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AOS LEITORES
Somente este primeiro caderno

está sendo distribuído
em milhares de  residências

de Tatuí.

DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO

MULTINACIONAL DEVERÁ GERAR
MIL EMPREGOS EM BOITUVA

Marcusso e Hernando visitam as obras de terraplanagem da multinacional.

Foto: Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Boituva.

CHUVA PROVOCA ESTRAGOS EM TATUÍ

Na terça-feira (4), fortes
chuvas provocaram estragos
em Tatuí. Algumas regiões ala-
garam. Na Vila Dr. Laurindo,
na Avenida Senador Laurindo
Dias Minhoto, próximo ao Clu-
be de 3ª Idade, a força da água
fez o asfalto ceder e a via públi-
ca ficou toda esburacada. Na
Vila Menezes, o mesmo acon-

teceu em uma das ruas. Na
Santa Casa de Misericórdia de
Tatuí, pacientes registraram
nas redes sociais o momento
que a água, que rompeu o teto,
atingiu a recepção, molhando
todo o chão. Na Etec Salles
Gomes, vários danos ocorre-
ram em um corredor e sala de
aula. As aulas foram suspen-

sas  na noite de terça-feira e a
escola não funcionou no dia
seguinte.

Outra região atingida pela
forte chuva foi a da Rodoviária
Municipal, próximo ao Conser-
vatório. A água invadiu o local de
embarque e desembarque de
passageiros, prejudicando o trá-
fego de ônibus.

Chuva faz estragos na Santa
Casa.

A rodoviária foi inundada com a intensidade da chuva.

Na quarta-feira (29), o prefei-
to Edson Marcusso e o vereador
Hernando Aquino, presidente da
Câmara Municipal de Boituva,
visitaram as obras de terrapla-
nagem de uma nova indústria
que está em fase inicial de im-
plantação, às margens da Ro-
dovia Castello Branco. Segundo
consta, são aproximadamente
200 mil metros quadrados em
preparação para a construção
de galpões, que serão distribu-
ídos em vários níveis.

O prefeito Edson Marcusso
por questões estratégicas e de
mercado,  atendendo pedido da
empresa, não divulga detalhes
deste novo projeto, tais como
nome e segmento de atuação. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Boituva informa
que o empreendimento é prove-
niente de investimentos de uma
multinacional japonesa, que
detém 30% do mercado mundi-
al em seu segmento. A secreta-
ria garante que a indústria deve-
rá gerar, somente na planta de
Boituva, aproximadamente mil
novas vagas de trabalho, sendo
500 para engenheiros.

O prefeito explica que o em-
preendimento resulta da reto-
mada da política para atrair no-
vos investimentos e informa que
somente nestes primeiros 21
meses de gestão, conseguiu
sete novas empresas para o
município. Outro empreendi-
mento é a instalação de lancho-
nete do McDonalds, anunciada
recentemente pela rede mundi-
al no segmento de alimentos. A
instalação da lanchonete, na
Avenida dos Trabalhadores, está
em fase adiantada e a previsão
de seu funcionamento é em de-
zembro. Os treinamentos de
empregados já começaram e a
unidade deve gerar até 60 va-
gas.


