
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 29 de julho de 2019 – Segunda-feira – Edição 51 

ESTADO RECEBE INVESTIMENTOS DA CARGILL E BRACELL 

NEGOCIADOS DURANTE FÓRUM ECONÔMICO EM DAVOS 
Valor total injetado pelas empresas será de R$ 7,55 bilhões, gerando mais de 

7,62 mil empregos no Estado.  

O Governador João Doria participou do lançamento da pedra fundamental da nova 

fábrica de pectina da Cargill, em Bebedouro. Com custo de R$ 550 milhões, unidade 

deverá começar a funcionar em 2 anos. Na mesma tarde, o Governador anunciou o 

investimento de R$ 7 bilhões na expansão da fábrica de celulose da Bracell, em Len-

çóis Paulista. Este é o segundo maior investimento anunciado nestes seis meses de 

gestão. Ambos negócios foram costurados durante o Fórum Econômico Mundial, em 

Davos, em janeiro, e fazem parte do projeto de Polos de Desenvolvimento Econô-

mico.      LEIA + bit.ly/2K3NfTm e bit.ly/2K2FsFk 

 

 

 

 

 

GOVERNO INVESTE R$ 7,3 

MILHÕES PARA CONCLUIR 

HOSPITAL DE BEBEDOURO  

O Governo de São Paulo investirá 

mais R$ 7,3 milhões na segunda fase 

das obras do Hospital de Bebedouro, 

que inclui instalação de rede elétrica 

e hidráulica, ar condicionado, pintura 

e acabamentos. A previsão de início 

desta etapa é ainda neste trimestre e 

deverá ser concluída até o final do pri-

meiro semestre de 2020.  

Até o momento, o Estado já investiu 

R$ 42 milhões em obras de estrutura 

na primeira fase.  

O Hospital Estadual de Bebedouro 

fará atendimento de médica comple-

xidade e terá 133 leitos, sendo 20 de 

UTI, quatro salas cirúrgicas e um Cen-

tro de Diagnóstico para exames de 

imagem. 

LEIA+ bit.ly/2K2FsFk 

 

bit.ly/2LGs5N9 

 TRAVESSIA SANTOS-GUARUJÁ GANHA EMBARCAÇÃO REFORMADA  
A embarcação FB-11 voltou a operar na Travessia 

Santos-Guarujá, após serviços de reforma, que in-

cluíram quatro novos motores, equipamentos mo-

dernos e pintura. Os novos motores fazem parte 

de um pacote de 30 equipamentos adquiridos, 

num valor total de R$ 10 milhões. A embarcação 

tem capacidade para transportar até 36 veículos.  

Com o retorno da FB-11, a Travessia Santos-Gua-

rujá passa a contar com sete embarcações. No iní-

cio do ano eram apenas cinco e, já em março, foi 

entregue pelo Estado a sexta embarcação.  

LEIA+ bit.ly/30Vy1p8 
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