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CATAVENTO - Inaugurado em 2009, museu do Catavento distribui conhecimento cultural aos visitantes
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É uma pena, mas a licita-
ção para o aluguel de equipa-
mentos para a TV Câmara de 
Guarulhos voltar a operar está 
dando tantos problemas que 
já deu pra desanimar. Quando 
tudo parecia caminhar para 
os finalmente houve mais um 
adiamento. E nada faz supor 
que um novo pregão marca-
do para o mês que vem seja 
bem-sucedido. Um dos con-
correntes já afirmou que, em 
sendo passado pra trás, não 
vai se furtar em apresentar um 
recurso na justiça. E aí...

 
Fala o vice
O vice-prefeito Alexandre 

Zeitune vai dizer amanhã na 
TV Guarulhos, programa Es-
palha Fatos, como anda seu 
relacionamento com o pre-
feito Guti. É sabido que o es-
tremecimento entre os dois 
havia sido superado, mas há 
sempre figuras interessadas 
em pôr abobrinhas onde elas 
não existem. Falou-se até 
numa “ação surpresa” que 
estava sendo preparada para 
o vice assumir o cargo no se-
gundo semestre. A notícia, 
como todo bom boato, ficava 
nesse ponto sem dar detalhes. 
Chegou a ser publicada nestes 
termos na mídia local. Depois 
disso já houve pelo menos 
um encontro entre prefeito e 
vice. De qualquer forma é até 
possível que isso aconteça. 
Por que não? Guti pode tirar 
umas férias, não é mesmo? 
Assim sendo, o boato pode se 
transformar em notícia. A en-
trevista de Zeitune acontece 
ao vivo, ao meio dia, no canal 

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

três da Net.
 
“Intolerável”
A organização “Transpa-

rência Internacional” bateu 
forte ontem no ministro do 
Supremo Alexandre Moraes 
pela censura à revista Crusoé 
e ao site de notícias O Anta-
gonista. Pela publicação da 
reportagem “o amigo do ami-
go...” envolvendo o presidente 
do STF, Dias Toffoli, os respon-
sáveis pela publicação foram 
também multados em cem mil 
reais, embora tenham alegado 
que a obediência às ordens de 
Moraes tenha sido imediata.

Voltando à “Transparência 
Internacional”. A decisão é “in-
tolerável”, diz a organização. 
“Fere a liberdade de imprensa 
e afeta a imagem internacio-
nal do Brasil”.

Há a expectativa de que 
se o assunto chegar ao plená-
rio do Supremo, a decisão de 
Toffoli e Moraes cai por terra. 
E o resumo da ópera acaba 
sendo simples e direto. Uma 
mancha na biografia de Mo-
raes, a expansão desenfreada 
de uma história que o minis-
tro Toffoli por certo preferiria 
que tivesse alcance limitado, 
e a propaganda extra para a 
Crusoé e seu site de notícias. 
Não há dúvida: a Crusoé saiu 
ganhando.

 
Bolsonaro e Moro
A manifestação do presi-

dente sobre o ato de censura 
chegou em boa hora. Assim 
como a de seu ministro da 
Justiça. Foram solidários com 
os jornalistas.

de imóveis. Guti garantiu que ajuizou vá-
rias ações de improbidade administrativa 
supostamente cometidas pelos prefeitos 
anteriores, que foram os causadores des-
sa enorme dívida municipal. Sobre as mu-
danças em seu secretariado, Guti garantiu 
que hoje a Prefeitura não é mais o feudo de 
nenhum grupo político e que faz o que tem 
de ser feito para que os problemas sejam 
solucionados. Ele afirmou que é totalmen-
te contra a política partidária dentro do 
serviço público e que vigia o tempo todo 
a maioria dos funcionários, principalmen-
te os ligados ao PT, que segundo ele foi o 
partido que destruiu a cidade. Guti garan-
te que se observar alguma irregularidade 
desses trabalhadores a demissão é certa. 
Ao seu ver, um dos mais importantes atos 
nesta gestão foi a concessão do SAAE à 
Sabesp, o que reduziu de 90% para 50% o 
rodízio de água na cidade. Segundo ele, até 
o final deste ano esse percentual será zera-
do. Sobre o seu plano de governo disse que 
já atingiu 40% das propostas e que chega-
rá até os 100% até o final de seu manda-
to. Por fim destacou que estão na sua lista 
de prioridades deste ano o investimento 
em 110 pontos da cidade dentre obras e 
benfeitorias. Em relação a implantação da 
“nova política”, Guti disse que tudo precisa 
de uma transição. Nada é feito da noite pro 
dia. “Não é só trocar o chip que teremos 
a nova política”, afirmou.  O atual prefeito 
garantiu que luta pela “boa política” e pe-
las “boas práticas”. Segundo ele, não en-
tregará a cidade dos seus sonhos no final 
de 2020, mas bem próximo disso. “Se Deus 
permitir voltarei em 2021 para mais 4 anos 
de mandato, cumprindo assim com todo 
meu planejamento”, garantiu. Na semana 
que vem traremos a entrevista com a em-
presária Fran Correa.

