
 
 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DE SP ATUA PARA EVITAR FECHAMENTO 

DE FÁBRICA NO ABC 

FORD GARANTE A PERMANÊNCIA DOS PÓLOS DE TAUBATÉ, TATUÍ, BARUERI, E DE SEDE 

ADMINISTRATIVA NO ABC 

O Governador João Doria se reuniu nesta quinta-feira (21) com diretores da montadora norte-americana 

Ford para discutir o fechamento da fábrica de veículos de São Bernardo do Campo. O Estado se 

comprometeu em ajudar a Ford a buscar um comprador para o pólo e a montadora aceitou a 

contrapartida de manter os 1.200 funcionários na sede administrativa do ABC Paulista e não fazer 

mudanças ou cortes de empregos nas unidades de Taubaté, Tatuí e Barueri. 

ALUNOS DA REDE ESTADUAL FREQUENTARÃO 

UNIVERSIDADE DURANTE O ENSINO MÉDIO 

AULAS NO CONTRA TURNO 

OFERECERÃO A EXPERIÊNCIA 

DA VIDA UNIVERSITÁRIA DE 

FORMA COMPLEMENTAR NA 

ÚLTIMA ETAPA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Serão atendidos até 30 mil 

alunos da rede do Ensino Médio 

em 2019 pelo programa Educa 

SP, com acesso a atividades 

complementares em instituições 

de ensino superior públicas e 

privadas parceiras em todo o 

Estado. 

O certificado estará atrelado à conclusão do Ensino Médio e a carga horária do curso não vai substituir 

as aulas regulares, que continuam obrigatórias. Os cursos terão duração de 200 horas e estarão em 

consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As atividades serão ministradas nas 

instituições de ensino superior no contra turno escolar dos alunos das escolas estaduais de São Paulo.  
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GOVERNO DE SP REDUZ REAJUSTE DE  

GÁS INDUSTRIAL 

ACORDO ENTRE INDÚSTRIA PAULISTA E COMGÁS ALTERA AUMENTO MÉDIO DE 37% PARA 

23% A PARTIR DE 1º DE MARÇO 

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (22) os termos do acordo entre a indústria paulista 

e a Comgás para reduzir o reajuste médio no preço do gás industrial de 37% para 23% a partir de 1º de 

março. O acordo aconteceu depois que setores pediram a ajuda do Estado para estabelecer mesa de 

negociação com a concessionária. 

O Governo realizou reuniões ao longo do mês de fevereiro entre as indústrias química, de vidros e 

cerâmica, a Comgás e a Arsesp (agência reguladora). Na sequência, as empresas reunidas fecharam 

um acordo, que foi oficializado junto à Arsesp. 

Com o ajuste, a diferença será recalculada em maio, quando ocorre a revisão tarifária da concessionária. 

Estes setores são grandes consumidores de gás na sua produção e algumas indústrias tiveram sua 

competitividade afetada pelo reajuste. 

NOVO ESTÚDIO MULTIMÍDIA FACILITARÁ A 

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO 

ESPAÇO HOMENAGEIA 

JORNALISTA ADALBERTO 

BOTTINI QUE PRESTOU 

10 ANOS DE SERVIÇO 

PARA A COMUNICAÇÃO 

DO ESTADO DE SP 

O novo estúdio foi lançado 

com o objetivo de dar maior 

transparência ao Governo. 

Será possível prestar contas 

e se comunicar melhor com 

a população do Estado 

através da internet, canais 

oficiais e programas de 

Rádio e TV.  

O espaço viabiliza a participação do governador, secretários e técnicos do governo em entrevistas de 

qualquer emissora de rádio e TV do país sem o deslocamento das equipes de reportagem ao Palácio 

dos Bandeirantes. O estúdio prevê o uso de um link com retorno de áudio e vídeo em tempo real. 


