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LINHA 10-TURQUESA DA CPTM RECEBE NOVOS TRENS 

MAIS MODERNOS E CONFORTÁVEIS 

LINHA 10-TURQUESA DA CPTM  Junto com os novos veículos foi anunciada uma nova estação para  

atender a demanda da Região do ABC 

Começou, nesta quarta-feira (10) a operação de doze trens modernos da série 7000 

para a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 

que beneficiam os moradores da região do ABC.  

Os passageiros da Linha 10 também ganharão outra estação de trem. A CPTM assi-

nou convênio com a Prefeitura de Santo André para o desenvolvimento, em con-

junto, dos projetos de implantação da estação Pirelli, que será construída entre as 

estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava. Todas as melhorias fazem 

parte do plano de mobilidade do Governo do Estado para a região do ABC.  

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

 

 

 

 

PROFISSIONAIS DA SEGU-

RANÇA PÚBLICA DE SP 

SÃO RECONHECIDOS POR 

ATUAÇÕES EM OCORRÊN-

CIAS DE DESTAQUE 

As ocorrências que levaram a condeco-

ração aos mais de 20 profissionais en-

volveram grandes apreensões de dro-

gas, resgates, além de prisões, inclu-

sive de integrantes de uma organiza-

ção criminosa. Também foi destacado 

o trabalho pericial para a resolução de 

um homicídio. 

Nesta edição da homenagem foram 

selecionados 13 policiais militares, 

nove civis e dois técnico-científicos. 

Um médico do Grupo de Resgate e 

Atenção às Urgências e Emergências 

(Grau) também foi agraciado. 

Criada pela atual gestão da Secretaria 

da Segurança Pública, a iniciativa tem 

como objetivo reconhecer e estimular 

o bom trabalho policial em todo o Es-

tado. 

LEIA + http://bit.ly/32bjCGG 

GOVERNO DO ESTADO INICIA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SP SEM PAPEL 
A Prodesp, empresa de tecnologia da informa-

ção do Governo do Estado, começou a implan-

tar o programa SP Sem Papel, iniciativa que 

busca reduzir ou eliminar gradualmente o trâ-

mite do material entre os órgãos da adminis-

tração estadual e na relação do Governo com 

os municípios e o cidadão. 

O acesso via internet permite a produção e en-

caminhamento dos documentos para outras 

áreas ou órgãos a qualquer hora e de forma 

imediata. Modernizando a administração, ge-

rando economia e preservando o meio ambi-

ente.  

LEIA + http://bit.ly/32lAeLQ 
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