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LGBT: Brasil e EUA assinam acordo de negócios
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�A Câmara de Comércio LGBT
Brasileira (CCLGBTB) e a Câ-
mara Nacional de Comércio
LGBT dos EUA (NGLCC), assi-
naram acordo nesta quin-
ta-feira (23), para cooperação
no desenvolvimento do em-
preendedorismo LGBT entre
os dois países.

As câmaras de comércio
brasileira e norte-americana
assinaram o convênio com o
objetivo de estimular o cres-
cimento da comunidade co-
mercial LGBT, promovendo
parcerias de negócios e ações
conjuntas entre empresas

dos dois países, que são alia-
das à essas causas. Entre as
ações previstas estão projetos
culturais de capacitação da co-
munidade comercial para
atender esse público, e o apoio
aos empresários associados
em acesso e negociação com
indústrias do mundo todo.

A Câmara de Comércio
LGBT Brasileira, reativada em
2016, já possui 34 empresas as-
sociadas, entre elas a Accentu-
re, empresa global de consul-
toria de gestão. Para o
presidente da CCLGBTB, Ri-
cardo Gomes, esse tipo de coo-
peração é fundamental para os
negócios do Brasil e do mun-
do. “É a hora do Brasil ingres-
sar neste importante movi-
mento que pode gerar cerca de
US$ 3 trilhões por ano ao redor
do mundo”, estima.

Para ele, essa parceria com
os EUA é a mais importante,
uma vez que a câmara nor-
te-americana é a maior movi-
mentadora desses negócios.
“Quando as empresas dos EUA
vêm ao país, elas procuram
quais empresas daqui tem
comprometimento com os
LGBT, passando a trabalharem
juntos nos negócios”, avalia.

Além do incentivo ao em-
preendedorismo no ramo, está
sendo desenvolvido um proje-
to junto ao poder público, com
o objetivo de preparar as em-
presas para esse mercado, pos-
sibilitando um atendimento
correto para esse público. “Is s o
ajuda na geração de negócios e
atrai turistas também. Quando
um LGBT é atendido bem, ele
volta para o país e ainda reco-
m e n d a”, conclui.

Bancos fecham no ‘feriadão’
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�Por conta do feriado prolon-
gado de carnaval, alguns servi-
ços estarão funcionando em
horários diferenciados no mu-
nicípio de São Paulo, com ex-
ceção dos hospitais, AMAs,
prontos-socorros e as UPAs,
que funcionarão normalmen-
te durante todos os dias.

As agências bancárias esta-
rão fechadas para atendi-
mento ao público na segun-
da-feira (27) e também na
terça-feira (28). Já na quar-
ta-feira, os bancos voltam a
abrir ao meio-dia.

A maioria dos shoppings

irá funcionar em horário nor-
mal durante o feriado, sábado
e segunda-feira.

Os correios também terão
expediente normal no sábado.
Domingo a terça-feira, todas
as agências estarão fechadas, e
na quarta-feira, abrem às 12h.
As feiras livres terão funciona-
mento normal. Apenas na ter-
ça-feira (28), mercados e saco-
lões terão horários alterados.
Os Ecopontos funcionam de
segunda a sábado das 6h às
22h e aos domingos e feriados
das 6h às 18h. Centros esporti-
vos funcionarão normalmente.

As Praças de Atendimento
voltam a funcionar na quar-
ta-feira, às 12h. Os serviços de
emergência e acolhida funcio-
narão 24 horas. O Poupatempo
funcionará no sábado, e na
quarta-feira, a partir das 12h.

O Aeroporto de Viracopos e a Rodoviária Ramos de Azevedo montaram operações especiais para
atender os passageiros durante o feriado, com plantão de colaboradores, voos e ônibus extras

Terminais preparam esquema para o carnaval
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�A concessionária Aeroportos
Brasil Viracopos montou uma
operação especial no terminal
aeroportuário em função do
feriado prolongado de carna-
val. O terminal rodoviário
também terá um esquema es-
pecial no feriadão.

No caso do aeroporto, a ex-
pectativa é de um aumento
de 5% no movimento de pas-
sageiros no período. A movi-
mentação diária média é de
25 mil pessoas. De ontem
(23) a 6/3, serão disponibili-
zados 88 voos extras: 42 da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
e 46 da Gol Linhas Aéreas. As
duas companhias estão na
malha extra de verão de Vira-
copos desde dezembro.

A operação conta com in-
cremento no número de co-
laboradores nas áreas de
atendimento, segurança, ma-
nutenção e limpeza, e plan-

tão gerencial. “Viracopos se
preparou para o aumento da
demanda e devemos atender
com tranquilidade durante o
p e r í o d o”, ressaltou o diretor de
Operações, Marcelo Mota.

Os picos de movimento de-
vem ocorrer entre a noite de
hoje (24) e no sábado (25), pela
manhã. Na volta, serão na ter-
ça-feira (28), à noite, e na ma-
nhã de quarta-feira (1/3). Os
destinos mais procurados são
as cidades do Nordeste, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte.

