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Dengue avança, e Guarulhos 
já registra mais de 530 casos
Boletim divulgado ontem pela Secretaria da Saúde também aponta quatro ocorrências do tipo 2 da doença, sendo o mais 
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Ouvi ontem do presiden-
te da Associação Comercial 
de Guarulhos que o municí-
pio que deve seu desenvol-
vimento, a partir dos anos 
sessenta, basicamente à 
indústria, mudou de perfil. 
Hoje, a atividade econômica 
é, essencialmente, do setor 
de serviços. E sabe qual o 
segmento que mais cresceu 
nesses últimos anos no setor 
de serviços?

William Paneque, empre-
sário e presidente da Asso-
ciação Comercial, responde: 
foi o Salão de Beleza! E diz 
que, hoje, não há um só bair-
ro que não disponha de sa-
lões de beleza, lugares onde 
o público feminino frequenta 
para dar um trato no cabelo, 
fazer as unhas, sobrancelhas, 
limpeza de pele, depilação, 
etc...  E é lugar apropriado 
pra conversar bastante, onde 
as mulheres da vizinhança se 
sentem bem. O salão de bele-
za do bairro acabou se trans-
formando num ponto impor-
tante de convivência social.

Ele está em todos os lu-
gares. Até mesmo nas áreas 
mais carentes da cidade. E é 
comum observar nas facha-
das cartazes anunciando: 
precisa-se de manicure com 
experiência.

Houve época em que es-
sas tabuletas de “precisa-se” 
eram comuns na portaria 
das fábricas ao longo da Via 
Dutra. Tempos do desenvol-
vimento industrial do Mu-
nicípio. Guarulhos explodiu 
por causa dessas indústrias 
e, é claro, do emprego farto. 

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

O comércio se concentrava 
no centro, na rua D. Pedro II.

William Paneque diz que 
agora esse movimento pode 
ser encontrado em outras 
áreas. A cidade se espalhou. 
Cita até a Juscelino Kubis-
tchek, nos Pimentas, que se 
tornou também um centro 
de comércio considerável. O 
Shopping Bonsucesso, que 
fica ali, é um dos mais con-
corridos. Lembra que as ruas 
centrais da Vila Galvão tam-
bém ganharam vida própria. 
As farmácias são abundan-
tes, postos de combustível, 
e todo bairro importante da 
cidade tem pelo menos uma 
agência bancária. Lembra o 
desenvolvimento de Cumbi-
ca, hoje uma cidade.

O comércio é importan-
tíssimo na geração de em-
pregos, destaca o empresá-
rio. Está sempre ligado ao 
primeiro emprego do jovem 
que entra no mercado de 
trabalho.

A constatação de que 
Guarulhos é hoje, pelo me-
nos economicamente, outra 
cidade, levou a Associação 
Comercial a lançar uma cam-
panha importante. Uma cam-
panha dirigida ao pequeno 
investidor. Com o emprego 
difícil, a solução pode estar 
aí. “Nosso capital consumidor 
é grande, expressivo”, afirma 
William com muita convic-
ção. “Somos aqui mais de 
um milhão e quatrocentas mil 
pessoas. Há ainda muito lu-
gar para o pequeno negócio”. 
Como os pequenos salões de 
beleza.

mente pode ser observado em países que 
não gozam do regime democrático, onde 
a exceção é regra.

Mas como lambança pouca é bobagem, 
a dupla de ministros Toffoli e Moraes, sem 
qualquer pudor ou atenção aos julgados 
do próprio STF determinaram os atos de 
censura à liberdade de imprensa, pensa-
mento e manifestação; aliás, desprezando 
a decisão plenária no julgamento da ADPF 
n. 130, na qual o ex-ministro Carlos Ayres 
Brito afirma que a “liberdade de impren-
sa é verdadeira fonte da democracia, que 
por isso não pode sofrer embaraços nem 
nenhum tipo de regulação, sendo causa 
indispensável para a eficácia dos direitos 
emanados da vida em sociedade”.

Não há como se admitir a mínima ra-
zoabilidade nesta arbitrariedade prati-
cada pela mais alta corte de justiça bra-
sileira, quanto menos sob a justificativa 
de preservar a honra e a privacidade de 
seus ministros, justamente diante do fato 
de se tratar de pessoas públicas, sujeitas 
às críticas, exposição e debates sobre 
seus atos, ainda mais se tais atos são fun-
cionais e de interesse da sociedade, não 
se admitindo que amordacem quaisquer 
meios de comunicação ou a população, 
até porque eventuais excessos podem 
ser responsabilizados tanto na esfera cri-
minal quanto cível.

Parece-nos que nenhuma ofensa à 
imagem de instituição ou agente público 
pode ser tão grave quanto a perda da li-
berdade de pensamento e manifestação, 
presentes e necessários aos trabalhos da 
imprensa, imprescindíveis à democracia, o 
que motiva o enfrentamento contra esta 
escandalosa e indisfarçável ditadura do 
judiciário, até por respeito à Constituição 
e ao Estado de Direito.

Tempos sombrios estes em que o Su-
premo Tribunal Federal se coloca acima 
da Constituição Federal que tanto deveria 
garantir, primeiro usurpando a compe-
tência do Ministério Público para instruir 
procedimento investigatório em razão de 
supostos ataques a seus ministros, atro-
pelando os mais comezinhos princípios do 
Estado Democrático de Direito e o siste-
ma penal acusatório previsto pelo artigo 
129 da Carta Constitucional; depois, triste 
e lamentavelmente, promove verdadei-
ro ato de censura contra a imprensa na-
cional, determinando aos sites da revista 
“Crusoé” e “O Antagonista” que retiras-
sem a veiculação de quaisquer matérias 
relativas ao ministro Dias Toffoli, o qual 
teria sido citado em depoimento de Mar-
celo Odebrecht na Operação Lava Jato, 
como o “amigo do amigo do meu pai”.

