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Município volta a contar com 
serviço de reboque e depósito de veículos

Após um ano sem o serviço de reboque e depósito de veículos, a Companhia 
Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) voltou nesta semana a remover os veículos 
abandonados. Foi assinado um Termo de Cooperação Técnica com o município de Duque de 
Caxias, para que os veículos rebocados sejam levados o depósito na Estrada do Camboatá – 
Jardim Primavera. Os reboques voltaram a operar no último sábado. Foram seis veículos 
removidos. Três deles estavam abandonados no Dr. Thouzet, Quitandinha e São Sebastião. Os 
demais estavam estacionados de forma irregular no Centro – em local proibido e em ponto de 
ônibus.  

 Quem tiver o veículo apreendido pode retirar no local mediante o pagamento das 
taxas de diária e reboque e a quitação de multas. A quitação das taxas pode ser feita em 
dinheiro ou débito. Também é necessário estar com os pagamentos de multas e do DPVAT 
regularizados.

24 DE JANEIRO - Dia do Aposentado
O Dia Nacional do Aposentado, celebrado hoje, 

dia 24/01, será de tristeza devido aos desdobramentos 
da Reforma da Previdência que o governo Bolsonaro  
impôs ao brasileiro. Com a medida, milhões de 
trabalhadores vão perder o direito a tão sonhada 
aposentadoria.

Pela primeira vez, o número de aposentados e 
pensionistas superou a marca de 30 milhões de 
pessoas no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua, referente a 2018, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Os aposentados são a base da renda de muitos lares no Brasil. Pelo menos 10,8 
milhões de brasileiros dependem da renda de idosos para viver, ou seja, com a reforma, a 
situação pode ficar ainda mais apertada. 

O esperado de quem trabalhou a sua vida inteira é ter tranquilidade para curtir a 
aposentadoria em paz e com saúde. Mas, a situação econômica do país não está favorecendo. 
Resta saber até quando esta faixa da população, que deveria ser respeitada, será atacada e 
vítima de desmontes.

Normas de segurança bancária poderão ser federalizadas
Está pronta para votação em Plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

8/2018, do senador Davi Alcolumbre, que federaliza as regras para a segurança bancária e 
para o transporte de valores. Pelo texto, somente a União poderá definir as regras de 
funcionamento e da segurança das instituições financeiras e do transporte de valores, assim 
como caberá ao Congresso, com sanção presidencial, regulamentar serviços, funcionamento e 
segurança de estabelecimentos bancários.

A iniciativa atende uma reivindicação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
com apoio do Sindicato dos Bancários. Segundo eles, o emaranhado de regras distintas nos 
estados e municípios brasileiros acaba enfraquecendo a segurança bancária. Por isso é 
necessária a uniformização dessas ações por norma federal.

Com a federalização, normas como uso de vidros blindados nas fachadas das agências, 
presença de vigilantes no autoatendimento após o expediente bancário, proibição de uso de 
celulares e outros temas, que hoje seguem regras distintas nas cidades brasileiras, serão 
sistematizadas.

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133391
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