
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 09 de agosto de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 25 

INAUGURADO PRIMEIRO ESCRITÓRIO COMERCIAL DE 

SÃO PAULO NA CHINA 
Espaço será base para negócios com empresas e o Governo Chinês 

Anunciado em abril, o Governo Estadual inaugurou hoje o primeiro escritório comer-

cial internacional de São Paulo em Xangai, na China. O local foi criado para fortalecer 

e ampliar as relações econômicas com o país, além de detectar novas oportunidades 

de investimentos. O espaço, que possuí uma aérea de 125m², está totalmente equi-

pado para garantir eficiência no trabalho, foi financiado 100% pelo Governo Chinês e 

entra em operação no próximo dia 12/08. Na ocasião, também foi apresentado um 

balanço da produtividade da viagem ao país. Foram realizadas dezenas de reuniões e 

encontros com grupos chineses interessados tanto em comprar produtos paulistas 

quanto investir no Estado. LEIA + http://bit.ly/2OLY14Z 

 

 

 

 

 

 

MALHA AÉREA DO INTERIOR SERÁ AMPLIADA 

PARA AVIÕES PEQUENOS 

O Departamento Aeroviário (DAESP) publicou hoje o edital de chama-

mento para empresas que possuem aviões de pequeno porte e que te-

nham interesse em operar nos aeroportos do interior. A iniciativa prevê 

estimular e ampliar o número de voos entre os municípios para facilitar o 

desenvolvimento regional e não interfere o plano para o uso de aerona-

ves maiores. A sessão pública de abertura dos envelopes com as propos-

tas deve ocorrer no mês que vem. LEIA + http://bit.ly/2KtDaiZ 

 

 

 

 

CRCC TEM INTERESSE EM 

PROJETOS DO ESTADO 

Grupo CRCC (China Railway Construc-

tion Corporation) assinou um protocolo 

de intenções com o Estado garantindo o 

interesse de participar dos projetos do 

Trem Intercidades, despoluição do Rio 

Pinheiros e da linha 6-Laranja do Metrô.  

LEIA + http://bit.ly/2YV5VsQ 

 

 

 

 

HB DE RIO PRETO VAI RECE-

BER R$ 8,4 MILHÕES PARA 

TRAMENTO ONCOLÓGICO  

O Hospital de Base de Rio Preto vai re-

ceber R$ 8,4 milhões do Governo Esta-

dual para tratamento oncológico e ou-

tras especialidades. A unidade é uma 

das maiores do país e integra a Rede 

Hebe Camargo de Combate ao Câncer. 

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

 

 

GIGANTE CHINESA DE TELE-

FONIA MÓVEL ANUNCIA SE-

GUNDA FÁBRICA EM SP 

A Huawei Brasil anunciou hoje a instala-

ção de uma nova fábrica no Estado, com 

investimento de US$ 800 milhões, com 

objetivo de participar do leilão da tecno-

logia 5G marcado para março de 2020. A 

Huawei já tem uma fábrica em Soro-

caba. LEIA + http://bit.ly/2yQkGm6 

 