Ao se permitir instaurar e instruir (para 
depois julgar) procedimento criminal, ali-
ás, sem a qualquer apuração antecedente 
dos crimes de calúnia, injúria e difamação 
e sem a atuação do Ministério Público, 
os ministros Dias Toffoli e Alexandre de 
Moraes excepcionam o direito normatiza-
do em verdadeiro abuso de autoridade, 
desprezando as regras constitucionais e 
as competências institucionais, cujo ato 
criminoso, desmedido e irresponsável so-

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

A ditadura do judiciário
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Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 19/04 até 21/04/19

REFRIGERANTE
COCA COLA

2L

VHO DOM BOSCO
TTO/BCO SECO/

SUAVE
750ML

SUCO FRUIT SHOOT
MAGUARY SABORES

275ML

REFRIGERANTE 
KUAT

2L

CERVEJA IPA 600ML 
BADEN BADEN

ENERGÉTICO 
FLUXO

2L

CERVEJA PILSEN
269ML

SKOL

Contra Filé Bovino
à vácuopeça  / bifePicanha Fatiada

à vácuo

Costela Bovina Coxinha das Asas Pão de Alho pct. 400g
Trad./ Picante

Sta. Massa

LEITE UHT 1L
QUATÁ

AZEITONA PRETA
AZZAPA

TING

BEBIDA RED NOSE
GUARANÁ C/ AÇAÍ

500ML

BATATA PALITO CONG.
PCT. 2KG - LAR

QUEIJO COALHO
SABORES

QUATÁ

LINGUIÇA SUÍNA
CERATTI

Acém Bovino
peça / pedaço

Cupim Bovino

Coração de Frango

PAPEL HIGIÊNICO
FOLHA DUPLA

4 ROLOS

DESODORANTE AERO
FRANCIS HYDRATTA

150ML

ÁGUA SANITÁRIA
DACLOR

1L

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

kg19,98
kg14,79

DOMINGO FECHA ÀS 20H2424ABERTO HORASHORAS

kg9 ,98

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

cada8,99

cada
3,69

kg19,98
kg14,98

kg8,98
kg16,98

Carvão TC
4KG

cada11 ,99

EXCETO SACOMÃ

2,39
cada

2,39
100g KG

31,90 12,99
cada KG

9,90

cada
6,59

cada
1,89

cada
1,49

cada
3,99

cada
1,99

cada
12,99

CHOC. BARRA AO LEITE
SICAO 2,1KG

a partir de 2 unid.

37,9043,29
cadacada

CHOC. BARRA MELKEN
HARALD AO LEITE 
2,1 KG

CHOC. BARRA BLEND
SICAO 2,1KG

CHOC. BARRA MELKEN
BLEND 2,1KG

a partir de 2 unid. a partir de 2 unid. a partir de 2 unid.

37,90 36,90 36,9047,19 42,90 47,90
cada cada cadacada cada cada

3,99

8,79

cada

cada

1,99
cadacada

8,99
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Com obras aceleradas Sabesp tira 900 
mil pessoas do rodízio no município
DA REDAÇÃO - Mais 100 mil 
pessoas saíram do rodízio 
em Guarulhos. Com isso, a 
cidade soma 900 mil mora-
dores sem racionamento de 
água. A marca foi alcançada 
por conta das obras que estão 
sendo executadas pelas uni-
dades regionais da Sabesp 
com o objetivo de ampliar os 
atendimentos no município. 
A companhia assumiu os 
serviços de saneamento da 
cidade em janeiro e a meta 
é garantir o abastecimento 
total da população até o ani-
versário da cidade em 8 de 
dezembro. A Sabesp prevê 
um investimento total de R$ 
80 milhões em obras.

Das intervenções de inter-
ligação do sistema de abaste-
cimento da Sabesp, este mês, 
foi realizado o acionamento 
das quatro bombas na região 
dos Pimentas, permitindo a 
transferência de 600 litros 
por segundo de água, e con-
tribuindo para atingir a mar-
ca de 900 mil pessoas fora 
do rodízio, o que representa 

Guarulhos registra quatro casos de dengue por dia 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou desde o início do 
ano, em média, pelo menos 
quatro casos de dengue por 
dia. No total foram 531 pa-
cientes que tiveram a doença 
confirmada na cidade.  Ape-
sar disso, não há registro de 
casos confirmados de zika ou 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK.

chikungunya. É o que demos-
tra o último levantamento da 
Secretaria da Saúde divulga-
do nesta quinta-feira (18).

No total quatro casos do 
tipo 2 da doença foram regis-
trados este ano. O mais recen-
te foi confirmado na última 
semana, na região Pimentas. 

Com a introdução desse tipo 
na cidade, as pessoas que ti-
veram a doença anteriormen-
te correm o risco de contrair 
dengue novamente e respon-
der de forma mais grave aos 
sintomas.

Devido ao aumento da 
incidência da dengue e a 
constatação da circulação do 
vírus tipo 2 no o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
intensificou as ações em dois 
bairros da cidade. O insetici-
da foi aplicado por meio de 
nebulização veicular, ou seja, 
de uma máquina acoplada a 
um veículo, mata o mosquito 
já na fase adulta e não a larva. 
Por isso, a Secretaria de Saú-
de faz um apelo para que a 
população redobre a atenção 
em seu quintal e elimine os 
possíveis criadouros do Aedes 
Aegypti.

