
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 07 de maio de 2019 –Terça-feira – Edição 20 

COM APOIO DA INVESTSP, PRIMEIRO CENTRO DE  

INOVAÇÃO DA P&G É INAUGURADO EM LOUVEIRA 
Unidade será responsável pela pesquisa e desenvolvimento de produtos 

para toda a América Latina e outros países 

Foi inaugurado hoje (07), em Louveira, o primeiro Centro de Inovação da P&G no 

Brasil com o apoio da InvestSP. Foram investidos cerca de R$ 200 milhões em ins-

talações contratação de mão de obra especializada e viabilização das operações. A 

InvestSP, que já havia apoiado a P&G na expansão da sua linha de detergentes no 

município, deu suporte durante a implementação do novo Centro de Inovação. A 

agência acompanhou os processos da empresa para obtenção de licenciamento 

ambiental junto aos órgãos responsáveis. 

A nova unidade também será a única da empresa no mundo onde o mesmo local 

terá toda a cadeia de desenvolvimento de produtos, reunindo planta industrial, 

centro de inovação e distribuição. LEIA + http://bit.ly/2WxSXAI 

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

 

 

 

 

 

METRÔ E CPTM TÊM  

TRATAMENTO ESPECIAL 

PARA OS CICLISTAS EM SP 

As duas companhias oferecem vagas nos 

bicicletários e espaços para as bikes nos 

vagões, permitindo viagens com mais se-

gurança e conforto aos usuários. 

Na CPTM, as bicicletas são liberadas aos 

fins de semana, a partir das 14h de sá-

bado até o encerramento da operação 

comercial, e durante todo o dia aos do-

mingos e feriados. Durante a semana, as 

bikes estão liberadas para embarque no 

trem após as 20h30. São 6.261 vagas em 

bicicletários, oferecidas em diversas es-

tações do sistema. 

No Metrô, as bicicletas são permitidas 

em horários específicos, de segunda a 

sexta, a partir das 20h30 até o último 

trem.  

De sábado, a partir das 14h também até 

o último trem e de domingos e feriados 

durante todo o funcionamento. O Metrô 

disponibiliza 600 vagas de bicicletários e 

paraciclos nas estações do sistema onde 

existem demandas. 

Ambas as companhias possuem regras 

de utilização fixadas nas estações. 

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

 

DÉCIMA EDIÇÃO DA OPERAÇÃO SÃO PAULO MAIS SEGURO PRENDE 166 PESSOAS 

A operação foi feita pela Polícia Militar em todo o Estado entre última se-

gunda-feira (6) e a madrugada desta terça (7). A ação contou com a mobi-

lização de 18.602 policiais militares, mais de 7.742 viaturas e 12 helicópte-

ros, distribuídos em 2.109 pontos. 

Foram realizadas 32. 436 abordagens, 166 foram pessoas presas, 113,6 kg 

de drogas foram apreendidos, mais de 28 mil veículos foram vistoriados e 

108 motoristas autuados.  

A ação busca garantir a redução dos indicadores criminais, aumentar a pre-

sença ostensiva e combater o crime. LEIA + http://bit.ly/2J5tGL4 

 

 