Raio x político
Entrevistamos na semana passada no 

programa Espalha Fatos, os três princi-
pais nomes na disputa para o comando da 
Prefeitura em 2020: o atual prefeito Guti 
(PSB), o ex-prefeito Elói Pietá (PT) e a em-
presária Fran Corrêa (DEM), esposa do de-
putado federal Eli Corrêa Filho, que perdeu 
a disputa municipal no segundo turno em 
2016, ficando a frente do petista. Acompa-
nhe aqui o que foi dito pelo prefeito Guti. 
Nas próximas edições mostraremos as fa-
las dos demais pré-candidatos.

Entrevista
O jovem político afirmou que se surpre-

endeu com a dívida herdada das adminis-
trações anteriores, pois quando sentou na 
cadeira do Bom Clima imaginava um valor 
xis e posteriormente percebeu que se tra-
tava do dobro. De qualquer forma avaliou 
como positiva a redução em 50% desse va-
lor nos dois anos que está a frente do go-
verno. Guti afirmou que vem trabalhando 
até 18 horas por dia para alcançar seus ob-
jetivos de tornar Guarulhos melhor. Como 
o dinheiro é curto, o atual prefeito dividiu 
seu governo em duas fases: 1º biênio para 
ajustar o caixa do Executivo e no 2º biê-
nio mais obras e serviços para a popula-
ção. O prefeito comemorou a diminuição 
de 32 para 20 secretarias municipais, a re-
dução dos números dos comissionados em 
40% e o enxugamento de 50% na locação 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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Inadimplência atinge mais de 30% dos 
imóveis financiados pela CDHU na cidade

Abertas inscrições 
para Casamento 
Comunitário gratuito

Rota até o aeroporto é a mais popular 
em plataforma de voo de helicóptero 

Indústria em Guarulhos registra aumento de vagas
FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - A diretoria 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
de Guarulhos registrou no 
mês passado um total de 450 
novas vagas no ramo. Os da-
dos foram divulgados ontem 
em conjunto com a Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp). As novas 
oportunidades são referentes 
à Guarulhos, Mairiporã, Santa 
Isabel e Arujá.

Os destaques foram quatro 
setores: produtos alimentícios 
(+3,43%); informática, eletrôni-
cos e ópticos (+3,08%); produ-
tos diversos (+2,76%), além de 

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

DA REDAÇÃO - O Fundo Social 
de Solidariedade de Gua-
rulhos está recebendo ins-
crições para o Casamento 
Comunitário 2019 até o dia 
17 de maio. Elas devem ser 
realizadas na sede do Fundo 
Social (alameda Tutóia, 534 - 
Gopoúva), de segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Voltado aos casais residentes 
no município há mais de um 
ano e que possuam renda 
mensal conjunta de até dois 
salários mínimos, o Casa-
mento Comunitário é gratui-
to e as vagas são limitadas, 
conforme determinação judi-
cial. O edital completo foi pu-
blicado na edição da última 
sexta-feira, dia 12, do Diário 
Oficial do Município e pode 
ser conferido no link https://
www.guarulhos.sp.gov.br/
uploads/pdf/1625609670.pdf.

Os noivos irão se casar 
no Cartório de Registro Ci-
vil e posteriormente partici-
parão da Festa de Casamen-
to organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade. To-
dos os procedimentos do 
evento são gratuitos para os 
participantes, como o cartó-
rio, empréstimos de vestido 
de noiva, terno, buquê, co-
quetel, decoração, música e 
bênção ecumênica.

LUCY TAMBORINO - O trajeto 
entre o Itaim Bibi e o GRU 
Airport – Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Cum-
bica, é um dos trajetos mais 
comuns da Voom, uma plata-
forma de reserva de voos de 
helicóptero compartilhados. 
O percurso leva em média 
15 minutos e custa por volta 
de R$ 500 por pessoa. Além 
disso, através de parceria 
com a fabricante alemã Audi, 
os passageiros que tenham 
como destino ou origem o ae-
roporto são transporte até o 
heliponto com um Audi Q7.

De acordo com a platafor-
ma, 60% dos viajantes voaram 
de helicóptero pela primeira 
vez. A medida é uma das mis-
sões da empresa de democra-
tizar as viagens aéreas dentro 
dos centros urbanos. 

Mesmo assim, a partir de 
quatro prestações em atraso, 
os responsáveis pelos contra-
tos são notificados a regula-
rizar a situação, à vista ou de 
forma parcelada. Se isso não 
acorrer, o contrato pode ser 
rescindido e o imóvel levado 
a leilão público ou ter reinte-
gração de posse.

LUCY TAMBORINO - Um total de 
33% dos imóveis financiados 
em Guarulhos pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano (CDHU) 
está com parcela em atraso. A 
cidade possui 4.547 mil con-
tratos financiados atualmente 
por meio da companhia, des-
ses 1.525 estão com parcelas 
atrasadas.

Dependendo de cada situ-
ação e tipo de contrato, pode 
ser movida ação por inadim-
plência financeira ou rescisão 
contratual, o imóvel pode ir a 
leilão público ou ainda pode 
haver a execução de acordo ju-
dicial. Em todas as situações, 
a não regularização pode re-
sultar na rescisão contratual 
e reintegração de posse do 
imóvel. Essa, porém, é a últi-
ma opção, de acordo com a 
CDHU.

artigos de vestuários e acessó-
rios (+2,56%).

Em sequência figuraram 
o setor de metalúrgica com 
aumento de 1,63% postos de 
trabalho e borracha e plástico 
com 1,41% a mais. Já o ramo 
produtos têxteis somou +0,66% 
de vagas e farmoquímicos e 
farmacêuticos registrou um su-
ave aumento com +0,51%.