Mais ações
Como parte dos trabalhos da Sabesp em Guarulhos, a 

companhia iniciou, em abril, serviços de manutenção de 
água e esgoto e a implantação de obras para redução de per-
das de água. Dentre os trabalhos estão ações para consertos 
de vazamentos e o reparo de valas. Ao longo de três anos 
serão investidos mais de R$ 250 milhões nesses serviços.

Ipref apresenta planejamento 
estratégico para os próximos 4 anos
DA REDAÇÃO - O Instituto de 
Previdência dos Funcionários 
Públicos Municipais de Gua-
rulhos (Ipref) realizou nesta 
quinta-feira (18) a apresenta-
ção do plano estratégico para 
o quadriênio 2019-2023 para 
cerca de 100 pessoas no audi-
tório do Ipref, entre funcioná-
rios e conselheiros adminis-
trativos e fiscais.

O presidente do instituto, 
Eduardo Augusto Reichert, 
aproveitou a ocasião para for-
malizar o uso do novo logo da 
organização, que representa a 
junção dos servidores. “O pla-
nejamento serve para pensar-
mos no que faz sentido para 
o Ipref nos próximos anos, na 
modernização. Tudo isso está 
acontecendo em um momen-
to muito interessante com a 
aprovação da transposição de 
regime. Consequentemente, 
o novo logo deve passar isso. 
Então nada mais justo do que 
colocarmos neste novo logo a 
representação dos servidores 
unidos e participando da ges-
tão”, afirmou.

As palestras realizadas 

foram ministradas em dois 
horários pelo consultor da em-
presa ABCPrev, Vagner San-
doval.  De forma dinâmica, 
ele apresentou aos servidores 
a visão, missão e valores do 
instituto, explicando como 
cada um deve influenciar no 
dia a dia do trabalho. Segun-
do ele, “a visão é para onde eu 
quero levar o instituto, a mis-
são é a razão de existência des-
te instituto e os valores são os 
tópicos que devem ser levados 
em consideração na tomada 
de decisões diárias”, explicou.

Sandoval ressaltou ainda 
que o Ipref tem como visão 
ser reconhecido pelos servi-
dores, pensionistas e demais 
beneficiários pela excelência 
na gestão previdenciária e as-
sistência à saúde; como mis-
são gerir o regime próprio da 
previdência privada e a assis-
tência à saúde e; como valores, 
a ética, transparência, eficiên-
cia, eficácia e visão sistêmica, 
ou seja, tomar decisões que 
analisem o instituto como um 
todo, procurando o bem de to-
dos os setores.

75% do total de população 
que será beneficiada.

Para junho, mais uma 
etapa da implantação da adu-
tora Ermelino Matarazzo/
Cumbica, garantindo maior 

regularidade no abasteci-
mento da região dos bairros 
de Cumbica e Centenário.

A implantação estará to-
talmente finalizada em de-
zembro. Para integrar Gua-

rulhos definitivamente ao 
sistema de abastecimento da 
Sabesp, os trabalhos estão 
sendo realizados em conjun-
to por unidades regionais e 
especializadas da companhia 
de toda a Região Metropoli-
tana de São Paulo: leste, sul, 
centro, oeste e norte, além 
das superintendências de 
produção de água, de Manu-
tenção Estratégica e de Ges-
tão de Empreendimentos e 
ainda o departamento de ser-
viços integrados.

No geral, são mais de 80 
obras de grande porte den-
tre as que estão sendo pla-

nejadas, executadas ou em 
operação, que compõem o 
cronograma da Sabesp para 
beneficiar o abastecimento 
de água em Guarulhos.

Em relação às obras com 
previsão de conclusão entre 
junho e setembro, a compa-
nhia vai investir mais R$ 9 
milhões com a implantação 
das adutoras Tremembé-Ca-
buçu e a Cecap-Lavras; do 
sistema de bombeamento 
Cumbica Norte; a duplica-
ção da rede São João-Lavras; 
e a implantação da rede de 
distribuição Centenário-
-Vermelhão.
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     O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) de Guarulhos está com 
inscrições abertas, até o dia 30 de abril, para o 
processo de escolha dos membros dos Conselhos 
Tutelares no exercício de 2020 a 2023. As 
inscrições dos candidatos devem ser realizadas no 
CMDCA (rua Caetano D’Andrea, 31, Jardim Maia), 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Entre as 
atribuições do conselheiro tutelar estão promover, 
defender e proteger crianças e adolescentes que 
estão com seus direitos violados. Mais informações 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
(e-mail cmdcaguarulhos@gmail.com, telefone 
2408-7020).

     A Escola Estadual Tomie Othake, no Parque 
Continental I (rua 37, 239) recebe até o próximo 
dia 31 de maio, a exposição itinerante do acervo 
fotográfico “Vidas Refugiadas”, composta por 
imagens do fotógrafo Victor Moriyama, que 
retratam o cotidiano de dificuldades, superações 
e conquistas de oito mulheres refugiadas no 
Brasil. A abertura da exposição realizada pela 
Subsecretaria da Igualdade Racial, em parceria 
com a Secretaria de Cultura, foi realizada com 
a palestra “Direitos Humanos e Migração” 
ministrada aos alunos do ensino médio da 
escola, como forma de proporcionar reflexão 
sobre a migração internacional contemporânea.

