
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 12 de julho de 2019 – Sexta-feira – Semanal 21 

BIKEPOL: A POLÍCIA MILITAR MAIS PERTO DA POPULAÇÃO 

E COM MAIOR AGILIDADE NO COMBATE AO CRIME 
Governo entrega 75 bicicletas elétricas para a PM reforçar e expandir o  

policiamento na Capital 

O Governado do Estado de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (12), 75 bicicletas 

elétricas para a Polícia Militar reforçar e expandir o policiamento com bikes na capital 

paulista – o Bikepol.  Até o final de outubro, outros 25 veículos como este serão dispo-

nibilizados à instituição, proporcionando maior área de atuação e mais agilidade no 

combate ao crime, principalmente em áreas com grande concentração de pessoas. 

LEIA + http://bit.ly/2XZIF0e 

 

 

 

 

 

 

ANUCIADOS CINCO  

NOVOS POUPATEMPOS  

Cinco novas unidades do Poupa-

tempo estão programadas para este 

ano. Elas serão em Salto, Jales, Len-

çóis Paulista, Aguaí e Campinas.  
LEIA + http://bit.ly/2LhrbGy 

 

RIO PINHEIROS SERÁ DESPOLUÍDO ATÉ 2022 EM MAIOR AÇÃO DA HISTÓRIA 
O Governo do Estado de São Paulo anunciou hoje 

que as empresas já foram selecionadas para o de-

sassoreamento e desaterro de 1,2 milhão de me-

tros cúbicos de detritos, no período de um ano, 

com investimentos que somam quase R$ 70 mi-

lhões. Esse é o maior desassoreamento realizado 

no rio Pinheiros.  

Por meio da técnica de escavadeira embarcada em 

plataformas flutuantes, máquinas vão retirar sedi-

mentos do leito do rio, depositá-los em barcaças, 

transportá-los às margens e, em seguida, para dis-

posição final na Cava de Carapicuíba. O volume 

mensal destes resíduos, se colocado em cami-

nhões, formaria uma fila de cem quilômetros, equi-

valente à distância entre São Paulo e Sorocaba.  

LEIA + http://bit.ly/2XZ9bGT 

 

 

 

 

42 MIL MORADIAS REGULA-

RIZADAS NO ESTADO  

Nesta semana foram entregues títulos de 

regularização fundiária nas cidades de Ita-

oca, Capão Bonito, Balbinos e Pirajuí. As 

ações fazem parte do Programa de Regu-

larização Fundiária Urbana e Rural.  

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

 

 

LINHA 10 - TURQUESA DA 

CPTM RECEBE NOVOS TRENS  

Começou, nesta semana a operação de 

12 trens modernos da série 7000 para a 

Linha 10-Turquesa da CPTM, que benefi-

ciam os usuários da região do ABC. 

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