
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 05 de junho de 2019 –Quarta-feira – Edição 34 

GOVERNO PAGA INDENIZAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS  

DAS VÍTIMAS DA ESCOLA RAUL BRASIL 
 Ao todo foram liberadas 45 indenizações por danos morais 

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes o Governo Estadual anunciou, que as fa-

mílias vítimas da tragédia na E.E Raul Brasil, ocorrida em março, em Suzano, foram 

indenizadas totalizando 45 pagamentos. Além disso, foram adotadas pelo Estado 

medidas para apoiar as vítimas, alunos e funcionários da escola, como assistência 

social; aumento da segurança na unidade com a instalação de câmaras e ronda 

escolar. O crime aconteceu em 13 de março deste ano, quando dois ex-alunos abri-

ram fogo dentro da instituição fazendo setes vítimas fatais e 11 feridos.    

LEIA + http://bit.ly/31dnhn2 

 

 

 

 

 

ECOBERCOS VAI DESPOLUIR 

RIO PINHEIROS 

Para comemorar o Dia Mundial do Meio-

Ambiente, o Governo deu início aos tes-

tes com dois barcos, chamados de Eco-

barcos, para ajudar a coletar o lixo no Rio 

Pinheiros. As embarcações vão operar 

por 30 dias em fase experimental nas 

proximidades da Usina de Traição.  

LEIA +  http://bit.ly/31eQzSn 

 

14ª EDIÇÃO DA OPERAÇÃO RODOVIA MAIS SEGURA PRENDE 293 CRIMINOSOS 

A operação deflagrada pelas polícias militar e federal em todo o Estado, 

entre a última terça e a madrugada desta quarta, abordou 34.216 pessoas 

e prendeu 293, incluindo foragidos da justiça, recuperou 54 veículos e 

apreendeu mais de 14 kg de drogas. A ação contou com a mobilização de 

19.786 policiais militares, 8,9 mil viaturas e 16 helicópteros distribuídos em 

2,5 mil pontos estratégicos para combater a criminalidade nas rodovias 

paulistas. Com a 14ª edição da Operação Rodovia Mais Segura, já foram 

realizadas 28 megaoperações no Estado, só este ano, que resultaram na 

prisão de 8,3 mil criminosos, 1,7 mil veículos recuperados e apreensão de 

mais de 7 toneladas de drogas e 578 armas. LEIA + http://bit.ly/2Kv1kKb 

 

 

 

ALESP APROVA PROJETO DE 

CONCESSÃO DO GINÁSIO 

DO IBIRAPUERA À INICIA-

TIVA PRIVADA 

Ontem (04/06), a Assembleia Legislativa 

de São Paulo aprovou o projeto de Lei 

que autoriza a concessão do Ginásio do 

Ibirapuera de responsabilidade do Go-

verno do Estado à iniciativa privada. O 

edital de licitação para escolher a em-

presa que terá a concessão deve ser lan-

çado até o final de outubro deste ano. A 

medida prevê melhorias estruturais do 

local, como duplicação da capacitação e 

de criação novas de vagas para o estaci-

onamento.  

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

 


