
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 07 de junho de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 17 

ANUNCIADA REFORMA DE 120 DELEGACIAS  

 Medida vai garantir melhores condições de trabalho e aperfeiçoar o  

atendimento à população 

Nesta sexta-feira o Governo do Estado anunciou que 120 delegacias serão reforma-

das e modernizadas com investimento de R$ 480 milhões da iniciativa privada. As 

obras devem ter início em julho deste ano com conclusão até o primeiro semestre 

de 2020. Serão restauradas 94 unidades na capital paulista, 25 na região metropoli-

tana e uma no interior. Todas foram selecionadas com base em critérios técnicos e 

operacionais. A medida visa garantir melhorar as condições de trabalho dos policiais 

e aperfeiçoar o atendimento à população. A meta do governo é reformar mais de-

legacias a partir do ano que vem. Além disso, durante o evento foi anunciado tam-

bém que estão em andamento a aquisição de 8,3 mil coletes, 150 viaturas, 2 mil 

computadores e demais equipamentos de inteligência para a polícia civil.     

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

 

 

 

 

 

 

POLÍCIA AMBIENTAL DEVE RECEBER REFORÇO 

DE 141 NOVAS VIATURAS E 18 DRONES 

O Governo Estadual autorizou a compra de 141 novas viaturas e 

anunciou que 18 drones serão entregues para reforçar a polícia am-

biental de São Paulo. Os veículos devem ser entregues até outubro 

deste ano e os drones, que auxiliarão na fiscalização em áreas de 

mata fechada e/ou em parques do Estado, já estão sendo distribuí-

dos. LEIA + http://bit.ly/2I2Ao2L 

 

 

LANÇADO PROGRAMA 

“MEU EMPREGO”  

Esta semana foi lançado pelo Governo 

do Estadual o Programa “Meu Em-

prego”, uma plataforma que integra to-

dos os cursos profissionalizantes ofere-

cidos pelo Estado e que vai oferecer 130 

mil vagas de qualificação. 

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

 

 

 

 

 

RENOVADA A PROGRAMA-

ÇÃO DO FESTIVAL DE  

CAMPOS DO JORDÃO 

O Governo do Estado anunciou que a 

50ª edição do Festival Internacional de 

Inverno de Campos do Jordão será re-

novada com uma programação cultural 

ampliada para fortalecer o turismo e 

gerar mais emprego e renda para a re-

gião. Esta edição também terá o maior 

investimento privado.  

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

 CSN DEVE INVESTIR R$ 1,5 

BILHÃO NO ESTADO 

A empresa Companhia Siderúrgica Na-

cional (CSN) irá investir R$ 1,5 bilhão no 

Estado e integrará o Polo Metal-meta-

lúrgico de Máquinas e Equipamentos. A 

previsão é de gerar 400 empregos dire-

tos e mil indiretos. 

LEIA + http://bit.ly/2QUDcC2 


