
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 07 de agosto de 2019 – Quarta-feira – Edição 55 

GOVERNO ABRE NEGOCIAÇÃO COM GIGANTE CHINESA 

DA ÁREA DE TRANSPORTES 

Empresa tem interesse em participar da disputa de pelo menos três projetos 

de desestatização apresentados pelo Estado 

 

No terceiro dia da missão internacional à China, representantes do Governo Esta-

dual assinaram um protocolo de intenções com a CR20, empresa subsidiária da gi-

gante da área de transportes a China Railway Construction Corporation (CRCC), ga-

rantindo o interesse da instituição em pelo menos três projetos de infraestrutura 

no Estado: o Trem Intercidades, que ligará São Paulo a região de Campinas e Vale 

do Paraíba; a Linha 6-Laranja do Metrô, que irá da Vila Brasilândia à estação São 

Joaquim, da linha 1-Azul;  e a despoluição do Rio Pinheiros. A previsão do Governo 

é que sejam arrecadados cerca de R$ 22 bilhões com estes projetos. O valor deverá 

ser definido apenas ao término do processo licitatório.  

LEIA + http://bit.ly/2YV5VsQ 

 

 

 

 

 

POLÍCIA MILITAR MOBILIZA 18 MIL POLICIAIS PARA 

20ª EDIÇÃO DA OPERAÇÃO SÃO PAULO MAIS SEGURO 
Entre hoje e a madrugada de amanhã, a Polícia Militar realiza a 20ª edição da 

Operação São Paulo Mais Seguro. A ação conta com a mobilização de 18 mil po-

liciais, quase 10 mil viaturas e 10 helicópteros, distribuídos em 1,7 mil pontos 

estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM para coibir a ação de 

criminosos em todo o Estado. Desde janeiro deste ano estão sendo realizadas 

megaoperações em São Paulo. Com esta edição já foram realizadas 44 ações po-

liciais resultando em 11,8 mil prisões. LEIA + http://bit.ly/2KmFnMI 

 

 

 

 

 

 

SP TEM 14 DAS 20 CIDADES 

MENOS VIOLENTAS DO 

PAÍS 

De acordo com o Atlas da Violência 

2019, dos 20 municípios menos violen-

tos do Brasil, 14 estão em São Paulo. 

São eles: Americana, Araraquara, Bra-

gança Paulista, Catanduva, Indaiatuba, 

Itatiba, Jaú, Jundiaí, Limeira, Mogi das 

Cruzes, Santos, São Caetano, Sertãozi-

nho e Valinhos.  

O relatório foi realizado com base em 

dados registrados até 2017 e analisou 

310 cidades brasileiras com mais de 

100 mil habitantes. Além disso, o Es-

tado ainda possui a menor taxa de ho-

micídios do país com 6,4 casos a cada 

grupo de 100 mil habitantes.  

O município mais violento é Maraca-

naú, no Ceará, e em segundo lugar está 

Altamira, no Pará, seguida de São Gon-

çalo do Amarante, no Rio Grande do 

Norte. Dos 20 mais violentos, 18 estão 

no Norte e Nordeste do país.  

LEIA + http://bit.ly/2yIuVJ9 

 