ANOTE

Obviamente, não são apenas 
os custos com a distância que 
entram no preço dos produtos

Como destravar o 
comércio exterior

Como parece que o presidente eleito 
Jair Bolsonaro desistiu de incorporar o 
Ministério da Indústria, Comércio e Ex-
terior e Serviços (MDIC) ao Ministério 
da Fazenda no governo que se inicia 
dia 1º de janeiro, seria interessante que 
o futuro titular da pasta desde já colo-
casse entre suas prioridades as suges-
tões apresentadas pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) ao então 
candidato. Entre essas sugestões, está a 
simplificação da carga tributária do co-

mércio exterior, já que a reforma tribu-
tária ainda leva rá muito tempo para ser 
discutida e concluída.

Entre as ações que podem simplificar 
a carga tributária estão a manutenção da 
desoneração do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
nas exportações de bens não industriais 
e de semielaborados; o aumento da alí-
quota do Regime Especial de Reintegra-
ção de Valores Tributários para Empre-
sas Exportadores (Reintegra); a criação 
de mecanismos para utilização de crédi-
tos tributários federais e estaduais pro-
venientes de exportações; o aperfeiçoa-
mento dos regimes aduaneiros especiais 
de incentivo às exportações; e a retirada 
do valor aduaneiro e de custos de descar-
ga da mercadoria no território nacional.

A CNI defende ainda que o novo 
governo considere as análises técnicas 
na aplicação de medidas antidumping, 
antissubsídios e de salvaguardas. Para 
a CNI, esses são instrumentos legíti-
mos que não se confundem com pro-
tecionismo. Como se sabe, hoje, os pro-
dutos manufaturados só conseguem se 
apresentar com preços competitivos 
em países vizinhos, como aqueles que 
são parceiros no Mercosul, valendo-
-se da curta distância. Já em mercados 
mais distantes, esses preços sobem e 
perdem competitividade.

É claro que essa situação, se tem per-
mitido ao menos sobrevivência ao par-
que industrial instalado no País, oferece 
muita insegurança, impedindo que os 
produtores façam investimentos para 
ampliar sua capacidade de produção. 
Afinal, se um país vizinho entrar numa 
situação de crise, como é o caso da Argen-
tina hoje, essa situação pode abalar toda a 
indústria brasileira e gerar desemprego.

Obviamente, não são apenas os cus-
tos com a distância que entram no preço 
dos produtos. Há vários fatores, como 
aqueles que constituem o chamado cus-
to Brasil, ou seja, alta carga tributária, 
infraestrutura logística deficiente, juros 
altos, câmbio defasado e burocracia al-
fandegária. Outro fator que preocupa é 
a possibilidade de o governo, a pretexto 
de abrir a economia, retirar as tarifas 
de importações de maneira abrupta, já 
que a indústria nacional ainda está sem 
condições de enfrentar a concorrência 
de produtos estrangeiros. Portanto, essa 
abertura terá de ser gradual.

Ao mesmo tempo, o governo precisa 
estabelecer uma diretriz que aumente 
a eficiência do Estado, investindo em 
obras de infraestrutura logística, além 
de oferecer segurança jurídica, financia-
mento e segurança pública. Em outras 
palavras: antes de abrir-se completamen-
te às importações, o Brasil precisa afastar 
ou reduzir os obstáculos internos que 
impedem a indústria de oferecer produ-
tos com preços mais competitivos.

MILTON LOURENÇO
presidente 
da Sindicomis e ACTC

PONTO
DE VISTA

Av Dr. Renato de Andrade Maia 564. 
Fone: 2440-1564          99589-1564

Festival de 
 Pescados
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Bilhete Único Escolar deve ser 
renovado até dia 30 de abril
DA REDAÇÃO - Todos os es-
tudantes e professores que 
fazem uso do Bilhete Único 
Escolar devem fazer a reno-
vação do mesmo até a data 
limite de 30 de abril.

Para conseguir fazer o 
recadastramento é necessá-
rio ter o formulário espe-
cífico, que pode ser obtido 
através do site da Guaru-
pass, na página Central do 
Bilhete, seção Escolar. Em 
Cadastre-se, clique no bo-
tão da opção desejada. O 
formulário deverá ser pre-
enchido e carimbado pela 
escola nos três campos. 
Também é possível retirar 
o formulário pessoalmente 
na Guarupass (rua Silvestre 
Vasconcelos Calmon, 136).

Com o formulário ser 
preenchido, assinado e ca-
rimbado, basta comparecer 
à Guarupass com os docu-
mentos obrigatórios e fazer 
a recarga mínima de 20 tari-

fas. Os documentos necessá-
rios para obter o Bilhete Úni-
co Escolar variam de acordo 
com a opção desejada.

Para estudantes, é ne-
cessário apresentar: RG, 
comprovante de endereço 
recente em nome do titular 
/ pai ou mãe, comprovante 
de matrícula ou declaração 
escolar referente ao ano leti-
vo ou semestre. Estudantes 
de escolas estaduais devem 
levar RG escolar (mesmo 
que seja do ano anterior) ou 
documento da Prodesp cor-
respondente ao ano letivo.

Para os professores: RG, 
comprovante de endereço 
recente em nome do titular 
/ pai ou mãe, último holeri-
te, declaração escolar refe-
rente ao semestre, carteira 
de trabalho e, para profes-
sores cooperados, também 
o contrato de adesão com 
firma reconhecida pelos 
responsáveis.

