
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CRIADA SEMENTE DE  

MILHO ORGÂNICA  

A Secretaria de Agricultura do Estado 

anunciou o lançamento da primeira 

semente de milho para a produção 

orgânica no Brasil. Ela foi desenvolvida 

pela coordenadoria de Desenvolvi-

mento Rural Sustentável (CDRS) e é 

certificada com as normas da principal 

certificadora da América da Latina As 

sementes estarão disponíveis a partir 

do mês de setembro, quando se inicia 

a safra de verão para os produtores 

rurais. LEIA + http://bit.ly/2VVSoiX 
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TREM DA CPTM VAI GANHAR LIGAÇÃO DIRETA AOS 

TERMINAIS DO AEROPORTO DE GUARULHOS 

Passageiros poderão se locomover diretamente entre a estação e Cumbica 

Nesta terça-feira o Governo do Estado anunciou que será implantado um mono-

trilho entre a linha 13-Jade da CPTM e o terminal de passageiros do Aeroporto de 

Guarulhos para embarque e desembarque. As obras no valor de R$ 175 milhões 

serão de responsabilidade da concessionária GRU Airport, com início em setem-

bro deste ano e conclusão em maio de 2021. Em 2018, foi inaugurada a linha 13-

Jade que vai da Engenheiro Goulart até a estação Aeroporto-Guarulhos, mas a 

ligação entre a estação e os três terminais do Aeroporto é distante e só é possível 

ser feita a pé, via passarela , ou de ônibus , com espera de 15 minutos. 

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

 

 

 

 

GOVERNO REPASSA  

R$ 2 BILHÕES PARA PREFEI-

TURAS PAULISTAS 

Nesta terça-feira o Governo Estadual 

repassou R$ R$ 861,24 milhões de ICMS 

para os 645 municípios paulistas. Eles já 

haviam recebido R$ 1,2 bilhão nos re-

passes anteriores, realizados em 7/5, 

14/5 e 21/5. Com os depósitos efetua-

dos hoje, o valor acumulado distribuído 

às prefeituras em maio subiu para R$ 

2,06 bilhões. Os valores correspondem a 

25% da arrecadação do imposto.  

LEIA + http://bit.ly/2KaMHM3 

 

 

MATO GROSSO DO SUL DEVE CONTRATAR  

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PAULISTA 

 Nesta terça-feira o Governo paulista firmou um protocolo de inten-

ções de cooperação na área de previdência complementar com o es-

tado do Mato Grosso Sul. A medida autoriza a implantação do plano 

de benefícios dos servidores sul-mato-grossenses à Fundação de Pre-

vidência Complementar de São Paulo (Prevcom). A entidade foi a pri-

meira a obter autorização para firmar convênios de gestão de planos 

de previdência de servidores de outros Estados, Municípios e da Uni-

ão, ampliando sua área de competência. Atualmente a Fundação é 

gestora dos planos de previdência complementar de Rondônia e das 

cidades paulistas de Jales, Santa Fé do sul, Birigui e Ribeirão Preto. 

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

 

 


