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EMPRESA CHINESA MOSTRA INTERESSE EM INVESTIR EM 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SÃO PAULO 

Maior grupo de construção ferroviária do país tem Trem Intercidades 

como principal foco 

Representantes do Governo Estadual se reuniram hoje com o Presidente da China 

Railway Construction Corporation (CRCC), no primeiro dia da missão internacional 

à China, para discutir possíveis investimentos em projetos de infraestrutura no Es-

tado. O grupo, que é o maior no ramo de construção ferroviária, demostrou inte-

resse nas propostas, principalmente no Trem Intercidades, que ligará a cidade de 

São Paulo às regiões de Campinas e Vale do Paraíba.  

Além disso, as lideranças do Governo também participaram de um seminário para 

promover o Estado e de mais três encontros com possíveis investidores.  

LEIA + http://bit.ly/2MG3qYT 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES PARA A CON-

TRATAÇÃO DE 2,7 MIL SOL-

DADOS COMEÇAM ESTE 

MÊS 

As inscrições para as 2.700 vagas de sol-

dados de 2ª classe, com salário inicial de 

R$ 3.164,58, vão de 15 de agosto à 25 

de setembro. A abertura do concurso 

público foi autorizada em 30 de março. 

Os futuros soldados da Polícia Militar te-

rão como atribuição principal o policia-

mento ostensivo e preservação da or-

dem pública, além da repressão aos cri-

mes e a aplicação da lei. 

LEIA + http://bit.ly/2YK83U7 

 

GOVERNO ENTREGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTOS EM OLÍMPIA 

Com investimento de R$ 28 milhões, o Governo do Estado entregou 

no último sábado a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) em 

Olímpia que, além de beneficiar toda a população da região e as ba-

cias hidrográficas dos rios Turvo e Grande, ainda vai retirar cerca de 

81 toneladas mensalmente de esgoto doméstico lançado in natura 

no córrego Olhos D’Água. Durante o evento, também foi assinado 

convênio com a Prefeitura do município para o financiamento das 

obras do Bosque Urbano e de Educação Ambiental. 

LEIA + http://bit.ly/2T6acIq 

 

 

 

 

 

CARRETAS “MULHERES DE 

PEITO” CHEGAM A TRÊS CI-

DADES ESTA SEMANA 

A partir de hoje, as moradoras de Biri-

gui, São Bernardo do Campo e Tatuí po-

dem contar com a unidade móvel “Mu-

lheres de Peito” que oferece mamogra-

fias grátis, sem necessidade de pedido 

médico para mulheres entre 50 e 69 

anos. LEIA + http://bit.ly/2KfErdd 

 


