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VOLKSWAGEN VAI INVESTIR R$ 2,4 BILHÕES NA FÁBRICA 

DE S. BERNARDO DO CAMPO 

Investimento vai garantir cerca de 1,5 mil novos empregos 

O anúncio aconteceu na sede da empresa, na Alemanha, e contou com a presença 

de representantes do Governo Paulista que estão no país para atrair mais recursos 

para o Estado. O valor de R$ 2,4 bilhões será destinado para a fabricação de novo 

modelo de automóvel da marca na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC. A 

expectativa é que cerca de 1,5 mil novos empregos sejam gerados na região com o 

investimento. A unidade da Volkswagen em São Bernardo foi inaugurada há quase 

60 anos, sendo a primeira fábrica da marca instalada fora da Alemanha. É conside-

rada um complexo industrial por abrigar atividades como estamparia, armação da 

carroceria, pintura, montagem final, centro de pesquisa, planejamento e desenvol-

vimento de novos produtos. LEIA + http://bit.ly/2zwcgAs 

 

 

 

 

 

PENÁPOLIS VAI RECEBER R$ 3,7 MILHÕES 

PARA A CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA 

O Governo do Estado liberou a verba de R$ 3,7 milhões para a cons-

trução de uma rotatória na vicinal Arnaldo Covolan, em Penápolis. A 

obra é um pedido antigo da região e vai beneficiar a população do 

município e também empresas locais e das cidades vizinhas. A previ-

são é que os trabalhos sejam iniciados em cerca de 60 dias, após en-

cerramento de processo de licitação. A rotatória deve ser concluída 

em até dois anos, de acordo com o projeto apresentado pelo municí-

pio. LEIA + http://bit.ly/2UgWwej 

 

 

 

 

 

GOVERNO VAI FINANCIAR 

R$ 3,3 MILHÕES PARA 

OBRAS DE INFRAESTRU-

TURA EM SUZANO 

O projeto financiado vai facilitar a circu-

lação de pedestres e veículos, além de 

ajudar no escoamento da produção 

agrícola e industrial do município. O di-

nheiro veio da linha de crédito Via SP e 

será usado para compra de máquinas e 

equipamentos para execução de inter-

venções viárias A Prefeitura será res-

ponsável pelas obras.  

LEIA + http://bit.ly/348aGmy 

 LIBERADOS R$ 26,6 MI-

LHÕES PARA MAIS DE 20 

MUNICÍPIOS  

Os convênios foram assinados hoje para 

a realização de obras em 24 cidades, por 

meio de recursos do Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos (FID), da 

Secretaria da Justiça e Cidadania. O ob-

jetivo é que com os investimentos, mais 

empregos sejam gerados e seus equipa-

mentos públicos melhorados.  

LEIA + http://bit.ly/34bpAby 

 


