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redes sociais, o prefeito
B Nas
de São José revela que
manteve reunião na sede
da Huawei, na China, em
sigilo. Ele a visitou em abril.

INVESTIMENTO COMPANHIA CHINESA DE EQUIPAMENTOS PARA REDES E TELECOMUNICAÇÃO PROMETEU INSTALAR NOVA FÁBRICA EM SÃO PAULO

São José entra na briga por fábrica
de R$ 3,19 bi da chinesa Huawei
Líder mundial em equipamentos para redes e telecomunicações, a companhia anunciou que irá construir uma
nova fábrica no estado de São Paulo; em Sorocaba, empresa mantém 2.000 empregos diretos e gera outros 15 mil
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O prefeito de São José dos
Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), quer trazer para o
município o investimento de
US$ 800 milhões (R$ 3,19 bilhões) que a multinacional
chinesa Huawei pretende fazer no estado de São Paulo.
Líder mundial em equipamentos para redes e telecomunicações, a companhia
anunciou que irá construir
uma nova fábrica no estado
--a empresa já possui unidade em Sorocaba, com 2.000
empregados.
O anúncio foi feito após encontro do governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
com executivos da Huawei
em Xangai, China, na semana passada.
Segundo o tucano, a definição do local de instalação da
nova fábrica será feita “nos
próximos meses”, dentro do
“polo de desenvolvimento
tecnológico” do estado, que
tem em São José o ponto de
referência.
“A definição será dada por
meio das circunstâncias de
logística, disponibilidade de
mão de obra, condições técnicas de implantação da nova
fábrica”, completou Doria.
A declaração fez o prefeito

china.
Felicio e Anderson
na Huawei, na China,
uma gigante da
tecnologia. Abaixo,
João Doria em
Pequim.
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de São José revelar, nas redes
sociais, que esteve na sede da
Huawei em abril, quando visitou a China. Ele mantinha o
encontro em sigilo.
“Minha estratégia foi manter
a visita em sigilo, mas conside-

15.000
AEmpregos
indiretos gera
a fábrica da Huawei em
Sorocaba, que emprega
2.000 trabalhadores
diretos.

rando o anúncio desta semana
resolvi compartilhar a visita”,
explicou Felicio.
O prefeito disse que, durante a visita à empresa chinesa,
acompanhado do secretário
de Governança, Anderson Farias Ferreira, apresentou “as
qualidades de nossa cidade
para futuros investimentos da
empresa”.
“O investimento aproximado
é de US$ 800 milhões e continuaremos trabalhando para
aproximar a cidade deste futuro investimento”, afirmou.
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EXPORTAÇÕES

Nova unidade vai produzir para mercado
nacional e exportações, afirma governador
PRODUÇÃO. O governo de São
Paulo informou que a nova fábrica da multinacional chinesa
Huawei, que será construída
no estado, irá produzir para
atender o mercado nacional
e a América do Sul, com forte
presença nas exportações.
“O programa do 5G, que foi
definido nesta reunião [entre

João Doria e a Huawei], não é
apenas uma evolução, mas é
uma revolução. A conexão para
cada km² vai atingir 1 milhão
de equipamentos, portanto, 1
milhão de usuários. É um salto
fantástico em relação à capacidade de hoje”. A empresa deve
participar do leilão da frequência 5G, previsto para 2020.
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AVIAÇÃO NOVOS MODELOS DA AVIAÇÃO EXECUTIVA DA EMBRAER IRÃO PARA A LABACE, NESTA TERÇA-FEITA, EM SP

MERCADO

Embraer leva novos jatos
Praetor à feira de aviação

Empresa vende
US$ 340 milhões
em aviões E175

EXECUTIVA. A Embraer vai

apresentar seus novos jatos executivos Praetor 500
e Praetor 600 pela primeira
vez na Labace, maior feira de
aviação executiva da América Latina. Os jatos, segundo
a companhia, são as “aeronaves tecnologicamente mais
avançadas em suas categorias” e estarão expostas de 13
a 15 de agosto no Aeroporto

de Congonhas, em São Paulo.
O Praetor 500 é um jato médio com alcance intercontinental de 6.019 km e capacidade de até nove passageiros,
sendo capaz de partir de São
Paulo para qualquer cidade na
América do Sul ou ir à Europa
ou Estados Unidos com uma
única parada.
Já o Praetor 600 é um jato supermédio, com capacidade de
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Avião. Novo jato Praetor 600
da Embraer terá exposição

até 12 passageiros, com alcance intercontinental de 7.441
km, o maior entre os seus
pares, o que permite realizar
voos sem escalas entre São
Paulo e Miami (EUA), entre
Rio de Janeiro e Fort Lauderdale (EUA) ou Madri (Espanha) e Recife.
“Com um desempenho sem
precedentes, nossos novos jatos apresentam uma versatilidade única no mercado”, declarou Gustavo Teixeira, que é o
diretor de Vendas da Embraer
Aviação Executiva para a América Latina.

.

NEGÓCIO. A Embraer assinou

um contrato com a SkyWest
para um pedido firme de sete
jatos E175, configurados para
70 assentos. A SkyWest irá
operar os aviões para a Delta.
O pedido tem valor de US$
340 milhões, com base nos
atuais preços de lista da Embraer. As entregas começam
até o final deste ano.
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