Nakashima recua e não valida nomeação 
de Almeida na Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO - Após ter sido no-
meado como assistente parla-
mentar na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp), 
conforme publicação do Di-
ário Oficial do Estado desta 
quarta-feira (17), o ex-prefeito 
de Guarulhos, Sebastião Al-

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

meida (PDT) não deve chegar 
a assumir o cargo. Isso porque 
com a repercussão negativa, o 
partido deve reaver a decisão.

Sem conseguir se eleger 
deputado federal nas eleições 
do ano passado, esta seria a 
chance de Almeida retornar 

ao cenário político. Ele con-
seguiu 29.197 votos durante 
o último pleito, sendo apenas 
1,16% do total obtidos de elei-
tores guarulhenses.

A nomeação se daria com 
o aval do deputado estadual 
eleito pelo partido, Márcio 
Nakashima. Mas, segundo 
ele, foi uma indicação parti-
dária para compor o gabinete 
de liderança do PDT na Alesp, 
tendo como principal função 
a construção do partido nos 
municípios. “No entanto, não 
consolidei tal nomeação. Por-
tanto, Sebastião Almeida não 
ocupará cargo no gabinete 
do mandato ou da liderança 
do PDT. Reafirmo aqui meu 
compromisso com um man-
dato popular pautado em 
trabalho, responsabilidade e 
ética”, afirmou o deputado em 
nota enviada a Folha Metro-
politana.
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Restaurantes de Guarulhos oferecem cardápio especial de Páscoa
FOTO: DIVULGAÇÃO/ THE FIRE 

Especializada em peixe frito e camarões, a casa também ser-
ve batatas e bebidas em ambiente rústico e familiar. No cardápio 
há diversos tipos de peixes como porquinhos, tilápias, costelas 
de tambaqui, iscas de traíra, lambari, lula, manjubinha, pesca-
das, além de camarão na moranga. A casa disponibiliza ainda 
saladas, caldos, bebidas, entre outros. Localização: rua Caiçara, 
243 – Jardim São João. Maiores informações: 2466-6090.

DA REDAÇÃO - A Páscoa não 
se resume apenas a troca de 
ovos de chocolate. A época é 
cheia de tradições gastronô-
micas, como a de não comer 
carne na Sexta-Feira Santa e 
a de almoçar em família com 
peixes e diversos alimentos 
cheios de significado. 

Pensando nisso, a Folha 
Metropolitana selecionou 
alguns restaurantes na ci-
dade para comer o famoso 
bacalhau e outros peixes 
no feriado.

Há dois meses em novo endereço, a peixaria oferece sal-
mão, camarão, tilápia, saint peter entre outros pescados. Os 
alimentos são todos frescos e os peixeiros cortam e limpam 
na hora, conforme o gosto do cliente. O Terra & Mar fun-
ciona das 8h às 20h, e na Sexta-feira Santa ficará aberto até 
os estoques se esgotarem. Localização: avenida Cônego Va-
ladão, 1.279 – Gopoúva. Maiores Informações: 98045-6125.The Fire Steakhouse

Terra & Mar Peixaria

Peixe do Mineirinho

Ora Pois, Pois! 

Em homenagem a Semana Santa, o restaurante The Fire Steakhouse acrescentou 
em seu cardápio o novo prato especial da casa, o Bacalhau Fire. O lombo de bacalhau é 
cozido em baixa temperatura e servido com cebola tostada, alho assado, batata rústica, 
azeitona fresca e azeite português. A novidade começou a ser servida no último dia 15 
e ficará no menu até o final de abril. Localização: rua Tapajós, 56 – Macedo. Horário 
de funcionamento: Segunda-feira das 12h às 15h e das 18h às 22h; terça-feira das 12h 
às 23h; quarta-feira a sábado das 12h às 00h; e domingo das 13h às 22h. Site: http://
thefire.com.br/. A casa disponibiliza serviço de vallet. Maiores informações: 2447-1582.

A gastronomia portuguesa do bacalhau e vinho, com 
opções variadas em ambientação intimista. Destaque para 
o famoso Bacalhau à Fanhais, feito com lascas da posta de 
bacalhau sem pele, curtido no alho e azeite, com brócolis, 
batata ao murro, acompanhado de arroz. Endereço: Rua 
Josephina Mandotti, 196 – Jardim Maia. Maiores informa-
ções: 2408-1210.
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Quase 9 milhões de brasileiros tiveram cartão 
de crédito clonado nos últimos 12 meses
DA REDAÇÃO - O cartão de crédi-
to é hoje uma das formas mais 
populares de pagamento no 
mundo inteiro, principalmen-
te pelas facilidades que ofere-
ce. Mas seu uso exige alguns 
cuidados. Um levantamento 
feito pela Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
revela que 8,9 milhões de bra-
sileiros foram vítimas de frau-
de nos últimos 12 meses, sen-
do que a maior parte dessas 
ocorrências (41%) está ligada à 

clonagem de cartão de crédito.
Já o segundo golpe mais 

comum observado pelo estu-
do é o recebimento de boletos 
falsos, com 13% das menções. 
Além desses tipos de fraudes, 
também aparecem clonagem 
de cartão de débito, contrata-
ção de empréstimos e finan-
ciamento, todos com o mesmo 
nível de incidência (11%), res-
pectivamente.

De acordo com o levanta-
mento, metade (48%) das frau-
des se deu em transações ou 
compras feitas pela internet. 

