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GOVERNO LANÇA CAMPANHA PARA DIMINUIR MORTES 

NO TRÂNSITO 
Objetivo é mostrar como a imprudência é a principal causa de acidentes fa-

tais de motociclistas 

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira uma campanha publicitária com o lema 

“Imprudência na moto mata” para conscientizar e alertar motoristas sobre os riscos de 

imprudência sobre veículos de duas rodas. A veiculação será feita no rádio, TV, portais 

da internet e redes sociais com imagens que mostram infrações que podem causar a 

morte de muitos condutores, principalmente de motociclistas que os são os que mais 

morrem no Estado. Dos 1.605 acidentes fatais, entre janeiro a abril deste ano, 566 fo-

ram por ocupantes de motocicletas. Em segundo estão os pedestres com 414 e em 

terceiro os condutores de automóveis com 404 mortes. Além disso, foram anunciadas 

ações em conjunto com municípios, escolas e iniciativa privada que serão adotadas 

para reforçar o trabalho de conscientização e promover a segurança de pedestres e 

motoristas.  LEIA + http://bit.ly/2x3421s 

 

 

 

 

 

QUASE 20 MIL POLICIAIS 

PARTICIPAM DA 14ª EDI-

ÇÃO DA OPERAÇÃO SÃO 

PAULO MAIS SEGURO 

Começou na madrugada de hoje 

(18/06) e vai até a madrugada de ama-

nhã (19/6) a 14ª edição da Operação 

São Paulo Mais Seguro em todo o Es-

tado com a mobilização de 19.516 po-

liciais militares, 8.066 viaturas e 13 he-

licópteros, distribuídos em 2.026 pon-

tos. As equipes estarão em locais estra-

tégicos, apontados pelo serviço de in-

teligência da PM, para sufocar possí-

veis ações de criminosos.  

LEIA + http://bit.ly/2Ip3VDY 

OPERAÇÃO DESMONTA FRAUDE MILIONÁRIA 
Nesta terça-feira a Secretaria de Fazenda e Planejamento, a PGE e a Po-

lícia Civil desmantelaram um esquema milionário de fraudes articulado 

por um dos maiores importadores de vinhos do país, por meio da Ope-

ração Vino Veritas. Foram registradas mais de R$ 200 milhões em autos 

de infração que envolvem a investigação. O esquema virou alvo do Fisco 

paulista, devido aos altos valores comercializados e o baixo recolhi-

mento de imposto. Desde 2018, mais de R$ 60 milhões em bebidas fo-

ram comercializadas por empresas do grupo sem que o valor do ICMS 

devido fosse corretamente recolhido. LEIA + http://bit.ly/2Rod56p 

 

  

 

 

 

FAMÍLIAS DA REGIÃO DE 

ITAPEVA RECEBEM AS CHA-

VES DE 628 MORADIAS  

No último sábado, o Governo Estadual 

entregou 628 moradias populares na 

região de Itapeva. Foram 266 unidades 

para famílias em Capão Bonito, 262 em 

Itararé e 100 em Itaberá, com o valor 

total de investimento de R$ 67,7 mi-

lhões.   Todas os apartamentos   foram 

entregues via CDHU.  Só este ano, o Es-

tado já realizou a entrega de 3.806 imó-

veis. LEIA + http://bit.ly/2WRKpnw 

 


