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A SP Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo.
A empresa atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios e atrair oportunidades de
investimentos, visando o desenvolvimento econômico da cidade.

INVISTA EM SÃO PAULO
A cidade de São Paulo está listada entre as 10 cidades mais ricas do mundo. Sua vocação econômica
inclui não apenas o setor industrial, como também
atividades relacionadas à tecnologia da informação,
serviços financeiros e economia criativa. Se comparada a um país, São Paulo seria uma das 50 maiores
economias do mundo.
Do ponto de vista econômico, o município representa 11% do PIB brasileiro, alcançando, em 2018,
mais de R$ 700 bilhões, com destaque para o setor
de serviços, que responde por 66% da economia local.
No intuito de promover os atributos de competitividade do seu ambiente de negócios, bem como
apoiar a decisão de investidores interessados na
cidade, a SP Negócios, a partir desta edição, apresentará mensalmente informações relevantes sobre
a realidade econômica, financeira e social da capital
paulista, destacando os elementos que a tornam a
cidade mais global da América Latina.
#InvistaemSãoPaulo

Ao centro: o presidente da SP Negócios, Juan Quirós; e a diretora de Promoção
de Investimentos e Novos Negócios, Silvana Buzzi. A agência recepcionou
empresas interessadas no projeto.
Foto: Acervo SP Negócios

Viaduto do Chá
Foto: Acervo SP Negócios

PLANO MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO:
PERMISSÃO DE USO DE BAIXOS DE VIADUTOS
A Prefeitura lançou no início do mês, o edital para a permissão de uso das áreas situadas nos baixos e adjacências
dos Viadutos Pompeia, Lapa e Antártica, na Zona Oeste
da cidade.
A permissão de uso prevê, além do mobiliário fixo, instalações temporárias de natureza comercial e de serviços,
recreativa e /ou de lazer, que podem abranger atividades
relacionadas à alimentação e bebidas, feiras, coworking,
convivência, hospitalidade e afins.
Oportunidades para o investidor: Instalação de quiosques em até 10% da área, realização de eventos, exploração de publicidade e sublocação de espaços.
Tipo de Contrato: Termo de Permissão de Uso (TPU)
por tempo indeterminado.
Valores mínimos de contraprestação mensal:
-Vd Antártica: R$ 19 mil; -Vd Lapa: R$ 12 mil;
-Vd Pompeia: R$ 6 mil.

Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com
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SP NEGÓCIOS RECEBE DELEGAÇÃO
EMPRESARIAL DA CATALUNHA
A agência, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Relações Internacionais, recepcionou delegação empresarial da Catalunha, uma das principais regiões econômicas da Espanha.
O objetivo do encontro foi estimular maior cooperação
no comércio bilateral, além de oferecer aos empresários
catalães visão atualizada das oportunidades de investimento que a cidade de São Paulo oferece.
A Catalunha e o Brasil mantêm importante parceria comercial, porém, nos últimos anos, o fluxo de comércio
entre os dois mercados vem sofrendo queda, em média,
de 9,7% ao ano. Em 2016, último dado disponível por
recorte específico, as exportações brasileiras para a região representaram 31,6% do total exportado pelo Brasil
para a Espanha, enquanto as importações somaram 24%
do total vendido pela Espanha ao Brasil.

Esquerda para direita: o presidente e o diretor da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha (CCBC), Francisco Arbós e Javier Mirallas; o secretário de Relações
Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes; a
diretora de Promoção de Investimentos e Novos Negócios da SP Negócios, Silvana
Buzzi; e a diretora de Negócios e Exportação da SP Negócios, Silvana Gomes.
Foto: Acervo SP Negócios

REVITALIZAÇÃO DO LARGO DO AROUCHE
COM INVESTIMENTO DO SETOR PRIVADO

Ao centro, prefeito Bruno Covas e presidente da SP Negócios,
Juan Quirós, junto a empresários e secretários municipais.
Foto: Acervo SP Negócios

A equipe da SP Negócios, ao lado do Prefeito Bruno Covas e demais secretarias, acompanhou o anúncio da primeira etapa das
obras de revitalização do Largo do Arouche. A iniciativa é resultado de estreita parceria entre o governo municipal e empresários
franceses, que já realizaram investimentos na ordem de R$ 2,3
milhões para obras de revitalização da região.
A primeira etapa do projeto, cuja conclusão é prevista para novembro deste ano, inclui a pavimentação do piso, além da aquisição de
novo mobiliário urbano, como bancos e espaço de recreação para
crianças. Na segunda fase, o objetivo é a reforma do Mercado das
Flores, também com o apoio do setor privado, quando se espera
arrecadar R$ 1,5 milhão.
A SP Negócios atua na mobilização de potenciais investidores,
apoiando a interlocução junto ao governo municipal para facilitar
os procedimentos técnicos necessários. Detalhes do projeto, assim
como informações a respeito de outras iniciativas para revitalização do centro de São Paulo, podem ser obtidos com a nossa equipe
pelos contatos abaixo.

SP NEGÓCIOS PROMOVE ENCONTROS PARA DIVULGAR DECRETO MUNICIPAL
SOBRE GRANDES GERADORES DE LIXO
No âmbito dos projetos prioritários da Prefeitura, no último mês, a agência organizou encontros entre a Associação
Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) e estabelecimentos comerciais, visando a apresentação das diretrizes do
novo processo de gestão de grandes geradores de resíduos, que deverão ser cumpridas por estas empresas até 09 de julho.
O Decreto nº 58.701/2019, da Prefeitura de São Paulo, potencializa a fiscalização de empresas que geram mais de 200 litros de lixo por dia e estabelece a necessidade de contratação de uma empresa registrada
pela administração municipal como responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos.
Para outras informações quanto aos detalhes do decreto ou dos procedimentos operacionais, entre em contato
com a nossa equipe.
Para mais informações, contate a nossa Diretoria de Promoção de Investimentos
spnegocios@spnegocios.com - Tel: (11) 4862 - 1730
www.spnegocios.com

