
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

São Paulo, 26 de abril de 2019 – Sexta-feira – Edição SEMANAL 11 

ACORDO ENTRE SÃO PAULO E BANCO DO BRASIL PREVÊ 

ATÉ R$ 1,3 BI EM INVESTIMENTOS 
Com a parceria entre Estado e instituição bancária, municípios poderão 

financiar equipamentos, veículos e projetos 

inscritos no programa 

O Governador João Doria e o Presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, assina-

ram nesta quinta-feira (25) acordo de cooperação no Palácio dos Bandeirantes. A 

meta prioritária da iniciativa é ampliar em R$ 1,3 bilhão a capacidade de investi-

mento e desenvolvimento econômico dos 645 municípios paulistas. LEIA + 

http://bit.ly/2L4L9Fd 

 

 

 

PARA ATRAIR INVESTIDORES GOVERNO DE SP SE 

REUNE COM CORRESPONDENTES INTERNACIONAIS 

O encontro aconteceu na última quarta-feira (24), no Palácio dos Bandei-

rantes, com um grupo de 25 jornalistas estrangeiros. 

A reunião teve o objetivo de promover São Paulo nos veículos de imprensa 

no exterior e atrair mais investidores para projetos de desestatização e 

PPPs. 

LEIA + http://bit.ly/2W59LPb 

 

 

NOVOS VOOS PARA SÃO 

CARLOS E VOTUPORANGA 

A ampliação da oferta de voos no Es-

tado 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%. as compa-

nhias aéreas irão criar novos voos a par-

tir de diversos aeroportos paulistas. 

LEIA + https://bit.ly/2W49sUT 

 

 

 

GOVERNO AVANÇA NA 

MUDANÇA DO CEAGESP  

A Ceagesp será transferida do Ministé-

rio da Agricultura para a Secretaria Es-

tadual da Agricultura e Abastecimento 

e o novo espaço será viabilizado por 

meio de recursos privados. O futuro 

endereço não foi anunciado ainda para 

evitar especulação imobiliária. LEIA + 
http://bit.ly/2DwaBxh 

 GOVERNO LANÇA NOVO 

CALENDÁRIO ESCOLAR  

A partir de 2020, o calendário escolar 

do Estado de São Paulo trará pausas no 

meio de cada semestre e poderá ser 

unificado aos cronogramas dos 645 

municípios paulistas. O objetivo é orga-

nizar o calendário e o planejamento das 

atividades pedagógicas. LEIA + 
http://bit.ly/2Vr93Pj 

 