Alexandre de Moraes recua após constatar 
que reportagem não é ‘fake news’
DA REDAÇÃO - O ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
decidiu nesta quinta-feira, 
18, revogar a decisão dele 
mesmo que havia censurado 
a revista digital “Crusoé” e 
o “Antagonista”. Segundo o 
ministro, “comprovou-se que 
o documento sigiloso citado 
na matéria realmente existe, 
apesar de não corresponder 
à verdade o fato que teria 
sido enviado anteriormen-
te à PGR para investigação”. 
Ou seja, a reportagem não é 
“fake news”.

“Na matéria jornalística, 
ou seus autores anteciparam 
o que seria feito pelo MPF 
do Paraná, em verdadeiro 
exercício de futurologia, ou 
induziram a conduta poste-
rior do Parquet; tudo, porém, 
em relação a um documento 
sigiloso somente acessível às 

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ARQUIVO/MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

partes no processo, que aca-
bou sendo irregularmente di-
vulgado e merecerá a regular 
investigação dessa ilicitude”, 
observou o ministro em sua 
decisão.

Segundo a reportagem 
apurou, Moraes entrou em 
contato com o presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli, 

antes de derrubar a censura. 
Ao longo dos últimos dias, 
os dois foram bombardeados 
por críticas de entidades da 
sociedade civil, de integran-
tes do Congresso Nacional e 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), que condena-
ram a remoção do conteúdo 
jornalístico.
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Produção de veículos tem 
queda de 10% em março

Primeiro carro híbrido flex 
do mundo é lançado no Brasil

DA REDAÇÃO - O primeiro carro 
com propulsão híbrido flex, 
ou seja, movido tanto pelos 
combustíveis etanol e gaso-
lina, como por eletricidade, 
começa a ser produzido na 
cidade de Indaiatuba, interior 
paulista. O lançamento foi 
feito nesta quarta-feira (17) 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista.

Com tecnologia brasileira, 
o veículo do modelo Corolla 
terá um motor elétrico e ou-
tro de tecnologia flex fuel. O 
veículo não foi projetado para 
ser recarregado na tomada, já 
que as vias públicas brasileiras 
não estão adaptadas para ali-
mentar esse tipo de energia. A 
propulsão elétrica, que ficará 
armazenada em bateria, é ge-

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

rada a partir do uso dos com-
bustíveis, cujo consumo deve 
reduzir em mais de 20%.

O projeto da empresa Toyo-
ta recebeu investimento de R$ 
1,6 bilhão e deve gerar 900 em-
pregos diretos. “Vamos seguir 
inovando e trazendo novas 
tecnologias e desenvolvimento 
industrial para São Paulo, in-
clusive com o IcentivAuto, pro-
grama que nós lançamos há 
cerca de 60 dias. Agora, tam-
bém, a Toyota poderá fazer 
uso dele”, disse o governador 
João Doria.

“Este é um setor muito 
importante, porque é forte 
empregador, utilizador de 
tecnologia, tem uma rede 
robusta complementar de 
revendedores, fornecedores 

e é uma cadeia produtiva de 
grande importância”, com-
pletou o governador.

O presidente da Toyota no 
Brasil, Rafael Chang, falou 
sobre a importância da inova-
ção no país. “O mais impor-
tante é que estamos trazendo 
tecnologia para o Brasil. Essa 
tecnologia híbrida flex com-
bina duas tecnologias muita 
limpa, a tecnologia híbrida e 
com utilização do etanol”.

O novo Corolla com pro-
pulsão híbrida flex chega 
ao mercado consumidor em 
outubro, com expectativa de 
ser exportado para Argenti-
na, Paraguai, Uruguai, Chile, 
Peru e Colômbia no ano que 
vem. O valor de venda não 
foi divulgado.

DA REDAÇÃO - A produção de 
veículos montados no país foi 
de 240.546 unidades em mar-
ço, queda de 10% na compara-
ção com o mesmo mês do ano 
anterior, conforme divulgado 
no último dia 04 pela Associa-
ção Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (An-
favea). Em relação a fevereiro, 
houve redução de 6,4%.

O presidente da Anfavea, 
Antonio Carlos Botelho Me-
gale, disse que três fatores 
influenciaram o resultado ne-
gativo em produção: a greve 
dos trabalhadores, a enchente 
na fábrica da Mercedes-Benz 
e a redução das exportações, 
além disso, março também 
teve um dia útil a menos de-
vido ao carnaval.

Megale defendeu a im-
portância da manutenção 
dos bons índices de produ-
ção de veículos, responsável 

 A Jopacar deseja a todos os 
parceiros e amigos uma 
Feliz Páscoa, repleta de 
alegria e realizações.

 A Jopacar deseja a todos os 
parceiros e amigos uma 
Feliz Páscoa, repleta de 
alegria e realizações.

pela geração de emprego e 
renda. “Relatório do Ban-
co Central para o biênio de 
2017 e 2018 diz que as mon-
tadoras são responsáveis por 
um terço do crescimento in-
dustrial do Brasil, um quar-
to do crescimento total do 
[Produto Interno Bruto] PIB, 
o que mostra a relevância 
do setor. Queremos que os 
investimentos de produção 
fiquem no Brasil”.

O licenciamento de au-
tomóveis novos apresentou 
alta de 0,9% em março, na 
comparação com março de 
2018. Na comparação com 
fevereiro, a alta foi de 5,3%. 
No acumulado desde o iní-
cio do ano, na comparação 
com o mesmo período em 
2018, houve alta de 11,4%. 
A média diária, de 11 mil 
unidades, foi a maior desde 
2014 para um mês de março.

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL



ÁRIES: Algumas dificuldades serão combatidas com 
mais eficiência durante parte do seu dia, aproveite cada 
momento que você tiver para evoluir neste sentido. 

