
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 03 de julho de 2019 – Quarta-feira – Edição 44 

BRT VAI LIGAR A REGIÃO DO ABC À CAPITAL PAULISTA 
Veículos vão do Paço Municipal de São Bernardo do Campo até a estação 

Tamanduateí, na Linha 2-Verde do Metrô 

O Governo do Estado anunciou hoje a construção de um BRT (Bus Rapid Transit) no 

ABC para transportar passageiros da região até a estação Tamanduateí, na capital.  

Este meio de transporte conta com um trajeto com faixa exclusiva durante todo o 

percurso, além de possuir veículos com o dobro da capacidade de um ônibus normal 

e os pagamentos das passagens são feitos em catracas externas, agilizando o embar-

que. Anteriormente, estava previsto a implantação de um monotrilho, mas este se 

tornou inviável devido ao alto investimento de R$ 6 bilhões e demora para a conclu-

são, que seria de pelo menos 4 anos. Já o BRT custará R$ 680 milhões, quase 10 vezes 

menos, e levará a penas 1 ano e meio para ser implantado, o que o torna mais barato, 

mais eficiente e mais rápido para ser concluído. Também foi anunciado que a Alesp 

aprovou a contratação dos projetos para a construção da linha 20-Rosa, do Metrô, 

que vai de São Bernardo do Campo até a o bairro da Lapa, na capital.   

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

 

 

 

 

 

POLÍCIA PRENDE 292  

CRIMINOSOS DURANTE A 

17ª OPERAÇÃO RODOVIA 

MAIS SEGURA 

Esta semana a polícia militar realizou a 

17ª edição da Operação Rodovia Mais 

Segura. Foram feitas 35.380 aborda-

gens com 292 prisões, 17,8 kg de dro-

gas foram apreendidas e 49 veículos 

recuperados. A ação contou com a mo-

bilização de mais de 19 mil policiais dis-

tribuídos em 2,3 mil pontos estratégi-

cos. Com esta edição, já foram realiza-

das 35 megaoperações, resultando na 

prisão de mais de 10,1 mil criminosos.  

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

GOVERNO DISPONIBILIZA LINHA DE CRÉDITO DE ATÉ R$ 30 

MILHÕES PARA MODERNIZAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIO 

O Governo Estadual assinou hoje o termo de parceria para a disponibili-

zação de duas linhas de crédito para financiamento de até R$ 30 milhões 

para compra de equipamentos de radiodifusão e geração de energia re-

novável para 400 emissoras de rádio e TV. A iniciativa é fruto de uma 

parceria entre a Desenvolve SP com a Associação das Emissoras de Rádio 

e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp) que visa o cumprimento do 

Decreto do Governo Federal, que prevê a extinção do serviço AM. A cri-

ação de uma linha de crédito era um uma reivindicação antiga do setor, 

pois muitas empresas não tinham recursos para realizar a modernização 

do sistema. LEIA + http://bit.ly/2J8JU52 

 

  

 

 

 

LINHA 10 DA CPTM DEVE 

GANHAR NOVA ESTAÇÃO 

A linha 10-Turquesa da CPTM deve ga-

nhar uma nova estação, a Pirelli, que 

será construída em Santo André. Além 

disso, a frota de trens será renovada e 

adequada ao padrão do Metrô. 

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


