
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 23 de abril de 2019 – Terça-feira – Edição 16 

REDUÇÃO DE IMPOSTOS GARANTE NOVOS VOOS PARA 

SÃO CARLOS E VOTUPORANGA 
Programa “São Paulo Pra Todos”, lançado nesse ano, reduziu o imposto 

de combustíveis para aviação trazendo novos investimentos 

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (23) a criação de dois 

novos voos da Passaredo Linhas Aéreas para as cidades de São Carlos e Votupo-

ranga. 

A ampliação da oferta de voos no Estado é o resultado do programa “São Paulo Pra 

Todos”, lançado em fevereiro, que reduziu o ICMS sobre o querosene de aviação 

de 25% para 12%. Como contrapartida, as companhias aéreas irão criar novos voos 

a partir de diversos aeroportos paulistas. LEIA + https://bit.ly/2W49sUT 

 

 

 

 

 

  

AVANÇA A PRIVATIZAÇÃO 

DO PORTO DE SANTOS 

Tema foi discutido em audiência do 

Governador do Estado de São Paulo 

João Doria com o Presidente Jair Bol-

sonaro e o Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília. 

LEIA + http://bit.ly/2IEaSm2 

PRESIDENTE CONFIRMA 

PRESENÇA NA INAUGURA-

ÇÃO DO ESCRITÓRIO PAU-

LISTA NA CHINA 

O Presidente do Brasil confirmou que 

irá participar, junto com o Governador 

de São Paulo, da inauguração do escri-

tório comercial paulista em Shangai, 

na China, no dia 9 de agosto. O com-

promisso fará parte da agenda presi-

dencial no país asiático entre 3 e 10 de 

agosto. 

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

 

GOVERNO FEDERAL DÁ SINAL VERDE PARA A MUDANÇA DO CEAGESP 

A Ceagesp será transferida do Ministério da 

Agricultura para a Secretaria Estadual da Agri-

cultura e Abastecimento e o novo espaço será 

viabilizado por meio de recursos privados.  

O futuro endereço não foi anunciado ainda 

para evitar especulação imobiliária. No atual 

local do Centro será implantado o CITI (Centro 

Internacional de Tecnologia e Inovação), tam-

bém em parceria com a iniciativa privada. 

“Será o Vale do Silício de São Paulo, com 650 

mil metros quadrados de área dedicada à tec-

nologia”, explicou o Governador. 

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