
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

São Paulo, 27 de março de 2019 – Quarta-feira – Edição 10 

COM INCENTIVOS DO GOVERNO DE SP ITIRAPINA 

RECEBE NOVA FÁBRICA DE AUTOMÓVEIS DA HONDA 
A unidade que começou a operar nesta quarta-feira (27) tem capa-

cidade produtiva de 120 mil carros  

O Governador João Doria participou, nesta quarta-feira (27), da cerimônia que 

marcou o início das operações da nova fábrica da Honda Automóveis do Brasil 

em Itirapina, no interior paulista. As atividades começam com o faturamento 

do primeiro Fit produzido nas instalações. A construção contou com o auxílio 

do Governo do Estado na seleção da área, através da InvestiSP, e no financia-

mento realizado pela Desenvolve SP.  

Com o objetivo de fortalecer o setor automotivo, por meio da manutenção e 

ampliação de empregos, o Governo Paulista anunciou, neste mês, o Programa 

IncentivAuto – Gerando Emprego e Renda, que concederá descontos de ICMS 

para todas as empresas fabricantes de veículos interessadas em aderir à inicia-

tiva. LEIA + http://bit.ly/2JKirZB 

 

 

MORADORES DO VALE DO RIBEIRA RECEBEM 

REGULARIZAÇÃO DE LOTES 
Neste mês de março, graças a um trabalho realizado pelo Secretaria 

da Justiça e Cidadania e da Fundação Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo (Itesp), 965 famílias do Vale do Ribeira transformaram o so-

nho em realidade com a legitimação fundiária e domínio de proprie-

dade. Foram beneficiados moradores das cidades de Sete Barras, Pa-

riquera-Açu, Iguape, Cajati e Registro. LEIA + http://bit.ly/2HKA4qz 

 

 

OPERAÇÃO SÃO PAULO 

MAIS SEGURO APREENDE 

1,2 TONELADA DE DROGAS 

A ação resultou em 35.416 aborda-

gens, sendo 199 pessoas presas e/ou 

apreendidas e 102 foragidos captura-

dos. Também houve a apreensão de 

mais de uma tonelada de drogas. 

Mais de 31,4 mil veículos foram vistori-

ados e 114 motoristas autuados por 

consumo de álcool ou se recusar a pas-

sar pelo teste do bafômetro. A PM 

também recuperou 43 veículos produ-

tos de roubo ou furto e retirou das 

ruas 13 armas de fogo. 

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

 

 

ESTAÇÃO SANTA CRUZ, DA 

LINHA 5-LILÁS, RECEBE 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

As ações ocorrerão nesta quarta (27) e 

quinta-feira (28), das 14h às 18h, na es-

tação Santa Cruz, da Linha 5-Lilás. A ini-

ciativa tem o objetivo de ampliar a co-

bertura vacinal na cidade, que ainda 

não alcançou a meta de 95%. 

LEIA + http://bit.ly/2UYrK9t 
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