Artefatos de couro e cal-
çados, além de impressão e 
reprodução de gravações apre-
sentaram os piores resultados 
do mês de março, com menos 
3,13% e 2,78% em número de 
vagas respectivamente. 

Já na indústria paulista 
ocorreu à criação de 500 vagas, 
número semelhante à diretoria 
de Guarulhos.  No encerramen-
to do 1º trimestre, as novas 
contratações somaram 12 mil 
novos postos de trabalho, abai-
xo dos 22 mil computados no 
mesmo período de 2018. 

A análise do nível de em-
prego no mês de março foi 
realizada nas 36 diretorias do 
Ciesp. A amostra da pesquisa 
é constituída por aproxima-
damente 2.700 indústrias dis-
tribuídas pelo estado de São 
Paulo, compreendendo cerca 
1,1 milhão de empregos.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Para celebrar o segundo 
aniversário comemorado 
neste ano, a Voom anuncia 
uma nova ferramenta de pré-
-agendamento, que permite 
aos passageiros reservarem 
seus voos com até 90 dias de 
antecedência, e o desenvolvi-
mento de uma nova platafor-
ma especialmente para facili-
tar voos corporativos.

“Continuamos a compre-
ender a dinâmica da mobi-
lidade urbana aérea, as ne-
cessidades do mercado e as 
preferências dos passageiros. 
Assim como desenvolvemos 
novas formas de proporcio-
nar aos nossos clientes mais 
acessibilidade, garantindo a 
mesma qualidade em cada 
experiência de voo”, disse 
Clément Monnet, CEO da 
Voom.
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Programa Mais Médicos perde 
outros três profissionais

Saúde abre mais 12 vagas para 
contratação emergencial de médicos
DA REDAÇÃO - Depois de pu-
blicar no Diário Oficial do 
Município da última sexta-
-feira (12) o processo seletivo 
para a contratação emergen-
cial de cinco médicos em 
clínica geral, a Secretaria de 
Saúde abre mais sete vagas 
nesta quarta-feira (17) para 
socorrista clínico geral, com 
a divulgação do novo edital. 
Para a primeira função, as 
inscrições se encerram neste 
domingo (21) e, para a segun-
da, se estendem até o próxi-
mo dia 28.

Os interessados devem se 
inscrever pelos seguintes e-
-mails: eduardofrancelino@
guarulhos.sp.gov.br e janai-
nagiampauli@guarulhos.
sp.gov.br, ou pessoalmente, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas, na sede da Se-
cretaria da Saúde (rua Íris, 
320 – Sala 09 – Gopoúva).

LUCY TAMBORINO - Em Gua-
rulhos mais três profis-
sionais desistiram do 
programa Mais Médicos. 
Segundo a Secretaria da 
Saúde, eles optaram por 
deixar o Mais Médicos 
para aderir ao Programa 
de Residência Médica.

Essa não é primeira 
vez que isso acontece, 
antes outras duas pesso-
as já haviam desistido de 
ocupar as vagas. A cidade 
segue uma tendência na-
cional, apresentando difi-
culdades em preencher os 
postos de trabalhos deixa-
dos pelos cubanos. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a reposição das desistên-
cias se dará com a publi-
cação de um novo edital 
do Ministério da Saúde 

(MS), por meio da Secre-
taria de Gestão do Traba-
lho e Educação na Saúde 
(SGTES).

No começo do ano, 
Guarulhos perdeu 28 pro-
fissionais do programa 
com a saída dos médicos 
cubanos. Enquanto as va-
gas não são preenchidas 
nas unidades de saúde, os 
demais médicos da pró-
pria UBS ou de outras do 
entorno estão apoiando 
nos atendimentos.

Em todo Brasil 1.052 
profissionais desistiram 
do programa Mais Mé-
dicos nos primeiros três 
meses do ano. O número 
representa cerca de 15% 
das vagas preenchidas por 
médicos brasileiros após a 
saída de Cuba do progra-
ma em novembro de 2018.

FOTO: SIDNEI BARROS

O salário base da função 
de clínico geral, sem gratifi-
cações, é de R$ 6.070,13 para 
carga horária de 20 horas 
semanais. Já a remuneração 
sem bonificações de socor-
rista clínico geral é de R$ 
7.284,16 para jornada de tra-

balho de 24 horas semanais. 
As contratações serão reali-
zadas pelo regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT), por tempo determina-
do de 12 meses, com possibi-
lidade de prorrogação do con-
trato por até igual período.
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Alckmin depõe na PF em inquérito sobre 
suposto cartel internacional de trens

Moraes mantém inquérito para 
apurar fake news após PGR arquivar

Governo anuncia linha de crédito de até 
R$ 30 mil para caminhoneiros autônomos

Governo não vai manipular 
preço do diesel, diz Guedes

DA REDAÇÃO - O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dis-
se ontem que o governo está 
comprometido em não mani-
pular preços e em aumentar 
a transparência da Petrobras. 
Ele e o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
explicaram ao presidente Jair 
Bolsonaro, em reunião do Palá-

FOTO: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

cio do Planalto, como funciona 
o processo de formação de pre-
ços dos combustíveis. 

Em coletiva de imprensa 
após a reunião, Guedes alertou 
que um eventual congelamen-
to de preços colocaria em risco 
os futuros leilões de gás e petró-
leo, inclusive do excedente de 
barris da camada pré-sal.