Terminal rodoviário
O Terminal Rodoviário Ramos
de Azevedo também montou
uma operação especial para o
período, que deve receber cer-
ca de 124 mil pessoas. Os pe-
ríodos de pico, e que devem
ser evitados, são a noite de ho-
je (entre 20h e 23h) e a manhã
de (entre 8h e 12h), de acordo
coma orientação da Socicam,
empresa responsável pela ad-
ministração do terminal .

Na rodoviária também have-
rá um aumento no quadro de
funcionários de manutenção e
segurança, além de 20 ônibus

extras na frota habitual. Lojas,
praça de alimentação e gui-
chês de empresas de ônibus
participam da operação.

Cuidados
No período de maior movi-
mento, cerca de 27 mil pessoas
devem deixar a cidade. É im-
portante chegar ao terminal
com 1 hora de antecedência

para o embarque. A compra de
passagens seja feita com ante-
cedência para evitar transtor-
nos. É possível adquirir o bi-
lhete pela internet no site da
Socicam ou da própria viação.

Também é possível comprar
com antecedência pessoal-
mente nos guichês dentro da
rodoviária. Para compras reali-
zadas em agências fora do ter-

minal é necessário retirar a eti-
queta com o QR code na
bilheteria da viação ter acesso
à área de embarque.

Documentação
Para embarcar, é essencial que
todos os passageiros, inclusive
crianças, apresentem docu-
mento original com foto. Ado-
lescentes podem viajar desa-
companhados a partir dos 12
anos. Antes disso, somente
mediante autorização escrita
dos pais ou responsáveis.

Atenção ainda com as baga-
gens. São permitidos 30kg no
bagageiro e 5kg na bagagem
de mão desde que não interfi-
ra no conforto dos outros pas-
sageiros. Toda bagagens de-
vem estar identificadas com
etiquetas contendo nome
completo e telefone do pro-
prietário, facilitando a busca
em caso de perda ou extravio.

As remarcações de passa-
gens, em caso de desistência
ou de cancelamento devem ser
feitas com no mínimo 3 horas
de antecedência, e apenas di-
retamente no guichê da com-
panhia responsável.

D I V U L G AÇ ÃO

Em Viracopos, estão previstos 88 voos extras de hoje a segunda (6/3)

INFRAE STRUTURA

Estado inicia obras de ampliação
no Canal de Avanhandava
� O governador do Estado de
São Paulo Geraldo Alckmin deu
início, nesta semana, às obras
de ampliação e assoreamento
do Canal de Avanhandava, no
município de Buritama, interior
do estado. Com investimentos
de R$ 203 milhões e conclusão
prevista para julho de 2019. O
canal vai ganhar mais 2,4
metros de profundidade em um
trecho de aproximadamente 10
quilômetros da Hidrovia Tietê
–Paraná até a jusante da Usina
de Três Irmãos.

Alckmin disse que as obras
são de caráter estruturante e
que serão muito importantes
para o desenvolvimento da

região e do País. “Havia um
gargalo aqui, em Nova
Avanhandava que será
resolvido com o rebaixamento
do pedral”, afirmou. A obra
também proporcionará a
ampliação na capacidade de
energia gerada pela Usina de
Três Irmão. / Agências

TIAGO SILVA
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� Comissão da Câmara
Municipal analisará fomento à
cultura na periferia. A Câmara
Municipal de São Paulo aprovou
nesta semana a criação de uma
Comissão de Estudo, proposta
pelo vereador Donato (PT), para
avaliar a aplicação de recursos
destinados à Secretaria
Municipal de Cultural para
atividades de fomento nas
periferias da cidade. A comissão
iniciará seus trabalhos assim que
tiver participantes definidos e for
instalada. / Agências

� Projeto social capacita
moradores da periferia da
capital. A Burda Style, com o
apoio do Ministério da Cultura e
da Cielo, criou a Academia Burda
Capacitação, que oferece curso
gratuito de corte, costura e

empreendedorismo a indivíduos
de baixa renda, na Obra Social
Dom Bosco, localizada na R. Álvaro
de Mendonça, 456 , em Itaquera. O
projeto receberá 100 novos
integrantes, em cinco turmas, com
20 inscritos cada. As inscrições
serão realizadas no dia 16 de
março. / Agências

� Itaú Cultural abre inscrições
para curso de especialização em
gestão e políticas culturais. As
inscrições para o curso de
especialização em gestão e
políticas culturais do Itaú Cultural
fica aberto de 7 a 27 de março, com
41 vagas em São Paulo. No dia 30
de maio serão anunciados os
pré-selecionados pelo site do Itaú
Cultural e o resultado final será
divulgado em 20 de julho também
pelo instituto. / Agências

DE SENVOLVIMENTO

São Paulo recebe
seminário da ONU
sobre cooperativismo

� O seminário internacional “O
Cooperativismo e os Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)” acontece no
dia 6 de março, das 9h às
18h30, na sede da Unimed do
Brasil, em São Paulo, visando
discutir a atuação de
cooperativas para contribuir
com os ODS propostos pela
ONU. O evento é realizado pela
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), com a Aliança
Cooperativa Internacional
(ACI), Unimed do Brasil e
Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo, e trará
o diretor social da ONU,
Maxwell Haywood. / Agências


