
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 19 de março de 2019 – Terça-feira – Edição 07 

GOVERNO DE SP MANTÉM GM NO ESTADO E MON-

TADORA ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 10 BI 
Montadora manterá 15 mil empregos nas fábricas de São José dos 

Campos e de São Caetano do Sul e promete criar mais 1,2 mil 

O Governador João Doria reuniu-se com o presidente da General Motors 

América Latina, Carlos Zarlenga, na manhã desta terça-feira (19), para anun-

ciar que a montadora fará aporte de R$ 10 bilhões em São Paulo, entre 2020 

e 2024, nas plantas de São José dos Campos e de São Caetano do Sul.  

Com os novos investimentos, 15 mil empregos serão preservados no Estado 

e outros 1,2 mil postos serão criados - 400 diretos e 800 indiretos.  

LEIA + http://bit.ly/2Y7zEiP 

 

 

 

CARRETA “MULHERES DE 

PEITO” PERCORRE O ES-

TADO NO MÊS DA MULHER 

As carretas-móveis do programa “Mu-

lheres de Peito”, da Secretaria de Es-

tado da Saúde, vão percorrer durante 

o mês de março as cidades de Ferraz 

de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, no 

Alto Tietê; Mauá, na Grande ABC; e Rio 

Claro, na região de Piracicaba (confira 

o cronograma completo abaixo). 

O serviço oferece mamografias gratui-

tas e sem necessidade de pedido mé-

dico para mulheres entre 50 e 69 anos 

de idade de segunda à sexta-feira, das 

9h à 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, 

exceto feriados. As imagens captadas 

pelos mamógrafos são encaminhadas 

para o Serviço Estadual de Diagnóstico 

por Imagem (Sedi), que emite laudos à 

distância, na capital paulista. O resul-

tado sai em até 48 horas após a reali-

zação do procedimento. 

A carreta do Mulheres de Peito tam-

bém atende mulheres mais jovens. 

Neste caso, entretanto, é obrigatório 

levar o pedido médico. LEIA + 
http://bit.ly/2TKupqR 

 SAÚDE LIBERA R$ 54 MILHÕES PARA COM-

PLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES 
A Secretaria de Estado da Saúde repassará R$ 54 milhões 

para auxiliar no custeio do Complexo Hospitalar dos Estiva-

dores, localizado no município de Santos.  

O convênio, que será assinado nos próximos dias, permite a 

continuidade da assistência ofertada pelo Hospital dos Esti-

vadores para a Baixada Santista, garantindo atendimento à 

população. 

LEIA + http://bit.ly/2TPn1dE 
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