“Quem estabelece as prá-
ticas de preço é a Petrobras. 
A maior demonstração que 
podemos dar de que foi uma 
reunião de esclarecimento é 
que não saímos com preço [dos 
combustíveis] fechado. O pre-
sidente da Petrobras tem o en-
cargo de tornar cada vez mais 
transparente a política de pre-
ços O que está claro é que tem 
uma dimensão econômica a ser 
respeitada para não colocar em 
risco nossos leilões”, declarou 
Guedes, em sua primeira entre-
vista coletiva desde que assu-
miu o cargo.

Segundo Bento Albuquer-
que, o presidente “foi escla-
recido” sobre o assunto e a 
definição sobre qual será o 
percentual reajuste no preço do 
combustível, e quando ele será 
aplicado, são decisões exclusi-
vas da Petrobras.

Edital de Convocação

Pelo presente Edital, �cam os senhores condôminos do CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO MORADAS DA CALIFÓRNIA, convocados para Assem-
bleia Geral Extraordinária, à realizar-se no dia 25 de abril de 2019 nas 
dependências do Condomínio(Salão de Festas) às 19:30 horas, em 
primeira convocação e, às 20:30 horas, em segunda convocação com 
qualquer número de Condôminos presentes, desde que estejam em 
dia com seus compromissos para apreciação da pauta a seguir:
 Pauta única – eleição: Síndico (a); Subsíndicos (as), 
 Conselho Consultivo e remuneração do Síndico (a).
A falta à Assembleia Geral Extraordinária em apreço, implicará na 
anuência das deliberações dos presentes, as quais se tornarão 
obrigatórias a todos. O voto por procuração deve seguir o disposto 
na Convenção do Condomínio.
Informamos ainda que, nos termos do artigo 1.335, inciso terceiro, 
do Código Civil, �ca condicionado o direito do condômino de votar e 
participar nas assembleias caso estiver quite com as despesas 
condominiais vencidas.

Guarulhos, 18 de março de 2019.
___________________________________________

Condomínio Ed. Moradas da Califórnia
Síndica

DA REDAÇÃO - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, anunciou ontem uma linha 
de crédito específica para o 

DA REDAÇÃO - O ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes decidiu 
ontem manter a tramitação do 
inquérito aberto pela própria 
Corte para apurar notícias fal-
sas (fake news) e ofensas con-
tra ministros do tribunal. 

A decisão foi tomada após 
a procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, decidir 
arquivar a parte do inquérito 
que deveria caber legalmente 
à PGR. Moraes é o relator do 
caso. De acordo com Moraes, 
apesar da decisão de Raquel 
Dodge, o inquérito vai conti-
nuar em andamento porque 
o Ministério Público, no en-
tendimento do ministro, não 
pode arquivar a investigação. 
Após a decisão, o caso deverá 
ser prorrogado por mais 90 
dias. 

DA REDAÇÃO - O ex-governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) depôs 
ontem por cerca de duas horas 
na Polícia Federal em São Pau-
lo no inquérito que investiga 
suposto cartel internacional de 
trens envolvendo multinacio-
nais. O tucano depôs na condi-
ção de testemunha.

O inquérito data de 2011 e 
apura contratos ligados à fran-
cesa Alstom e à gigante alemã 
Siemens, que em 2013 fechou 
acordo de leniência com o Con-
selho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) e relatou 
como operava o conluio bilio-
nário.

A investigação em que Al-
ckmin depôs é relativa à “parte 

caminhoneiro autônomo de 
até R$ 30 mil, para compra de 
pneu e manutenção de veícu-
los. A linha de crédito, que está 

sendo desenhada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
terá R$ 500 milhões disponí-
veis na primeira liberação. 

Segundo Onyx, a linha de 
crédito começará a ser disponi-
bilizada pelo Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. “De-
pois para os demais brancos 
e cooperativas de crédito pelo 
Brasil”, afirmou o ministro, 
sem dar data de quando a linha 
será efetivamente liberada. 

O crédito será centrado em 
caminhoneiros autônomos, 
que tenham até dois cami-
nhões por CPF. “É para ga-
rantir que o autônomo tenha 
acesso a esse importante ins-
trumento. Temos reconheci-
mento de que é um problema 
bastante sério, que impacta a 
segurança do motorista e das 
demais pessoas nas rodovias”, 
disse Onyx em coletiva de 
imprensa em que o governo 
anuncia medidas para o setor 
rodoviário. 

Apesar de a procuradora 
entender que o arquivamento 
é um procedimento próprio 
da PGR e irrecusável, Moraes 
tomou a manifestação com 
uma solicitação e entendeu 
que a medida precisa ser ho-
mologada pelo STF.

internacional” do suposto ajus-
te entre empresas. A apuração 
sobre cartel em âmbito estadu-
al no Metrô já foi encerrada e 
alvo de denúncias do Ministé-
rio Público contra executivos 
de grandes fornecedores.

O ex-governador afirmou 
que não houve cartel nem qual-
quer desvio de conduta. Os 
contratos, afirmou o tucano, 
seguiram a legislação pertinen-
te. O tucano respondeu a todas 
as perguntas. No entendimento 
de Alckmin, o Estado é a víti-
ma de uma ação conjunta de 
empresas que formaram cartel. 
Por isso, afirma o tucano, o Es-
tado é que tem direito à inde-
nização.

