
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

São Paulo, 28 de agosto de 2019 – Quarta-feira – Edição 64 

OPERAÇÃO BARRETOS 2019 REGISTRA QUEDA DE 30% 

NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS 
A operação foi resultado da parceria Polícia Militar Rodoviária, o Departa-

mento de Estradas e Rodagem (DER) e a Empresa Concessionária TEBE 

Ao longo das festividades do 64ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, as equipes in-

tensificaram a fiscalização dos limites de velocidade, embriaguez, ultrapassagens, uso 

de cintos de segurança, assentos infantis e o uso de capacetes para motociclistas, entre 

outras infrações, a fim de garantir a segurança viária. No período, 1,8 mil motoristas 

foram submetidos ao teste do bafômetro em rodovias que davam acesso à festa e 910 

autuações foram registradas.  LEIA + http://bit.ly/2MK3gAq 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO PROMOVE 

MAIS DE 2,4 MIL POLICIAIS 

MILITARES, CIVIS E  

TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

O Governo do Estado de São Paulo 

promoveu 2.451 policiais militares, ci-

vis e técnico-científicos a classes supe-

riores no último sábado (24). As pro-

moções, publicadas no Diário Oficial 

do Estado (DOE), atingiram todas as 

carreiras e classes e foram concedidas 

por merecimento e antiguidade. Fo-

ram 654 ascensões na Polícia Militar, 

1.516 na Polícia Civil e 281 na Polícia 

Científica. 

CONCURSOS 

Para reforçar o efetivo das polícias, es-

tão em andamento concursos para 

preencher 8.100 vagas de soldados da 

Polícia Militar e 2.750 vagas da Polícia 

Civil, sendo 250 delegados, 600 inves-

tigadores, 800 escrivães, 300 agentes 

de telecomunicações, 400 entre papi-

loscopistas e auxiliares, e 400 agentes 

policiais. 

LEIA + http://bit.ly/2P2Bt07 

 

 

 

 

GOVERNO ENTREGA UNIDADE DA CRECHE ESCOLA NA REGIÃO DE SÃO ROQUE 

O Governo do Estado de São Paulo entregou 

nesta terça-feira (27) mais uma unidade do Pro-

grama Creche Escola em Coronel Macedo, muni-

cípio da região de São Roque. A construção con-

tou com investimento de cerca de R$ 1,5 milhão 

do governo paulista, em parceria com a prefei-

tura local. 

A Creche Olímpio Garcia Batista tem capacidade 

para atender 130 crianças de zero a 5 anos. O pré-

dio tem salas pedagógicas, berçários com fraldá-

rio e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e 

área de serviço. A unidade também respeita to-

das as normas de segurança e de acessibilidade. 

 

LEIA+ http://bit.ly/2ZtFg6n 
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