
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 10 de julho de 2019 – Quinta-feira – Edição 47 

GOVERNO ANUNCIA CINCO NOVAS UNIDADES DO  

POUPATEMPO PARA INAUGURAR NESTE ANO  

LINHA 10-TURQUESA DA CPTM  Pela quinta vez consecutiva, programa paulista foi eleito o ‘Melhor Ser-

viço Público de SP’ pelo Instituto Datafolha 

Cinco novas unidades do Poupatempo estão programadas para este ano. Elas serão em 

Salto, Jales, Lençóis Paulista, Aguaí e Campinas. Os postos serão mais modernos, com 

ênfase em serviços eletrônicos e equipadas com totens de autoatendimento. O anúncio 

ocorreu na cerimônia em que o Poupatempo recebeu o Prêmio de “Melhor Serviço Pú-

blico de SP”, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. É a quinta vez consecutiva 

que o Poupatempo recebe a premiação. Outras 25 unidades estão previstas até 2022. 

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

 

 

 

 

 

17ª EDIÇÃO DA OPERA-

ÇÃO SÃO PAULO MAIS 

SEGURO MOBILIZA 

19.466 PMS EM 1,9 MIL 

PONTOS DO ESTADO 

A Polícia Militar desencadeia, 

desde 5h desta quinta-feira (11), a 

Operação São Paulo Mais Seguro 

em todo o Estado, com o objetivo 

de garantir a continuidade da redu-

ção dos indicadores criminais, au-

mentando a presença ostensiva 

para melhorar a percepção de se-

gurança das pessoas e combater o 

crime. 

A iniciativa, que chega à 17ª edi-

ção, tem a mobilização de 19.466 

policiais militares, com o emprego 

de 8.058 viaturas e 13 helicópte-

ros, distribuídos em 1.915 pontos. 

As equipes estarão em locais estra-

tégicos, apontados pelo serviço de 

inteligência da PM, para sufocar 

possíveis ações de criminosos. 

LEIA + http://bit.ly/2XFaGL1 

 GOVERNO REGULARIZA MAIS DE 42 MIL MORADIAS EM TODO O ESTADO 

Por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania e 

da Fundação Itesp, o Governo de São Paulo re-

aliza, nesta quinta-feira (11), a entrega de 327 

títulos de regularização fundiária nas cidades 

de Itaoca, Capão Bonito, Balbinos e Pirajuí. As 

ações fazem parte do Programa de Regulariza-

ção Fundiária Urbana e Rural. 

O Programa de Regularização Fundiária Ur-

bana e Rural já entregou, em todo o Estado de 

São Paulo, mais de 42 mil títulos de proprie-

dade. A regularização proporciona desenvolvi-

mento, geração de renda, segurança jurídica 

para as famílias e arrecadação para os municí-

pios.  

LEIA + http://bit.ly/2G9HNfr 
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