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VERA CRUZ NA TELA

FOTOS NA GINCANA

Vera Cruz já apareceu na Globo, na Campanha o “Brasil 
que eu quero”. Beatriz Funck Rosauro foi quem gravou 
seu vídeo. Isso há alguns dias. Mas na semana passada, 
o assunto foi a propaganda do goleiro Marcelo Boeck, 
vencedora de prêmio nacional e com oportunidade de 
participação no festival de Cannes, na França, que será 
realizado em junho deste ano.  A agência de publicidade 
Delantero foi quem faturou a premiação. De acordo com 
a empresa, a ação foi produzida em dois dias. “Fizemos 
essa ação em tempo recorde. Pegamos essa demanda 
e foi um comercial de oportunidade. No linguajar do 
futebol, um goleiro ruim leva frango. Quando o Boeck 
renovou com o Fortaleza, fizemos a brincadeira justa-
mento ao contrário”, disse um dos sócios e diretor de 
criação, André Myasaki, ao site UOL. O comercial pode 
ser acessado em youtube.com/watch?v=LGNfyF5Ub1k 
ou pesquisando “Vai continuar sem frango”.

As fotos postadas pela comissão elaboradora da 
Gincana vêm dando o que falar. No fim de semana, duas 
imagens instigaram os participantes: uma delas na Caixa 
D’Água e outra junto ao trevo da Kopp, acesso a Vera 
Cruz. O que eles estão aprontando? A fim de entrar na 
brincadeira, os irmãos Carolina Almeida e Daniel Seh-
nem resolveram “reproduzir” a foto. Carolina é da Los 
Refugos e Daniel da Kabonghi. “Os manos podem ser 
rivais na gincana, mas estão juntos nessa paixão!”, dizia 
a publicação no Facebook.
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ESPAÇO ABERTO

REPERCUTIU 

NO PAÍS

· COMBUSTÍVEL MAIS CARO
Em meio aos protestos de caminhoneiros, 
a Petrobras anunciou ontem novo au-
mento nos preços do diesel e da gasolina, 
válidos nas refinarias a partir de hoje. A 
gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%. 
Com a alta, o preço da gasolina passará a 
custar R$ 2,0867 nas refinarias, enquanto 
o do óleo diesel sobe para R$ 2,3716. Este 
é o 11º aumento do preço da gasolina nos 
últimos 17 dias. Já o óleo diesel acumula 
alta de 12,3% desde o dia 1º de maio e é o 
sétimo aumento consecutivo do produto.

· PIMENTA NOS OLHOS DO OUTRO
A fabricação, importação e comercializa-
ção do spray de pimenta para uso como 
arma não letal e proteção pessoal ficarão 
autorizadas se for aprovado o Projeto de 
Lei do Senado. O objetivo é que, sobretu-
do, as mulheres possam se proteger de 
crimes. O spray de pimenta, gás pimenta 
ou gás OC (de Oleorresina Capsicum) irrita 
os olhos e causa lacrimejo, dor e cegueira 
temporária. Atualmente, no Brasil, seu uso 
é restrito a forças de segurança pública. 
Pelo projeto, poderão comprar o spray 
as pessoas maiores de idade que apre-
sentarem documento oficial com foto. O 
estabelecimento precisará de autorização 
emitida pelo Governo Federal e deverá 
manter, pelo prazo mínimo de 12 meses, 
banco de dados com o registro cadastral 
dos compradores.
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NO ESTADO

· PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS
Tendo o aumento do diesel como reivindica-
ção principal, caminhoneiros de todo o país 
entraram em greve ontem. A paralisação foi 
convocada pela Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam), que reúne mais de 
600 mil trabalhadores. Na região, a Polícia 
Rodoviária Estadual monitorou uma mani-
festação em Venâncio Aires. Trabalhadores 
chegaram a bloquear a RSC-287, no km 78, 
paralisando o trânsito nos dois sentidos. 
Segundo a Polícia, o tráfego foi liberado 
logo depois. Os 12 sindicatos integrantes da 
Federação dos Caminhoneiros Autônomos 
decidiram aderir à greve nacional proposta 
pela categoria. Entre as reivindicações es-
tão: altas sucessivas no óleo diesel, produto 
que representa 42% do custo do frete para 
o caminhoneiro; falta de infraestrutura nas 
estradas; dificuldade de receber da empre-
sa contratante o vale-pedágio destacado 
do valor do frete; e falta de financiamento 
possível de ser pago pelo caminhoneiro, 
nas atuais condições do mercado.
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VÍDEO NA GINCANA

E por falar em Gincana, sua equipe já gravou o vídeo 
solicitado pela comissão? É a tarefa 1 deste ano. Cada 
uma deve dizer qual “a Gincana que eu quero para o 
futuro”. As equipes têm até hoje, às 19 horas, para fazer 
a postagem no Facebook.


