
 
 
 
 
 
 
 

 

SÃO PAULO BATE RECORDE 

DE DROGAS APREENDIDAS 

Graças às operações integradas das 

polícias civil e militar, São Paulo regis-

trou o maior número de apreensão de 

drogas desde 2001. Foram 40,4 tone-

ladas de entorpecentes retirados de 

circulação em todo o Estado.  

LEIA + http://bit.ly/2HP55Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 21 de maio de 2019 –Terça-feira – Edição 26 

ANÚNCIADO R$ 1,4 BILHÃO PARA FÁBRICA DE  

CAMINHÕES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Serão gerados mais de 400 empregos na unidade 

Nesta terça-feira, a montadora de veículos comerciais Scania, anunciou o investi-

mento de R$ 1,4 bilhão para a fábrica que fica em São Bernardo do Campo. O 

aporte será destinado para a modernização da unidade que irá mudar sua linha 

de montagem e trazer uma nova geração de caminhões. Com o recurso, a fabri-

cante poderá participar do IncentivAuto, programa estadual que oferece 25% de 

desconto no ICMS mediante criação de empregos e investimentos comprovados 

do setor automotivo. A Scania é considerada a mais moderna e habilitada em 

indústria 4.0 da América Latina, além de ser referência mundial de transporte 

sustentável. LEIA + http://bit.ly/2VHvGLw 

 

 

 

 

 

CHEGA AO ABC NOVA FAR-

MÁCIA DE MEDICAMENTOS 

DE ALTO CUSTO  

Nesta terça-feira, a população do ABC 

ganhou uma nova farmácia de medica-

mentos especializados, localizada no 

Poupatempo de São Bernardo do Cam-

po, que beneficiará 13 mil pessoas. 

Antes, os remédios eram distribuídos 

para toda a região do ABC apenas na 

unidade do Hospital Mario Covas, em 

Santo André. Há oito anos a região pede 

por novo local.  

Este foi o piloto do projeto de descen-

tralização do Governo Estadual que visa 

de facilitar o acesso aos cidadãos e re-

duzir as filas de espera.   

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

 

 

 
 

 

EMISSORAS DE RÁDIO RECEBEM CRÉDITO DE ATÉ  

R$ 30 MILHÕES  

Nesta terça-feira, o Governo Estadual anunciou a abertura de um crédito 

de R$ 30 milhões para modernização de equipamentos de radiodifusão e 

geração de energia renovável para 400 emissoras paulistas de rádio e TV. 

A ação inédita e é fruto de uma parceria entre a Desenvolve SP com a As-

sociação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo 

(Aesp). A iniciativa visa o cumprimento do Decreto do Governo Federal, 

que prevê a extinção do serviço AM. 

LEIA+ http://bit.ly/30zwXrK 

 

 

 


