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São Paulo, 03 de maio de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 12 

GOVERNO FAZ A MAIOR COMPRA DE ARMAS DA  

HISTÓRIA DA POLÍCIA MILITAR 

Quarenta mil pistolas semiautomáticas serão adquiridas 

O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (30) a aquisição de 40 mil pisto-

las semiautomáticas calibre .40 para a Polícia Militar. As armas serão adquiridas por 

meio de licitação internacional, totalizando um investimento de cerca de R$ 80 mi-

lhões. A audiência pública para definir a compra foi realizada na última quinta-feira 

(2), no Centro de Operações da Polícia Militar. O edital será publicado até 30 dias 

após a audiência pública. 

LEIA + http://bit.ly/2Wh42px 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SÃO PAULO LANÇA O PROGRAMA 

MULTI SAÚDE 

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (3) um programa iné-

dito para agilizar o atendimento especializado, reduzir o tempo de diag-

nóstico e início de doenças, por meio de teleconsultoria com médicos de 

hospitais renomados. 

O atendimento piloto está implantado na área de dermatologia, em Ca-

tanduva.  Os municípios de Itajobi, Novo Horizonte, Pindorama, Pirangi e 

Tabapuã também já contam com o programa.   A partir de maio, será ex-

pandido para os outros 13 municípios do Estado.  

LEIA +http://bit.ly/2ZTZh7N 

 

LEIA +xxxxx 

 

ANUNCIADO O NOVO BAEP 

EM RIBEIRÃO PRETO 

O anuncio foi feito na última segunda 

(29) durante a Agrishow. A data esti-

mada para o início das operações é 16 

de dezembro. O treinamento dos polici-

ais do batalhão começa em 4 de novem-

bro. 

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

 

 

 

 

 

ENTREGUES AS OBRAS NO 

AEROPORTO DE RIBEIRÃO 

PRETO 
O Departamento Aeroviário do Estado 

de São Paulo (DAESP) entregou na úl-

tima segunda (29) as obras de melho-

rias e ampliação nas cabeceiras da pista 

do Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, 

em Ribeirão Preto. 

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

 

 

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

LEIA +Xxxx 

 

RIBEIRÃO PRETO TERÁ A 2ª 

UNIDADE DO BOM PRATO 
Governo de SP anunciou nesta semana, 

que a cidade de Ribeirão Preto terá um 

segundo restaurante Bom Prato no pri-

meiro semestre de 2020, com previsão 

de servir diariamente 300 cafés da ma-

nhã e 1.400 almoços por dia. 
LEIA +http://bit.ly/2LcvT9A 

 

http://bit.ly/2IuHWgm

