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APÓS INTERMEDIAÇÃO DO GOVERNO, CAOA ANUNCIA 

INTENÇÃO DE COMPRAR A FÁBRICA DA FORD 

Acordo prevê que os cerca de 850 funcionários serão mantidos na uni-

dade que fica em São Bernardo do Campo   

Hoje, no Palácio dos Bandeirantes, representantes do Grupo Caoa anunciaram in-

tenção de comprar a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. No início do ano, 

a Ford comunicou que iria fechar a unidade e demitir os trabalhadores. O Governo 

Estado intermediou para que a empresa mantivesse os funcionários até encontrar 

um comprador. A fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, é a unidade em ope-

ração mais antiga da empresa e também a sua sede administrativa. A Caoa deverá 

manter a fabricação de caminhões e estudará quais outros veículos serão produzi-

dos no local. LEIA + http://bit.ly/2kdZcvL 

 

 

 

 

 

 

PASSAGEIROS PODEM 

COMPRAR BILHETE DO ME-

TRÔ E DA CPTM COM NOVA 

TECNOLOGIA 

A partir de hoje, sete estações (quatro 

da CPTM e três do Metrô) participam da 

fase inicial de projeto-piloto com o sis-

tema de pagamento de tarifa por QR 

Code (código de barras bidimensional).  

Para usar a tecnologia, o passageiro 

pode comprar os bilhetes com QR Code 

nas bilheterias e, em máquinas de auto-

atendimento das estações que partici-

pam do teste e também via cartão de 

crédito pelo aplicativo VouD para celu-

lares. Após adquirido, é só utilizá-lo im-

presso ou digital nos bloqueios com lei-

tores instalados. A ação faz parte do 

plano da Secretaria de Transportes Me-

tropolitanos para modernizar os siste-

mas de pagamento de tarifas a fim de 

oferecer mais praticidade e segurança 

aos passageiros.  Os códigos serão váli-

dos até outubro, mas a recomendação é 

que sejam utilizados preferencialmente 

em 72 horas após a compra para evitar 

que a impressão do código sofra danos. 

LEIA + http://bit.ly/2ksL2XF 

 

INAUGURADO CENTRO DE DETENÇÃO PROVI-

SÓRIA DE PAULO DE FARIA 

O Governo Estadual inaugurou hoje o Centro de Detenção Provisó-

ria (CDP) de Paulo de Faria, na região de São José do Rio Preto, 

com um investimento total de R$ 51,3 milhões, sendo R$ 21,7 por 

meio do Governo Federal. O local tem capacidade para abrigar 823 

presos que aguardam julgamento. A unidade foi entregue total-

mente automatizada, com um sistema de abertura e fechamento 

das portas sem que os funcionários tenham contato direto com a 

população carcerária e com equipamentos modernos de segu-

rança, como raios-x e escâner corporal. Com esta entrega, em 

2019 já foram abertas 2.469 vagas em três novos CDPs no Estado. 

LEIA + http://bit.ly/2kg017n 
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