TOURO: Você tende a ser surpreendido neste dia por 
coisas boas e que julgava impossíveis de acontecer neste 
momento da sua vida. 

GÊMEOS: Passará bem a maior parte do dia se souber se 
comunicar melhor com aqueles que estão ao seu lado.
Em Júpiter os ativos alimentarão sua inteligência.

CÂNCER: Você verá que todo o amor do mundo estará 
dentro do seu coração com um pouco mais de energia 
neste momento de grandes emoções. 

LEÃO: Se sucumbir aos anseios do poder poderá fazer 
algo muito depreciativo para todos que estão ao seu 
lado, isso só sobrecarregará o seu relacionamento. 

VIRGEM: O sentimento maior de organização fará você 
afastar algumas pessoas que você gosta muito. Se não 
aliviar essa mágoa pode piorar e gerar problemas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Atos
típicos da
pessoa
cruel

Ramo dos
trabalhos
de Darwin
e Mendel

Interjeição
de espanto

Resposta 
da

"vaca de
presépio"

Simulta-
neidade 
de fatos

Letra ini-
cial dos
produtos
da Apple

Pão de 
(?),

massa de
bolo

Orquestra
sediada 

no Rio de
Janeiro

"Dragon
Ball-(?)",
desenho
animado

Filtrado 
(o café)

Conserva
de ovos de
esturjão

Título da
chefe de
Estado

britânica

Nitrogênio
(símbolo)

Portador
de nanis-
mo (Med.)

Age como
o plagiário

"(?) Men",
série

exibida
pela HBO

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

O uísque
que não é
falsificado

Batalha 
(?), jogo de
estratégia
para dois

Tecla ao 
lado do F1,
no compu-

tador

Vida, em
francês

Cartilha 
rudimentar
da alfa-

betização

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

Termo
elipsado

em "vamos
sair"

Poder do 
Presidente
na votação

de leis
Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Princípio
do aciona-
mento do
sonar (pl.)

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Guarda-
costas
(bras.)

Orlando 
Drummond,
humorista

carioca
Redutor do

ruído de
escape de
veículos

Mudada
Objetivo do
site como
o Google

Ódio
intenso

"High", em
HDTV

Situação 
de privação
material

completa, 
enfrentada

pelo
morador
de rua

O Homem-
Macaco
(Cin.)

Todavia

Região cearense 
da cidade de Crato
Banda (?): revelou

Ivete Sangalo

Estado de Bonito e
Corumbá (sigla)

Símbolo do raio em
Geometria

Neodímio
(símbolo)
Ellen Ro-
che, atriz

Medida de empresas
em tempo de crise
Saara (?), território 

do Noroeste africano

Em outras palavras
Fotógrafo mineiro da
Academia de Belas

Artes da França

3/mad — osb — vie. 4/odes. 6/cariri — tarzan.

LIBRA: O que está para acontecer neste dia é que o 
diálogo tende a lhe favorecer mais do que o habitual 
durante este período de crescimento. 

ESCORPIÃO: Caso você venha a demonstrar uma grande 
vontade de ficar com alguém, poderá ser interpretado 
mal. 

SAGITÁRIO: Seja uma pessoa muito mais feliz para que 
os problemas não tenham lugar na sua vida durante este 
período. 

CAPRICÓRNIO: O que fará com que a sua personali-
dade fique mais fraca neste momento será a Lua neste 
momento. 

AQUÁRIO: Determinadas modificações irão lhe afetar 
mais do que outras, portanto entregue o seu coração 
para aquilo que você acredita.

PEIXES: Na intenção de fazer aquilo que você acredita 
poderá prejudicar bastante os seus ideais neste dia mais 
complexo.
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DA REDAÇÃO - Uma das maio-
res duplas sertanejas, Zezé 
di Camargo e Luciano, chega 
ao Espaço das Américas com 
sua nova turnê “Românticos 
Demais”, na terça-feira (30), 
véspera de feriado, para uma 
mega apresentação.

Nem Zezé Di Camargo e 
Luciano sabem muito bem 
como é que quase 28 anos 
se passaram desde que “É o 
Amor” se consagrou de Nor-
te a Sul do país, sendo, de 
tempos em tempos, regrava-
da pelas vozes mais plurais 

Zezé di Camargo e Luciano 
voltam ao Espaço das Américas

HORÓSCOPO

da Música Brasileira. Mais 
que isso: por mais planeja-
mento que tenham traçado 
nessas duas décadas e meia, 
parece espantoso até para 
eles o fato de estarem em 
voga de modo tão constante, 
por todo esse tempo, período 
que parece um grão na his-
tória da humanidade, mas 
que tem absoluta relevância 
no quebra-cabeça da vida da 
gente.

Com muitas imagens 
em telões e efeitos de luzes, 
“Romântico Demais” é “uma 

viagem no tempo”. “Teremos 
aquelas canções que não ne-
cessariamente foram traba-
lhadas nas rádios, de 1991 
para cá, mas que o público 
gosta e sempre cantou e pe-
diu nos shows. Agora, aten-
demos os pedidos.

Segundo Zezé Di Camar-
go, no repertório, o público 
poderá contemplar um pe-
dacinho de cada época da 
dupla, durante toda a sua 
trajetória e na semana dos 
namorados, mais especial 
ainda. “Vai ser um show es-
pecial para os namorados 
num lugar que a gente morre 
de amores, preparem que vai 
ser bom demais”, disse.

