
GRAAL ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 15 MILHÕES EM S.CARLOS

A rede de postos de serviços Graal acaba de anunciar investimento de R$ 15 milhões em mais
uma unidade no quilômetro 238 da rodovia Washington Luiz, próximo a São Carlos. 

O anúncio foi feito ao prefeito Oswaldo Barba, no Paço Municipal, pelo sócio-diretor do Graal,
Antônio Eduardo Rocha Alves, na ocasião acompanhado dos empresários da rede, Luiz Tadeu
Ferreira, José Luiz Zanin Bonfá, Márcia Alves, do vice-presidente do Centro Universitário
Paulista (Unicep), Antonio Carlos Vilela Braga, sócio do novo empreendimento e dos
representantes da Triângulo do Sol, que administra a rodovia, Ani Ster e Otávio Figueiredo.
Também participaram do evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Cidinha Duarte, o vice-prefeito, Emerson Leal, a vereadora Laíde das Graças
Simões, secretários municipais e a imprensa.

Segundo o prefeito Barba, trata-se de um empreendimento que vem sendo trabalhado há
algum tempo e que para ser anunciado contou com o apoio de diversos incentivadores, como a
Prefeitura, a Artesp, a Triângulo do Sol, entre outros. “Esse é mais um empreendimento que
São Carlos acaba de ganhar e que com certeza vai movimentar e incrementar a nossa
economia”, disse o prefeito. O investimento de R$ 15 milhões será direcionado para a
construção de uma estrutura de 7.500 metros quadrados, em um local de serviços que contém
posto de combustíveis, lanchonete, restaurante, pizzaria, padaria, loja de conveniência, áreas
para desembarque, para viajantes e caminhoneiros, entre outros serviços.

De acordo com o sócio-diretor do Graal, Antônio Eduardo Rocha Alves, o empreendimento
deve gerar cerca de 200 empregos diretos, todos  selecionados em São Carlos. Esta será a
48ª unidade de uma rede de empreendimentos cada vez mais aperfeiçoados, estruturados em
uma rodovia de intenso fluxo de veículos, favorecendo também a população que trafega pelo
local. 

“É um privilégio para São Carlos ter sido escolhido pela rede Graal, de destaque no setor e que
receberá investimento de R$ 15 milhões e a certeza de gerar pelo menos 200 empregos
diretos. A cidade só tem a ganhar com isso”, ressaltou Barba. Disse ainda que o momento é de
comemoração e que são grandes os investimentos feitos na cidade e destacou os R$ 90
milhões injetados para a ampliação da Volkswagen, bem como, de sua produção, e ainda citou
o início dos trabalhos do Grupo Mapfre, com 500 empregos iniciais e capacidade para até
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1.700.   

MAIS INVESTIMENTOS - O sócio-diretor do Graal, Antonio Eduardo Rocha Alves, que
também é proprietário da rede de choperias Pingüim, famosa na cidade de Ribeirão Preto,
após questionamento da imprensa informou que São Carlos está entre as cidades do interior
escolhidas para sediar uma filial da choperia. “Estávamos procurando uma cidade no interior
paulista para instalar mais uma unidade do Pingüim e agora com mais esse investimento em
São Carlos do mesmo grupo, fica mais fácil também trazer a choperia”, comentou Alves.
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