
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

São Paulo, 30 de agosto de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 28 

VOLKSWAGEN VAI INVESTIR R$ 2,4 BILHÕES EM  

FÁBRICA DE SÃO PAULO 

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 foram ao 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. LEIA + http://bit.ly/2zwcgAs 

 

 

 

 

 

 

INAUGURADA A ESTAÇÃO JARDIM PLANALTO DA LINHA 15-PRATA DO METRÔ 

Na última segunda-feira, o Governo Estadual entregou a Estação 

Jardim Planalto da linha 15-Prata do Metrô, que liga a região de Sa-

popemba (zona leste) até o bairro da Vila Madalena (zona oeste), 

beneficiando diretamente 12 mil passageiros. Suspensa desde o 

ano passado, as obras foram retomadas em abril com a previsão de 

conclusão para outubro. A linha 15-prata tem mais três estações em 

construção (Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus) que devem 

ser entregues até o final do ano. Ela é o primeiro monotrilho de alta 

capacidade de transporte do país e quando concluída vai conectar 

as regiões leste e sudeste a toda a rede de trilhos da capital, redu-

zindo em 50% o tempo de deslocamento entre a região do Iguatemi, 

na zona leste, ao centro. LEIA + http://bit.ly/2Zj9j5u 

. 

LEIA + http://bit.ly/2TWZO65 

 

 

GOVERNO ENTREGA 34ª  

CRECHE EM 2019 

A Creche Olímpio Garcia Batista foi en-

tregue esta semana no município de 

Coronel Macedo, com investimento de 

cerca de R$ 1,5 milhão. Com capaci-

dade para atender 130 crianças de zero 

a 5 anos, o prédio tem salas pedagógi-

cas, berçários com fraldário e lactário, 

secretaria, refeitório, banheiros e área 

de serviço.  Só este ano foram entre-

gues 34 unidades em todo o Estado.  

LEIA + http://bit.ly/2ZtFg6n 

 

 

 

 

LIBERADOS R$ 26,6 MI-

LHÕES PARA MAIS DE 20 

MUNICÍPIOS  

Os convênios foram assinados ontem 

para a realização de obras em 24 cida-

des, por meio de recursos do Fundo Es-

tadual de Defesa dos Interesses Difusos 

(FID), da Secretaria da Justiça e Cidada-

nia. Com estes investimentos serão ge-

rados mais empregos, mais renda e a 

melhoria nos equipamentos públicos 

dos municípios.  

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