30NFuHl 

 

 

 