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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     O Departamento de Extensão e o curso de 
Pedagogia da Universidade UNIVERITAS/UNG 
realizaram, no dia 11 de abril, em parceria com 
a clínica escola Giz na Lousa, a primeira edição 
do projeto Ser Leitor, iniciativa do Grupo Ser 
Educacional que visa estimular o hábito da leitura. Ao 
total, 20 crianças e jovens com Autismo e Síndrome 
de Down estiveram no zoológico de Guarulhos 
com o objetivo de conhecer os animais do local, 
realizar oficinas de leitura, contação de histórias, 
brincadeiras e um delicioso piquenique, além da 
doação de livros. De acordo com a coordenadora 
do curso de Pedagogia da Instituição, Vanessa 
Angélica Patrício, o intuito foi de proporcionar 
aos alunos experiências significativas para agir 
em diferentes contextos sociais. “O projeto visa, 
a partir da leitura como meio de inclusão social 
e de melhoria para a formação dos indivíduos, a 
construção de conhecimento e o desafio de buscar, 
constantemente, novos caminhos. Esperamos que 
os nossos futuros professores adquiram autonomia e 
tenham uma postura diferenciada que, com certeza, 
possibilitará melhores resultados em suas trajetórias 
profissionais”, explica.  

     A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho, recebe a partir desta terça-feira (16) 
inscrições para os cursos profissionalizantes 
gratuitos do Centro de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO). Para participar, é necessário 
ter idade igual ou superior a 16 anos e ensino 
fundamental completo. Os interessados devem 
comparecer ao Centro de Inclusão Digital 
e Aprendizagem Profissional - CIDAP (rua 
Quinze de Novembro, 63 – 4º andar – Centro), 
até o dia 30 de abril, das 9h às 16h, com 
cópias e originais do RG, CPF, comprovante 
de residência e uma foto 3x4. Os cursos 
disponíveis para o período da manhã (8h 
às 12h) são: operador de injetora, colorista 
industrial, auxiliar de almoxarifado, estética 
e imagem pessoal, porteiro, web design e 
instalador de monitoramento. Para o período 
da tarde (13h às 17h) estão disponíveis: 
antenista, boas práticas na indústria 
farmacêutica e cosmética, telhadista, 
marketing e vendas, montagem e manutenção 
de computadores, operador de rastreamento 
e robótica.

ANOTE

Para a discussão previdenciária o que 
precisamos analisar é a expetativa 
de sobrevida em certa idade

Previdência Social: 
algumas distorções

Algo que está sendo muito falado 
atualmente é a reforma da previdên-
cia. Será que sabemos o porquê que 
apareceu esse tema agora?

Nosso sistema de previdência é 
um sistema de repartição simples, 
ou seja, é um sistema onde o valor 
que os aposentados recebem vem 
dos trabalhadores na ativa. Você já 
deve ter notado o desconto referente 
ao INSS na sua folha de pagamento. 
O que você não vê é que esse dinhei-

ro é para pagar o aposentado.
Isso significa que quando se tem 

mais pessoas jovens trabalhando, 
do que aposentados recebendo, essa 
conta fecha tranquilamente. Porém, 
quando é o contrário (mais aposen-
tados que trabalhadores) a conta não 
fecha. Veja o caso do funcionalismo 
público no Rio Grande do Sul, lá atu-
almente são 162 aposentados para 
cada 100 ativos.

São várias as razões para essa dis-
torção e uma é a baixa fecundidade. 
Em 1950 a taxa de natalidade no Bra-
sil era de 6,1 filhos por mulher. Hoje 
esse número é de 1,7 e, segundo a 
ONU, continuará em queda. Assim 
temos mais pessoas envelhecendo 
(aposentados) e menos jovens (con-
tribuindo).

Além da baixa natalidade, os ido-
sos estão vivendo cada vez mais (o 
que é excelente para as pessoas). A 
grande parte da população conhece 
a expectativa de vida ao nascer, que 
em 2016 era de 75,8 anos. Isso quer 
dizer que quem nasceu em 2016 
tem uma expectativa de viver até 
75,8 anos. Porém, o que muitos não 
sabem é que esse número é muito 
influenciado pela mortalidade infan-
til e por homicídios (que em 2016, 
segundo a revista The Lancet, foi a 
principal causa de morte de homens 
brasileiros). Logo, a expectativa de 
vida ao nascer não reflete com pre-
cisão o tempo que as pessoas estão 
vivendo a mais.

Para a discussão previdenciária o 
que precisamos analisar é a expeta-
tiva de sobrevida em certa idade, ou 
seja, quanto tempo as pessoas vivem 
ao chegarem numa idade x. Em 2016 
a expetativa de sobrevida aos 65 anos 
era de 18,5 anos. Isso significa que ao 
completar 65 anos esperava viver até 
os 83,5 (muito maior que a expecta-
tiva de vida ao nascer de 75,8 anos).

É claro que não é problema as 
pessoas viverem mais e terem me-
nos filhos, isso só é um problema 
para nosso sistema de previdência, 
pois a conta não fecha.

