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CAMPANHA PUBLICITÁRIA PROMOVE TURISMO EM  

SÃO PAULO PARA TODO O BRASIL 
Objetivo é mostrar o potencial e a diversidade dos municípios do Estado 

O Governo do Estado lançou nesta quarta-feira a primeira campanha publicitária na-

cional para promover o turismo nas cidades do interior paulista, chamada São Paulo 

Pra Todos. O vídeo apresentando as localidades será veiculado na TV e painéis em 

estradas e aeroportos a partir de domingo (23). O objetivo da ação é impulsionar o 

setor, gerar mais empregos e renda e levar melhorias para a população, como inves-

timentos em infraestrutura nas cidades. São Pulo tem mais de 300 municípios com 

potencial turístico conhecido, além de ter 70 cidades consideradas estâncias balneá-

rias, 622 km de praias e 138 mil hectares de Mata Atlântica. Desde fevereiro o Go-

verno tem trabalho para incentivar a visitação no estado com a redução do ICMS so-

bre o combustível de aviação, para que, em contrapartida, o setor aéreo se compro-

metesse a criar 490 novas partidas por semana com 70 voo regulares a partir dos ae-

roportos paulistas. LEIA + http://bit.ly/2RoUBmu 

 

 

 

 

 

PARCERIA GARANTE TREI-

NAMENTO DE 550 CRIAN-

ÇAS NO CENTRO  

PARAOLÍMPICO 

Nesta quarta-feira foi assinado um 

termo de compromisso entre a Caixa e 

o Centro de Treinamento Paraolímpico 

Brasileiro, para promover a iniciação 

anual de 550 crianças com deficiência 

de 10 a 17 anos e alunos das redes pú-

blicas com a oferta de oito modalida-

des: atletismo, natação, judô, futebol 

de 5, vôlei sentado, bocha, goalball e 

tênis de mesa. Além disso, serão desti-

nados para a unidade R$ 10 milhões 

para facilitar o acesso da população de 

baixa renda a serviços financeiros e 

apoiar ações que promovam a inclusão 

por meio do esporte, da cultura e da 

educação. O centro conta com instala-

ções esportivas, alojamentos, auditó-

rio e está entre os mais equipados do 

mundo. Além disso, o espaço pode re-

ceber competições e intercâmbios de 

atletas e seleções em 15 modalidades 

paraolímpicas e a partir deste acordo, 

o local passa a ser chamado “Centro 

Paraolímpico Brasileiro Caixa”  

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

GOVERNO ANUNCIA REPASSE RECORDE DE R$ 230 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS 

O Governo Estadual anunciou hoje (19) que foram liberados R$ 230 milhões para 

convênios de infraestrutura urbana de 567 cidades. O dinheiro será escalonado 

de modo a priorizar apoio do Governo do Estado a municípios com até 100 mil 

habitantes. As prefeituras poderão apresentar projetos para aplicação da verba 

a partir desta quarta e os repasses devem ser feitos no segundo semestre deste 

ano. O anúncio foi feito durante o 1° Seminário de Gestão Pública que aconteceu 

no Palácio dos Bandeirantes e reuniu cerca de 1.500 gestores de 509 municípios 

para a apresentação das novas diretrizes e inovações da atual administração, 

com base em metas e resultados para execução de convênios e repasses.  

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

 

  

 


