
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 11 de setembro de 2019 – Quarta-feira – Edição 72 

PRÉDIO DO 8° DISTRITO POLICIAL DA CAPITAL É  

INAUGURADO APÓS REFORMA 

Unidade foi ampliada com novas instalações e modernizada com  

equipamentos de informática e mobília 

O Governo Estadual inaugurou, hoje, as novas instalações do 8º Distrito Policial, na 

zona leste da Capital. Foram investidos R$ 4,6 milhões para obras de reforma e 

ampliação da estrutura do prédio, como novas salas e celas, além de novos equi-

pamentos de informática, mobília e um ambiente para receber a polícia militar e a 

guarda civil municipal. O prédio ainda está adequado ecologicamente, pois possui 

captação de águas pluviais (reaproveitamento da água da chuva) e geração própria 

de energia.  As melhorias beneficiam tanto o trabalho dos policiais como o atendi-

mento à população. LEIA + http://bit.ly/2kFRkmS 

 

 

 

 

 

POLICIAIS SÃO HOMENA-

GEADOS PELA 8ª EDIÇÃO 

DO POLICIAL NOTA 10 

Hoje foram homenageados policiais ci-

vis, militares e técnicos-científicos que 

se destacaram em grandes ocorrências 

no mês de agosto com o certificado Po-

licial Nota 10. Entre os casos, está o sal-

vamento de um bebê e prisões relacio-

nadas à sequestro e drogas. O pro-

grama foi criado no início deste ano 

com o objetivo de reconhecer o bom 

trabalho policial. Ao todo já foram ho-

menageados 178 policiais.  

LEIA + http://bit.ly/2kfPQQ7 

 

QUASE 22 MIL BILHETES COM QR CODE FORAM VENDIDOS NA 1ª SEMANA DE TESTE 

Em apenas uma semana, já foram vendidos 21,8 mil bilhetes com 

QR Code (código de barras bidimensional) nas setes estações parti-

cipantes do projeto-piloto. A nova tecnologia começou a ser usada 

na terça-feira da semana passada. Os códigos podem ser compra-

dos nas bilheterias e, em máquinas de autoatendimento, e também 

via cartão de crédito pelo aplicativo VouD, para celulares. Após ad-

quirido, é só utilizá-lo impresso ou digital nos bloqueios com leito-

res instalados. Uma outra novidade é que, até o final do mês, será 

disponibilizado um serviço de navegação gratuita no app VouD. Ou 

seja, o usuário poderá comprar o bilhete sem gastar o pacote de da-

dos. A viabilidade da implantação definitiva do sistema e sua ampli-

ação será avaliada durante o período de testes.  

LEIA + http://bit.ly/2kuv1Rb 

 

 

 

VACINAÇÃO CONTRA O SA-

RAMPO CONTINUA 

A campanha de vacinação contra o sa-

rampo continua para bebês entre 6 me-

ses e 1 ano. A faixa etária é considerada 

a mais vulnerável a óbitos, represen-

tando cerca de 13% de casos registra-

dos no Estado. 

LEIA + http://bit.ly/2mbJpy3 

 