PONTO
DE VISTA

Planejador Financeiro Pessoal, 
além de co-fundador do 
Multiplique Certificações 

DANILO BRITO

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, cortinas, 
cadeiras, estofados, colchões, 

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.
Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

Lavagem

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 20,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores
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Ipem-SP alerta sobre os cuidados na compra de pescados e ovos de chocolate

Fiscalização nos trechos Sul e Leste 
do Rodoanel encontra problemas

Sabesp é a mais bem avaliada 
em pesquisa da Arsesp

DA REDAÇÃO - A Sabesp recebeu 
nota de satisfação acima de 8 
de 60% dos municípios ouvi-
dos na Pesquisa de Satisfação 
dos Serviços de Água e Esgoto, 
realizada pela Fundação Seade 
a pedido da ag~encia regulado-
ra Arsesp. Destes, 11 cidades 
se destacam. Os moradores 
de Aspásia, Boracéia, Estrela 
d’Oeste, Franca, Iacri, Irapuã, 
Nhandeara, Paulo de Faria, 
Poloni, Santa Clara d’Oeste e 
Sarutáia deram nota acima de 
9 para a companhia.

A pesquisa Seade ouviu 76 
mil usuários por meio de entre-
vistas presenciais e telefônicas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Além da Sabesp, foram avali-
zadas outras duas empresas de 
saneamento. A pesquisa ocor-
reu no período de novembro 
de 2017 a fevereiro de 2018, e 
os resultados foram apresenta-
dos neste mês.

No índice de satisfação, as 
regiões que se destacam são 
Baixo Tietê e Grande, Pardo e 
Grande e Baixo Paranapane-
ma – divisão feita com base 
nas bacias hidrográficas. A 
nota geral (levando em conta 
todos os municípios envolvi-
dos) de satisfação da Sabesp 
foi de 7,8, a maior entre as 
pesquisadas.

DA REDAÇÃO - A Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) iniciou proces-
so para aplicação de multas 
que chegam a R$ 500 mil à 
concessionária SPMar devido 
a problemas verificados nos 
trechos Sul e Leste do Rodoa-
nel (SP-021) durante a opera-
ção “Blitz Olho Vivo”. A ação 
especial de fiscalização ocor-
reu entre os municípios de 
Embu das Artes e Arujá, entre 
o km 30 e o km 128, passando 
pelas cidades de Itapecerica da 
Serra, São Paulo, São Bernar-
do do Campo, Santo André, 
Ribeirão Pires, Suzano, Poá e 
Itaquaquecetuba.

Em vistorias rotineiras, 
agentes e técnicos da Artesp 
identificaram diversas irregula-

DA REDAÇÃO - Para evitar pro-
blemas com as compras da Pás-
coa, o Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São 
Paulo) apresenta dicas práticas 
para o consumidor identificar 
produtos irregulares e não er-
rar na hora das compras.

Ovos de chocolate com 
brindes: se o ovo de chocola-
te traz brinquedo como brin-
de, verificar na embalagem 
se está estampada a frase 
“Atenção: contém brinquedo 
certificado no âmbito do Sis-
tema Brasileiro da Avaliação 
da Conformidade”. Também 
é obrigatória a indicação de 
faixa etária. No brinde, o 
consumidor deve também 

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

Cresce intenção de compra para a Páscoa; ACE 
incentiva consumo no comércio de Guarulhos
DA REDAÇÃO - Cresceu em 3 
pontos percentuais a intenção 
do consumidor em gastar mais 
nesta Páscoa em relação ao ano 
anterior (de 31% passou para 
34%), conforme constatou a 
Boa Vista em sua Pesquisa so-
bre Hábitos de Consumo para 
a data. Realizado com pouco 
mais de mil respondentes, ao 
longo do mês de março, o le-
vantamento identificou ainda 
que 45% irão manter o padrão 
de gastos na comparação com 
o ano passado (em 2018 eram 
43%), e outros 21% gastarão me-
nos agora (eram 26%).

A pesquisa também identi-
ficou que 48% dos entrevista-
dos pretendem gastar entre R$ 
50 e R$ 200 com as compras de 
Páscoa. Outros 47% disseram 
que gastarão até R$ 50 por pre-
sente e 5% apenas acima de R$ 
200. Dos entrevistados, 81% 
disseram que pagarão as com-

Compre em Guarulhos
pras de Páscoa à vista. Destes, 
53% utilizarão dinheiro, 32% o 
cartão de débito, 14% o cartão 
de crédito (parcela única) e 1% 
o carnê/boleto. 

Por outro lado, dos 19% 
que pagarão de forma par-
celada as compras realizadas 
nessa Páscoa, 92% utilizarão 

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William Pane-
que, comemorou os números 
e reforçou a campanha da 
entidade de incentivo ao con-
sumo no comércio local. “A 
economia vem dando sinais 
de recuperação, após longo 
período de retração. Isso é 
muito bom para o País e ain-
da mais para a nossa cidade, 
que possui inúmeras opções 
de compra. Precisamos movi-
mentar o comércio de Guaru-
lhos, fazer a riqueza circular 
por aqui”, afirmou.

ridades ao longo dos referidos 
trechos do Rodoanel, e a blitz, 
realizada em 1º de abril, retor-
nou aos locais dos apontamen-
tos para verificar a realização 
dos reparos. A operação multi-
disciplinar também encontrou 
novas irregularidades no tre-
cho. Esta dinâmica de trabalho 
melhora o processo das fisca-
lizações rotineiras e garante 
mais conforto e melhores servi-
ços aos usuários das rodovias.

