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O armamento da Polícia 
Miliar de São Paulo será re-
forçado. O governador João 
Doria e o secretário da Segu-
rança Pública, general João 
Camilo Pires de Campos, 
anunciaram nesta terça-feira 
a aquisição de 40 mil pistolas 
semiautomáticas calibre .40 
para a corporação. As armas 
serão adquiridas por meio 
de licitação internacional e 
totalizam um investimento 
de aproximadamente US$ 
20 milhões – cerca de R$ 
80 milhões. “Essa é a maior 
compra já realizada pelo Go-
verno do Estado e colocará a 
Polícia Militar em condições 
de modernidade absoluta em 
questão de equipamento, 
permitindo o enfrentamento 
adequado nas ruas”, disse o 
governador.  O secretário da 
Segurança também destacou 
a importância da aplicação 
de recursos para a melho-
ria da operação policial. 
“O investimento é funda-
mental para que a força de 
segurança consiga operar. 
Não há operação sem uma 
base logística forte e com-

Osasco vai ter Bilhete Único
a partir de dezembro, diz Lins 
Anúncio foi  feito pelo prefeito Rogério Lins durante reunião com moradores da região do Veloso. 
“Com o bilhete eletrônico, o munícipe poderá pegar a segunda condução sem pagar tarifa”, afirmou
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Da redação
(cotidiano@webdiario.com.br)

Osasco vai adotar Bilhete Único, no 
transporte público municipal, a partir 

de dezembro. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Rogério Lins, esta semana, 
durante reunião com moradores da 
região do Jardim Veloso, que recebe 
mutirão de limpeza da prefeitura. 

“Com o bilhete eletrônico, o muníci-
pe poderá pegar a segunda condução 
sem pagar tarifa”, afirmou. O prazo é 
menor que estimativa anterior do pre-
feito, que previa implantar o sistema 

até fevereiro de 2020. O Bi-
lhete Único é uma integração 
que permite ao usuário pagar 
uma só passagem para usar 
vários meios de transporte, 
em determinado período de 
tempo. Em São Paulo, por 
exemplo, o usuário pode fazer 
até 4 viagens de ônibus, trens 
e Metrô durante o período de 
3 horas, pagando uma tarifa. 
Na região, sistema semelhante 
já funciona em Carapicuíba e 
Barueri.  A prefeitura negocia 
a implantação com as empre-
sas de ônibus desde o final do 
ano passado e também estuda 
fazer integração com os trens 
e metrô. No caso das empre-
sas de ônibus, as negociações 
dependem principa lmente 
do valor que será subsidiado 
pelos cofres municipais, hoje 
estimado em R$3 milhões por 
mês. Outro ponto em nego-
ciação é a redução, para 60 
anos, na idade mínima para 
concessão de benef ício de 
transporte gratuito. Hoje, nas 
linhas municipais de Osasco, 
têm direito a passagem  livre 
pessoas com mais de 65 anos. 
Já o limite de 60 anos é ado-
tado na maioria das cidades 
brasileiras, seguindo o Esta-
tuto do Idoso. A ampliação da 
isenção também estaria inclu-
ída no cálculo do subsídio. A 
implantação do Bilhete Único 
vem sendo discutida há mais 
de 10 anos na cidade.

Preso acusado de balear delegado 
Erica Celestini e Maranhão
(policia@webdiario.com.br)

Foi preso um dos ladrões 
acusados de terem baleado um 
delegado do Deic durante ten-
tativa de assalto, em dezembro 
do ano passado, em Osasco.  O 
delegado estava em sua moto, 
voltado para casa, quando foi 
abordado por dois assaltantes, 
em outra moto. Ele reagiu e 
houve troca de tiros. A vítima 
foi atingida no braço e na per-
na e os suspeitos conseguiram 
fugir. O caso foi registrado, 
originalmente, no 4º DP de 
Osasco. Mas, em dezembro, 
as investigações foram trans-
feridas para a Dise. De acordo 
com o delegado Igor Alves 
Guedes de Oliveira, titular da 

especializada, os investigado-
res conseguiram identificar os 
dois suspeito e obter os man-
datos de prisão temporária. 
Em operação, esta semana, 
um dos assaltantes foi preso 
na Favela do Flamenguinho, 
na Zona Norte de Osasco. 
“Além de ter confessado o 
crime, ele foi reconhecido por 
fotografia e, após a prisão, 
também pessoalmente pela 
vítima”, explica o delega-
do. “O comparsa também já 
está identificado e esperamos 
prendê-lo em breve”, com-
pleta.  O suspeito preso era o 
condutor da moto. Já o foragi-
do estava na garupa. Segundo 
o comparsa, ele também foi 
baleado na troca de tiros, mas 
está vivo. 

petente, por isso estamos 
empreendendo esforços para 
melhorar as condições dos 
policiais”. Na próxima quin-
ta-feira, às 10 horas, no Cen-
tro de Operações da Polícia 
Militar, será realizada uma 
audiência pública para apre-
sentar às empresas interessa-
das as especificações técnicas 
exigidas para as armas e 
também serão discutidas as 
sugestões dos presentes. O 
edital será publicado até 30 
dias após a audiência públi-
ca. Também foi anunciado 
outros processos licitatórios 
que estão sendo processa-
dos para a compra de mais 
armas, como pistolas, fuzis 
e metralhadoras, bem como 
escudos e coletes balísticos, 
totalizando um investimento 
de R$ 108, 9 milhões. Além 
disso, também foi autorizada 
a aquisição de rádios, que 
somam R$ 87 milhões.  “São 
mais de R$ 200 milhões em 
equipamentos para darmos 
as melhores condições aos 
policiais militares”, ressaltou 
o comandante geral da PM, 
coronel Marcelo Vieira Salles. 

Doria anuncia compra de 40 mil 
pistolas para a Polícia Militar


