
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 02 de agosto de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 24 

GOVERNO VAI À CHINA EM BUSCA DE INVESTIMENTOS  

Estado também vai inaugurar primeiro escritório comercial do Brasil no país 

Representantes do Governo do Estado estarão na China entre os dias 5 e 11 de agosto 

para promover São Paulo e atrair novos investimentos. Serão realizadas cerca de 10 

reuniões com empresas e instituições dos setores bancário, energia, agronegócio, co-

municação, infraestrutura e tecnologia. Além disso, também será inaugurado o pri-

meiro escritório comercial do estado em Xangai, anunciado em abril. O funciona-

mento da unidade já começa a operar em 12 de agosto e será custeado pelo Governo 

Chinês. LEIA + http://bit.ly/2OCFUyz 

 

 

 

 

 

 

POLÍCIA RECEBE A MAIOR ENTREGA DE VIATURAS 

DOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

O Governo do Estado entregou hoje, para a Polícia Militar, 1.674 novas 

viaturas que serão distribuídas para todas as regiões do Estado, com um 

investimento de R$ 122,9 milhões. A frota é composta por 1.226 Spins e 

Traiblazers, 300 motocicletas e 148 Bases Comunitárias Móveis. Estes veí-

culos fazem parte da compra de 1.736 carros que foram anunciados em 

março deste ano. Desse total, 62 já foram entregues em março e junho 

para o Corpo de Bombeiros. O valor total para a aquisição das viaturas foi 

R$ 137,7 milhões. LEIA + http://bit.ly/2Yy8wZm 

 

 

 

 

ANUNCIADOS R$ 7,3 MI 

PARA CONCLUSÃO DO HOS-

PITAL DE BEBEDOURO 

O Governo do Estado investirá mais R$ 

7,3 milhões na segunda fase das obras 

do Hospital de Bebedouro, que deve ini-

ciar ainda neste trimestre. Até o mo-

mento já foram investidos R$ 42 mi-

lhões em obras na primeira fase.  

LEIA + bit.ly/2K2FsFk 

 

 

 

 

MELHORIAS NO METRÔ 

Esta semana o Governo Estadual entre-

gou um novo acesso na Estação Oscar 

Freire, da linha 4- Amarela do Metrô, 

para facilitar a chegada ao Hospital das 

Clínicas. Também foram anunciadas 

obras de melhoria na estação Capão Re-

dondo, da linha 5-Lilás.  

LEIA + http://bit.ly/2YhmP9z 

 

 

EXPANSÃO DE FÁBRICA DA 

BRACELL VAI GERAR MAIS 

DE 2 MIL EMPREGOS 

Serão investidos R$ 7,5 bilhões para a 

expansão da fábrica de celulose da Bra-

cell, em Lençóis Paulista, que vai gerar 

2,1 mil novos empregos. Este é o se-

gundo maior investimento anunciado 

este ano e faz parte do projeto dos Polos 

de Desenvolvimento Econômico.     

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