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‘SÃO PAULO PRA TODOS’ GARANTE NOVOS VOOS 

PARA BARRETOS E FRANCA 
Redução do ICMS sobre o combustível de aviação anunciada há  

menos de dois meses foi fundamental para os novos voos 

Maior programa de incentivo ao desenvolvimento e ampliação da malha aérea 

paulista, o São Paulo Pra Todos começa a mostrar seus primeiros resultados. O 

Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (28), os dois novos destinos no 

interior paulista criados a partir da desoneração fiscal do combustível de avia-

ção. 

Barretos e Franca são as cidades paulistas incluídas na primeira etapa de criação 

dos novos voos. Lançada há pouco menos de dois meses, a iniciativa consiste 

na redução da alíquota do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços) de 25% para 12% sobre o querosene usado para abastecer aeronaves 

em São Paulo. LEIA + http://bit.ly/2V2PBVw 

 

 

ESTADO HOMENAGEIA COMUNIDADE DA  

ESCOLA PROFESSOR RAUL BRASIL 

O Governador João Doria entregou nesta quinta-feira (28), no Palácio 

dos Bandeirantes, 29 Medalhas MMDC – Caetano de Campos aos alu-

nos, profissionais e instituições que se destacaram no atendimento às 

vítimas do episódio ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, 

em Suzano. Os homenageados foram lembrados por suas ações rele-

vantes no enfrentamento, proteção, socorro e amparo às vítimas e 

seus familiares durante a tragédia ocorrida no dia 13 de março. 

LEIA + http://bit.ly/2CI6w90 

 

 

CIDADES DE SP GANHAM 

PRÊMIO DE MELHOR  

SANEAMENTO DO BRASIL 

O levantamento da Associação Brasi-

leira de Engenharia Sanitária e Ambien-

tal (Abes) em municípios com mais de 

100 mil habitantes reconhece o traba-

lho feito pela Sabesp em Poá, Santos, 

Franca e Pindamonhangaba. Essas qua-

tro cidades serão premiadas, nesta 

quinta-feira (28), com o título de me-

lhor saneamento no País. 

Para classificá-las, o ranking avalia o 

percentual de pessoas atendidas pelos 

serviços de abastecimento de água, co-

leta e tratamento de esgoto e também 

a coleta e destinação de resíduos sóli-

dos. 

Em Poá a mais bem colocada entre as 

quatro atendidas pela companhia, a 

Sabesp prevê investir, nos próximos 30 

anos, R$ 71,2 milhões para captação e 

tratamento de água, reservação, redes 

e ligações, redução de perdas e troca 

de redes antigas para acompanhar o 

crescimento populacional. 

LEIA + http://bit.ly/2TEUgM6 
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