Dentre os sucessos estão 
“É o amor”, “A Ferro e fogo”, 
“ Tarde Demais”, “Pra não 
pensar em você”, “Menina 
Veneno”, “Fui Eu”, “Men-
tes tão ”, “Do outro lado da 
cidade/Ainda ontem chorei 
de saudade”, “Você Vai ver”, 
“Como um Anjo”, “Cada vol-
ta é um recomeço”, “No Dia 
em que Saí de Casa”, “Fui 
Eu”, “Defensor”, “Flores em 
Vida” e “Sonhos de Amor”.

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
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - V. 
Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 
2455-1002 

CAMBUI MG 20.000MTS² 
plaino, agua corrente, 
80 Mil . 1.000mts² casa 
simples só 45 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802

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
TERRENO 5X25 
60,000 tupinamba  35,000 
parcela restante 943727872 
ou 942766112 vivo

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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.

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se Oportunidade

Relax

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

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.
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
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br

CLASSIFICADOS

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

PUB. LEGAL

Contrata-se

EDITAL
Informo a perda ou 
extravio dos Talões  
série A do nº001 a 050 
da data 24/10/2006 , 
referente a inscrição 
Mobiliaria Nº 00059097 
Atividade Salão de 
Cabeleireiro de Avelina 
Maria Rodrigues dos 
Santos, Cpf 
nº104.433.948.90 , RG 
19.962.665.0, Rua 
Limoeiro do Norte,nº 
21/atual nº214- 
Guarulhos –SP.

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
VAGA DE ELETRICISTA 
GRU. 
de caminhões c/ urgência. 
Av.Otavio Braga de 
Mesquita, nº 380. F: 94791-
0016/ 2463-2948
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.
ADMITE 
Auxiliar de Escritório 
c/conhecimento em 
atendimento ao cliente 
e faturamento. Residir 
próximo Vila Galvão - 
Guarulhos. Curriculum para 
dmpabril@gmail.com.

Zoo inaugura novo recinto de 
saguis ameaçados de extinção
DA REDAÇÃO - A família de 
saguis-da-serra-escuro (Calli-
thrix aurita), espécie ameaça-
da de extinção, vai estrear nes-
ta terça-feira (23), às 12h, seu 
novo recinto climatizado no 
Zoológico de Guarulhos. Na 
ocasião, os animais vão voltar 
à exposição, após um período 
longe do público.  No total, o 
parque abriga doze indivíduos 
da espécie.

Desde 2009 a equipe do 
zoo de Guarulhos integra um 
grupo multi-institucional para 
conservação dos saguis-da-ser-
ra-escuro, ano em que o parque 
recebeu os primeiros animais 
apreendidos em cativeiros ile-
gais, o que possibilitou a forma-
ção do primeiro casal.

Após anos de dedicação e 
aprendizado sobre a espécie 
muito delicada e de difícil pro-
criação, entre 2014 e 2018, veio 
o resultado tão esperado: o par-
que guarulhense foi o primeiro 
a reproduzir a espécie em ca-
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tiveiro, com o nascimento de 
dez filhotes de três casais dife-
rentes, alguns dos quais trans-
feridos para iniciar grupos em 
outros locais, o que conferiu 
ao parque o status de institui-
ção de referência no manejo do 
sagui-da-serra-escuro.

O sucesso do trabalho ga-
rantiu ao Zoológico de Guaru-

Clientes de seguradoras podem 
ficar sem guinchos no feriado 
DA REDAÇÃO - Clientes de se-
guradoras podem ficar sem 
guinchos a partir de amanhã, 
quando está previsto que mo-
toristas autônomos e empre-
sas entrem em greve. De acor-
do com lideranças, a principal 
reinvindicação é que as em-
presas de seguro cumpram a 
tabela mínima do frete. 

Atualmente, segundo a 
classe, é pago cerca de R$ 65 
a viagem e R$ 1,50 por quilô-
metro rodado a mais. A rein-
vindicação é que seja pago 
pelo menos R$ 150 por saí-
da e R$ 2,50 por quilômetro. 
Sendo que o percurso, den-
tro do valor de ida e volta, é 
considerado 40 quilômetros 
e o restante são adicionais. 

“Hoje 80% dos motoristas 
prestam serviços para segu-
radora, elas não aumentam a 
tabela e ainda ameaçam des-
credenciar os guincheiros“, 
aponta Eduardo Pinheiro, 
fundador da União Nacional 
dos Guinchos (UNG).

A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) afirmou que não 
foi comunicada oficialmente 
sobre o movimento de gre-
ve da categoria, no entanto, 
acompanha todo o movi-
mento no setor de cargas, 
o qual regula e fiscaliza. De 
acordo com a agência, ações 
de fiscalização da Política 
Nacional de Pisos Mínimos 
foram intensificadas, con-
forme solicitação do gover-
no federal.

As demandas da catego-
ria devem ser apresentadas 
no âmbito da audiência pú-
blica, em razão da hetero-
geneidade dos serviços de 
transporte rodoviário de 
cargas, esclareceu a ANTT. 
O período de recebimento 
das contribuições encontra-
-se aberto até o dia 24 de 
maio. Haverá cinco sessões 
presenciais nas cidades de 
São Paulo, Belém, Recife, 
Brasília e Porto Alegre.

lhos o posto de coordenador 
do studbook da espécie, que 
gerencia toda a população em 
cativeiro no País, trabalho re-
alizado em conjunto com a 
Associação de Zoológicos e 
Aquários do Brasil do Brasil 
(AZAB) e o ICMBio, órgão fe-
deral responsável pela gestão 
da fauna ameaçada no Brasil.
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