A fiscalização encontrou, 
entre os 64 retornos realiza-
dos, 50 não conformidades de-
vidamente reparadas, ficando 
14 inalteradas. Houve ainda 
97 novas não conformidades, 
referentes a buracos no asfalto, 
danos em defensas metálicas, 
entre outros.

o cartão de crédito (eram 
87% em 2018) para pagar as 
compras. 6% o carnê/boleto 
(eram 12% em 2018) e 2% a 
função de débito programa-
do (era 1% em 2018).

procurar o selo do Inmetro. 
Indicação de peso: todos 

os produtos embalados de-
vem apresentar, de forma 
clara, a indicação do peso 
líquido na sua embalagem. 
Esta indicação deve referir-se 
somente ao peso do produto, 
desconsiderando o valor da 
embalagem e dos brindes.

Fique atento na compra 
de peixe fresco: sejam eles 
adquiridos em feiras ou mer-
cados, sempre acompanhe a 
pesagem do peixe fresco. Esta 
deve ser feita na presença do 
consumidor, assim como a 
embalagem do produto.

Se quer gelo, preste aten-
ção: caso queira que o peixe 

seja embalado com gelo para 
que fique protegido e preser-
vado durante o trajeto para 
sua casa, fique atento se o ven-
dedor não o pesará depois de 
acrescentar o gelo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bom Prato oferece 
almoço especial
DA REDAÇÃO - As unidades 
do Bom Prato vão receber 
cardápios especiais em co-
memoração especial de Pás-
coa. O almoço será servido 
no dia 18 de abril. O valor 
da refeição não será alterado 
(R$ 1 e gratuita para crian-
ças com até seis anos).

Mantendo a tradição 
da data, o destaque ficará 
por conta do peixe que será 
servido na maioria das uni-
dades, além de chocolate e 
frutas como sobremesa. Em 
Guarulhos o cardápio será 
salada de alface com toma-
te, escondidinho de peixe, 
repolho refogado, moran-
guete, guaraná, arroz e fei-
jão carioca. 



ÁRIES: O seu planeta regente segundo do sistema solar 
irá conluiar para que você porte enormes óbices para vir 
a se aperfeiçoar no contexto comunitário. 

TOURO: Seu afeto em bens terrenos criará uma porção 
de problemas de apreciação no atual minuto. Seja mais 
educado, adquirirá muitos favores do planeta marciano.

GÊMEOS: Se movimentará dentro deste dia sem grandes 
dilemas e com esbelta serenidade, sendo assim você tem 
de realçar meramente os elementos mais insignes. 

CÂNCER: Suas sensações verterão no íntimo da sua 
personalidade na configuração mais atraente favorável. 
Você precisará diminuir o ego.

LEÃO: Apresentará uma atmosfera mais esnobe e reunirá 
uma enorme confusão para enfrentar os problemas com 
quem ama neste notável período. 

VIRGEM: O seu semblante mais estruturado e adequa-
damente detalhado lhe beneficiará nesta ocasião crítica. 
Mantenha a calma.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 61

Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

LIBRA: Você se expuserá como uma pessoa com vigoro-
sas preferências para a convicção do próximo. Procederá 
com moderação e gerará um grande progresso.

ESCORPIÃO: Sua tensão intrínseca tornar-se-á mais 
valorizada ao longo do dia, de superar dificuldades de 
resolução de dificuldades.

SAGITÁRIO: A coisa que se afigurava indefinida nesta 
ocasião ficará mais evidente, graças a sua genuinidade. 
Toda esta atividade é o que você necessita.

CAPRICÓRNIO: A sua avidez ambiciosa de glória tende 
pactuar a sua respectiva jornada para a conquista. Cuida-
do com suas decisões.

AQUÁRIO: As coisas tendem a ficar um pouco mais 
estagnadas neste momento complexo da sua vida. Você 
poderá ter uma boa relação com algumas pessoas.

PEIXES: Não avistará contrafação intensa neste período, 
especialmente nas reflexões mais agudas. Mantenha a 
calma neste momento de transição.
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DA REDAÇÃO - Completaram-
-se ontem 130 anos do nas-
cimento de Charles Spencer 
Chaplin, em Londres. Nascido 
numa família de artistas, emi-
grou para os EUA e, somente 
como Charles Chaplin, virou 
um dos artistas mais conhe-
cidos - e amados - do século 
20. Criou um personagem 
emblemático, Carlitos. A data 
não vai passar em branco. A 
Rede Telecine, no seu canal 
de cults, anuncia uma extensa 
programação - começa com O 
Garoto, às 13h25, e prossegue 
durante toda a parte da noite 
com Em Busca do Ouro, O Cir-
co, Um Dia Bem Passado, Lu-
zes da Cidade, Idílio Campes-
tre, Tempos Modernos, Dia de 
Pagamento, para encerrar-se, 
à 0h40, com Luzes da Ribalta.

Há que se perguntar se 
Chaplin, que morreu no Natal 
de 1977, continua vivo no ima-
ginário coletivo como quando 
criou Carlitos, em 1914. Tal-
vez. Pois o gosto do público 
mudou muito e, em 2002, 
quando uma nova distribui-
dora lançou, no Natal, a ver-
são digitalizada de O Grande 
Ditador, os críticos deliraram. 
Destacando a importância da 
obra, mas as vendas ficaram 
além do esperado. Chaplin 

Telecine celebra 130 anos de Charles Chaplin

HORÓSCOPO

criou Carlitos integrado à esté-
tica do cinema mudo, quando 
os filmes eram projetados em 
16 quadros por segundo Mais 
tarde, com o advento do som, 
a necessidade de adequação 
com a imagem fez com que 
os filmes passassem a 24 qua-
dros por segundo, e aí houve 
uma mudança na estética cha-
pliniana.

