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CSN ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 1,5 BILHÃO NO 

ESTADO 

 
Companhia Siderúrgica Nacional prevê a criação de 1,4 mil empregos 

O Governo de São Paulo anunciou hoje (06/06) que a empresa Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) irá investir R$ 1,5 bilhão no Estado e integrará o 

Polo Metal-metalúrgico de Máquinas e Equipamentos. A previsão é de gerar 

400 empregos diretos e mil indiretos. Este é o primeiro resultado do pro-

grama dos 11 polos de Desenvolvimento Econômico lançado no final de 

maio. Além disso, a CSN contará com apoio da Invest SP, agência paulista de 

apoio ao empreendedor, para definir o local mais adequado para o investi-

mento. LEIA + http://bit.ly/2QUDcC2 

 

 

 

 

 

PLANTIO DE 30 MIL MUDAS 

NO RIO PINHEIROS 

Uma parceria entre Secretaria do Meio 

Ambiente e Reservas Votorantim vai ga-

rantir o plantio de 30 mil mudas de 30 es-

pécies nativas paulistas em trecho de 13 

quilômetros do Rio Pinheiros. A nova 

etapa do programa Pomar Urbano terá 

30 meses de duração, nos quais a em-

presa ficará responsável pela implanta-

ção e manutenção. Desde 1999, o pro-

grama recuperou 26 quilômetros de 

margens do rio por meio de parcerias. 

LEIA +  http://bit.ly/2KwR2cE 

 

SÃO PAULO SEDIARÁ CAMPEONATO MUNDIAL DE SKATE 

Hoje (06/06), ocorreu no Palácio dos Bandeirantes o lançamento do 

campeonato mundial de skate no estilo park “World Skate Park Skate-

boarding World Championship 2019”, que será uma etapa classificatória 

para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O torneio será realizado entre 

os dias 10 e 15 de setembro e está cotado para acontecer no Parque 

Estadual Cândido Portinari. Em 2018, o parque inaugurou a pista Vans 

Skatepark São Paulo a primeira da América do Sul e a segunda do mundo 

específica para a modalidade. Cerca de 200 atletas de elite nas catego-

rias feminina e masculina deverão participar da competição.   LEIA + 

https://bit.ly/2KtlXGA 

 

 

 

 

EXAMES DE HIV E SÍFILIS EM 

ESTAÇÃO DA CPTM 

Hoje (06/06), passageiros da estação 

Itaim Paulista, da Linha 12-Safira da 

CPTM, puderam realizar testes rápidos 

de HIV e sífilis gratuitamente, entre às 9h 

e 16h. A ação é uma parceria entre CPTM 

e o Centro de Testagem e Aconselha-

mento – CTA Dr. Sérgio Arouca. LEIA + 

http://bit.ly/2MwRN7U 
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