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de Fortaleza para orlando

A companhia aérea Gol anunciou a suspensão 
do voo de Fortaleza para Orlando, nos Esta-
dos Unidos. A partir do dia 1º de abril, não será 
mais possível viajar na aeronave Boeing 737, que 
realizava viagem direta para a cidade conheci-
da por ter grandes atrações turísticas, como o 
parque Walt Disney. A decisão deve durar até o 
fim de junho deste ano. Procurada pelo O POVO, 
a aérea alegou que possui uma “dinâmica” de 
voos e que suspendeu rota devido a “remane-
jamento de frota”. Outras rotas, como a que sai 
de Guarulhos, São Paulo, para Quito, Equador, 
também serão suspensas por esses motivos. 
A companhia ainda afirma que em julho deste 
ano os trechos devem retornar.

Voo direto será 
suspenso pela Gol

em 2021

Os descontos concedidos a pessoas físicas nos fi-
nanciamentos à casa própria, com recursos do 
FGTS, vão cair a partir do próximo ano. A deci-
são foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS, 
que reuniu-se ontem, em Brasília, para revisar o 
orçamento do fundo. Os subsídios foram defini-
dos em R$ 9 bilhões para este ano, R$ 8,5 bilhões, 
em 2021, R$ 8 bilhões, em 2022, e R$ 7,5 bilhões, 
em 2023. O presidente do Conselho Curador do 
FGTS, Júlio César Costa Pinto, afirmou que a ideia 
é reduzir os descontos em uma “transição suave”. 
Costa Pinto afirmou que já há uma discussão so-
bre a possibilidade de redução das taxas de juros 
dos empréstimos. (Agência brasil)

FGTS vai reduzir desconto 
no financiamento da
casa própria
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a Petrobras informou ontem aos seus clientes o reajuste do 
preço da gasolina. O combustível vai ficar 3% mais caro em 
suas refinarias a partir de hoje, informou a empresa por meio 
de sua assessoria de imprensa. Não foram revistos os preços 
do óleo diesel. O litro da gasolina subiu R$ 0,0512, em média.
Segundo o consultor de Petróleo e Gás da FCStone, Thadeu 
Silva, o reajuste acompanha as altas do câmbio e da 
commodity no mercado internacional.

petrobrAs AnunciA 
Aumento de 3%

GASOLINA
aurélio alves

Foi o valor do dólar 
registrado ontem. Foi a 
3ª valorização seguida 
e novo recorde.

4,36

É a inflação dos 
produtos e serviços 
mais consumidos no 
carnaval entre 
fevereiro de 2019 e 
janeiro deste ano.

4,29%

Foi a sensação térmica 
registrada no ontem 
rio de Janeiro.
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| Carnaval |  Movimentação deve 
ser 115% maior do que em dias normais

Fortaleza terá 785 
viagens extras

Mais de 90 mil passageiros 
devem embarcar pelos termi-
nais da Rodoviária Engenheiro 
João Tomé, em Fortaleza, du-
rante o período de Carnaval, re-
gistrando uma movimentação 
até 115% maior do que em dias 
normais. Para atender a alta 
demanda, empresas de trans-
porte que operam no terminal 
programaram 785 viagens ex-
tras para o período, segundo in-
formações da Agência Regula-
dora do Estado do Ceará (Arce).

Entre os dias 26 de feverei-
ro e 5 de março, mais de 2.700 
viagens devem ser realizadas 
pelas linhas que saem da rodo-
viária. A demanda maior será 

no sábado de Carnaval, 22, em 
que mais de 15 mil passagei-
ros embarcam nos terminais, 
representando um aumento 
de 260% quando comparado 
a um sábado comum, quan-
do circulam 6 mil pessoas no 
equipamento. A sexta-feira, 
21, é o segundo dia mais pro-
curado por passageiros, com 
um crescimento de 240% dos 
embarques. Hoje e o domingo 
de Carnaval são os dias menos 
procurados, segundo o gerente 
da Socicam, Newton Filho.

Sobral, Juazeiro, Iguatu, 
Camocim e Aracati estão en-
tre os destinos mais desejados 
pelo público. 

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu ontem, aos 83 
anos. artista teve complicação por causa de uma 
broncopneumonia. Desde 28 de janeiro, o diretor, ator e 
roteirista estava internado no Hospital sancta Maggiore para 
tratar da broncopneumonia. Ele deixa uma obra de mais de 
40 filmes como diretor e mais de 60 produções como ator.

morre ZÉ do cAiXÃo

LUTO

a ministra Cristina Peduzzi tomou posse como nova presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em solenidade na 
tarde de ontem, em Brasília. É a primeira vez que o TST será 
presidido por uma mulher desde que o tribunal foi criado no 
país, em 1946. O mandato é de dois anos. (Agência brasil)

novA presidente do tst
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