
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 26 de junho de 2019 – Quarta-feira – Edição 41 

GOVERNO LANÇA CAMPANHA PARA PREVENIR O USO DE 

DROGAS ENTRE ADOLESCENTES 

 
Ação será realizada para alunos do Ensino Médio das escolas estaduais 

 

O Governo do Estado lançou hoje (26) a campanha São Paulo contra as Drogas, uma 

iniciativa entre as secretarias da Justiça e Cidadania e da Educação, para conscientizar 

alunos do Ensino Médio sobre as consequências do uso de drogas e álcool. Além disso, 

há também o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido 

pela Polícia Militar, que trabalha a prevenção do uso de entorpecentes entre alunos 

do ensino fundamental das escolas das redes pública e particular. Desde sua criação, 

em 1993, a iniciativa atendeu mais de 10 milhões de crianças no estado, sendo 154,4 

mil apenas este ano.  Ações de prevenção e conscientização como esta são essenciais 

nas primeiras fases de vida para reduzir a dependência química no futuro.  

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

 

 

 

 

 

ÔNIBUS QUE CONECTAM O 

AEROPORTO DE GUARU-

LHOS À CAPITAL TERÃO TA-

RIFA PROMOCIONAL ATÉ O 

FIM DE AGOSTO 

Os ônibus Airport Bus Service, da 

EMTU, reduziram a tarifa de R$ 52,50 

para R$ 39 nas três linhas que interli-

gam os terminais do Aeroporto Inter-

nacional de Guarulhos à capital, até 31 

de agosto. As passagens podem ser ad-

quiridas diretamente com o motorista 

dos ônibus, por meio de cartões de dé-

bito e crédito, e nos pontos de venda 

nos terminais rodoviários do Tietê e da 

Barra Funda, além dos aeroportos de 

Guarulhos e Congonhas.  

O transporte tem total conforto no tra-

jeto, com poltronas estofadas e recli-

náveis, wi-fi, tomadas, mesa para lap-

tops, ar-condicionado e banheiro. O in-

tervalo entre ônibus varia entre 40 mi-

nutos e uma hora. Os serviços operam 

todos os dias da semana, inclusive aos 

domingos e feriados.  

LEIA + http://bit.ly/2INVF0p 

PROPOSTA DO GOVERNO DE REDUZIR O ICMS SOBRE O 

COMBUSTÍVEL DE AVIÕES É APROVADA PELA ALESP 

 
A Alesp aprovou ontem (25) a lei que prevê a redução de 25% para 12% do ICMS sobre 

o combustível de aviação no território paulista. A iniciativa integra o Programa São 

Paulo Pra Todos, que busca ampliar a malha aérea no Estado e, em troca, as compa-

nhias terão que criar 490 novas partidas por semana em 70 voos regulares a partir de 

aeroportos paulistas.  O programa foi criado em fevereiro deste ano com o objetivo 

de incentivar o turismo em São Paulo e gerar emprego e renda para a população.   As 

empresas Latam, Azul e Gol já anunciaram a ampliação dos voos e novos destinos. 

LEIA + http://bit.ly/2Yf2TzY 

 

  

 

 


