
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

São Paulo, 12 de junho de 2019 –Quarta-feira – Edição 36 

OPERAÇÃO ESPECIAL GARANTE TRANSPORTE E  

SEGURANÇA DOS TORCEDORES NA COPA AMÉRICA 
Funcionamento das linhas do Metrô e CPTM serão expandidos e polícia 

será reforçada nos dias de jogos 

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira que nos dias de jogos da Copa 

América contará com uma operação especial na segurança e no transporte público. 

Haverá um reforço nas equipes da polícia civil, militar e técnico-científica que esta-

rão integradas a outros 21 órgãos para fazerem o policiamento em torno dos está-

dios e áreas como aeroportos, hotéis e centro de treinamentos. O Metrô e os trens 

da CPTM terão os horários e a frota ampliados para melhor servir os torcedores. 

Especialmente para os jogos na Arena Corinthians, será utilizado o Expresso da 

Copa com trens saindo da estação da Luz diretamente para Itaquera.  

LEIA + http://bit.ly/2WBonW6 

 

 

 

 

 

ALESP APROVA CONCESSÃO 

DO ZOOLÓGICO E DO  

JARDIM BOTÂNICO 

Na última terça-feira a ALESP aprovou o 

projeto de concessão à iniciativa privada 

do Zoológico, Zoo Safari e do Jardim Bo-

tânico. A medida visa melhorar a manu-

tenção e modernização destas áreas tu-

rísticas. LEIA + http://bit.ly/2F4mkE8 

 

OPERAÇÃO MONTANHA GARANTE A SEGURANÇA DE  

VIAJANTES NA TEMPORADA DE INVERNO 

Nesta quarta-feira o Governo Estadual anunciou que a partir de 19/06 até 05/08 

será realizada a Operação Montanha 2019, que oferecerá mais segurança aos 

usuários da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) com destino à região 

de Campos do Jordão, principal destino de inverno no Estado. Durante a opera-

ção, será instalado um Centro de Controle Operacional do Departamento de Es-

tradas e Rodagem (DER), em Campos do Jordão, para agilizar os atendimentos 

emergenciais de guincho e socorro mecânico; veículos de apoio estarão a postos 

nas estradas e um drone auxiliará no monitoramento das rodovias, enviando in-

formações em tempo real das condições de trânsito.  

LEIA + http://bit.ly/2MFP2Bk 

 

 

 

5ª EDIÇÃO DO POLICIAL 

NOTA 10 HOMENAGEIA 22 

POLICIAIS 

Criado em janeiro deste ano, o Policial 

Nota 10 homenageia, mensalmente, po-

liciais que se destacaram em casos de 

grande repercussão, investigação e inte-

ligência. Com esta edição já foram home-

nageados 102 policiais. 

LEIA + http://bit.ly/2Wz9OT4 

 METRÔ RECEBE PORTAS DE 

PLATAFORMA 

O Governo Estadual investiu R$ 342,4 mi-

lhões para a implantação de portas de 

plataforma em 88 fachadas de 36 esta-

ções das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Ver-

melha do Metrô.  

LEIA + http://bit.ly/2KLoM6e 

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

 


