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GOVERNO LANÇA CAMPANHA PARA  

COMBATER CRIMES CONTRA AS MULHERES 
Medida prevê despertar o engajamento da sociedade contra à violência 

doméstica  

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira uma campanha publicitária de cons-

cientização em defesa das mulheres para despertar o engajamento da sociedade 

no combate à violência doméstica e o feminicídio, que chegou a 54 casos no Estado 

entre janeiro e abril deste ano. Como medidas foi lançado este ano o app SOS Mu-

lher, em que mulheres que já contam com medidas protetivas podem acionar a 

polícia pelo celular e está sendo implantada a Casa da Mulher Brasileira, que será 

um centro especializado que vai oferecer serviços de acolhimento 24h, delegacia e 

equipe de apoio a vítimas.   Além disso, há também 1.408 centros de referência de 

assistência social para identificar e amparar vítimas destes crimes e 133 Delegacias 

Da Mulher (DDMs) em todo o Estado, sendo que 10 já funcionam 24h. LEIA + 

http://bit.ly/31v4YtB 

 

 

 

 

15ª EDIÇÃO DA OPERAÇÃO 

RODOVIA MAIS SEGURA 

APREENDE QUASE 1 TONE-

LADA DE DROGAS 

Esta semana as polícias militar e fede-

ral realizaram a 15ª edição da Opera-

ção Rodovia Mais Segura no Estado. 

Durante a ação, 36.060 pessoas foram 

abordadas e 300 presas, incluindo fora-

gidos da justiça, 54 veículos foram re-

cuperados e 987,2 kg de drogas foram 

apreendidos. Para esta edição, foram 

mobilizados 19.377 policiais militares, 

8,6 mil viaturas e 12 aeronaves que fo-

ram distribuídas em mais de 2,5 mil 

pontos estratégicos para coibir crimes 

nas rodovias paulistas e garantir a se-

gurança dos cidadãos.  

Desde janeiro deste ano estão sendo 

realizadas as operações São Paulo Mais 

Seguro e Rodovia Mais Seguro. Além 

da Interior Mais Seguro, iniciada no fi-

nal do mês de maio, e ações nos feria-

dos prolongados. Ao todo, já foram 

executadas 30 megaoperações, resul-

tando na prisão de mais de 9 mil crimi-

nosos, 1,9 mil veículos recuperados e 

apreensão de 8,9 toneladas de drogas. 

LEIA + http://bit.ly/2ZlGTU5 

 

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

 

ESTADO VAI APLICAR AVALIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES EM 300 ESCOLAS 

O Governo Estadual anunciou na última quarta-feira que vai aplicar o Pisa 

for Schools (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes para Esco-

las) em 300 unidades escolares. São Paulo será o primeiro estado a parti-

cipar do programa. O Pisa para Escolas é um exame que vai avaliar os re-

sultados individuais de cada instituição de ensino para poder embasar po-

líticas públicas locais. A medida será importante para o Governo melhorar 

a educação oferecida no Estado.  As provas serão realizadas em novembro 

por cerca de 25 mil estudantes do 1° ano do Ensino Médio.  

LEIA + http://bit.ly/2Rb2pbm 
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