Nos filmes mudos, o movi-
mento era acelerado e Chaplin 
criou seu vagabundo - com 
bengalas, chapéu-coco e sapa-
tos imensos furados - como 
um malabarista diante da vida. 
Quando os movimentos de 
Carlitos ficaram naturalistas, 

quem perdeu o rumo foi ele. 
Chaplin, o cineasta, resistiu 
ao som. Fez, no sonoro, filmes 
mudos com música (Luzes da 
Cidade), com diálogos nonsen-
se (Tempos Modernos). 

Quando incorporou a pa-
lavra foi para criar o discurso 
final do barbeiro judeu que, 
em O Grande Ditador, se fez 
passar pelo ditador inspirado 
em Hitler. Chaplin foi consi-
derado comunista e, em pleno 
macarthismo, exilou-se.

Foi viver na Suíça. Voltou a 
Hollywood somente em 1972, 
quando recebeu o Oscar pela 
trilha de Luzes da Ribalta, que 
estreara somente naquele ano.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO
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IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
APTO. CENTRO GRU. 
mobiliado.perto da fac.
de Medicina. R$ 1.200, 
+ Cond. R$ 485,00. F.:  
99901-6804

APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
ATENÇÃO CONSTRUTOR 
TerrenoJd. Pres Dutra Alta 
10x25 escritura  208 Mil. F.: 
98204-3992 c/ Carlos.
TERRENO 5X25 
60,000 tupinamba  35,000 
parcela restante 943727872 
ou 942766112 vivo

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685 E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

Sítios e Chácaras

Aluga-se

Vende-se
Oportunidade

Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.

CLASSIFICADOS

VENDE-SE JAZIGO 
Especial 4 gavetas - 
Cemitério Primavera I F.: 
(19) 99796-0120
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.96613-0558 foto 
Whats

EMPREGO

Contrata-se

TRABALHE EM CASA

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

- SEM LIMITE DE IDADE

Ter 2h livres 
por dia ou

 pode
 ser feito nos

finais de
 semana.

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos de até  R$

3.850,00

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

3508-8616
ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.

MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
VAGA DE ELETRICISTA GRU. 
de caminhões c/ urgência. 
Av.Otavio Braga de 
Mesquita, nº 380. F: 94791-
0016/ 2463-2948

MOTORISTA 
CARRETEIRO 
Preferencialmente Ensino 
Médio CNH: E, Curso 
Cargas Indivisíveis Exp. 
05 anos em transportes de 
cargas pesadas, indivisíveis 
e/ou excedentes. Entrega 
de currículos: Av. Lauro 
Gusmão Silveira, 668 – Pq. 
São Geraldo
SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo

ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

Conheça três destinos brasileiros que praticam o turismo sustentável 
DA REDAÇÃO - Geralmente 
quando se pensa em susten-
tável já se associa a preocupa-
ção com o meio ambiente. E 
não que está associação este-
ja errada, porém é limitante 
pensar na definição assim. 
Muitas vezes o Turismo Sus-
tentável pode ser um meio de 
negócio lucrativo, socialmen-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O arquipélago tem 21 
ilhas sendo a maior titu-
lada também de Fernando 
de Noronha. O turismo é 
restringido a 420 visitan-
tes diariamente e por isso 
pode ser mais caro visi-
tar Fernando de Noronha. 
Porém, vale a pena e tem 

Fernando de Noronha

Ilha de Porto Belo

Bonito

Há 65 quilômetros de Flo-
rianópolis, a ilha abriga his-
tórias místicas de um “mapa 
do tesouro”, gastronomia di-
ferenciada, e atividades como 
mergulho e tirolesa. Mostra 
que o Turismo Sustentável 
não se relaciona apenas com 
o Ecoturismo. Há muita his-
tória e um atendimento de 
A&B que não perdem em 
nada aos locais que não tem 
essa preocupação ambiental. 

te responsável e que beneficie 
comunidade local, turistas e 
empresários. Tudo vai depen-
der de como esses públicos 
citados se relacionam, se es-
cutam, e principalmente tem 
empatia uns com os outros. 
Dessa forma, conheça três 
destinos brasileiros que prati-
cam o turismo sustentável.

Os turistas devem ficar aten-
tos, pois só entram 1.879 pes-
soas diariamente. 

Considerada a cidade 
menos violenta do Mato 
Grosso do Sul, Bonito al-
cançou esse patamar gra-
ças ao turismo praticado 
na região. Há uma capa-
cidade de suporte deli-
mitada em cada passeio. 
O balneário municipal, 
por exemplo, tem a capa-
cidade de receber até mil 

pessoas por dia, mas 800 
vagas são para moradores 
locais. No momento que a 
população que reside no lo-
cal é incluída gera-se o sen-
timento de pertencimento 
e de cuidado com o local. 
O turista sente isso na prá-
tica: passeios estruturados, 
cidade preservada e felici-
dade de quem os recebe. 

um benefício, a taxa de 
preservação ambiental é 
reembolsada caso você 
volte antes do previsto. O 
arquipélago tem uma or-
ganização administrativa 
excelente e as paisagens 
são verdadeiros cartões 
postais do país.
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