CORREIO DO POVO

Cantareira tem 2 semanas de alta
■ O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de

Geral

SP, registrou aumento de 0,6 ponto percentual, o maior
desde o início da crise hídrica, e completou duas semanas
de alta ontem. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado, os reservatórios operam com 9,5% da capacidade. Responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas,
o manancial subiu 2,2 pontos nos últimos quatro dias.
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“

Com o conjunto de
obras, o Salgado
Filho poderá atender
à demanda até 2030.

Ministro Eliseu Padilha,
da Secretaria da Aviação Civil

Curso de russo recebe inscrições

■ O Instituto Cultural Russo e a Escola Superior de Advoca-

cia da Ordem dos Advogados do Brasil promovem a partir
de segunda-feira o Curso Básico da Língua Russa. As aulas,
durante as férias, são dirigidas a executivos, turistas e
também a aqueles que desejam exercitar a conversação
do idioma. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 8411-7771.

Aviação regional é
desafio, diz ministro

TARSILA PEREIRA

Aeroportos terão melhorias para se adaptarem à classificação internacional

O

principal desafio do ministro Eliseu Padilha, da
Secretaria da Aviação Civil, é promover as rotas regionais no Brasil. Segundo ele, em
quatro anos, é possível deixar
270 aeroportos dentro da classificação internacional, com capacidade de receber voos de todos
os perfis. Desse total, 83% existem, mas precisam passar por
adaptações e melhorias, e 17%
serão construídos, especialmente na área da Amazônia Legal.
Um exemplo no RS é o aeroporto de Passo Fundo, que, para entrar nessa classificação,
precisa que seja construída uma
casa de combate a incêndio e
ampliado o terminal. “São obras
que poderão ser feitas rapidamente”, citou. A manifestação
foi feita em visita ao Correio do
Povo, onde o ministro foi recebido pelo vice-presidente do Grupo Record RS e diretor executivo do jornal, Cleber Nascimento.
“Precisamos criar um programa de incentivo para estimular
a aviação regional. Temos pesquisa que aponta que 45% da população quer voar, mas não há
opção”, explicou. Como exemplo
da forte expansão do setor aé-

reo no Brasil, desde 2003, o crescimento tem sido de 10% ao
ano. A previsão para as próximas duas décadas é que o aumento médio seja de 7% ao ano.
“Uma representação foi o Carnaval, quando batemos todos os recordes, ao transportar 620 mil
passageiros por dia.”
Padilha reforçou a importância da ampliação do Aeroporto
Salgado Filho. A expectativa é
de conclusão, dentro de seis
meses a um ano, da licitação

ANDRÉ ÁVILA

Asfalto será trocado entre as ruas Ivo Corseuil e Palmeira

PROTÁSIO ALVES

Bloqueado trecho de corredor
Pelos próximos 60 dias, o corredor de ônibus da Protásio Alves, entre as ruas Ivo Corseuil e
Palmeira, estará bloqueado em
razão de obras para troca do asfalto. O engenheiro Paulo Schreiner, da EPTC, disse que no primeiro mês os trabalhos se concentrarão no cruzamento da rua
Ivo Corseuil. Em seguida, a empresa Conpasul, responsável pela obra, realizará os trabalhos
na rua Palmeira, também com a

duração de 30 dias. Nos dois
pontos, serão colocados pavimentos de concreto.
Ontem, agentes da EPTC informaram motoristas e pedestres sobre as mudanças. Os trabalhos afetarão somente a faixa
exclusiva do transporte coletivo.
Duas linhas que circulam pelo
corredor e passam pelos cruzamentos das ruas Palmeira e Ivo
Corseuil estão com os trajetos
desviados desde ontem.

MEMÓRIA

Pracinha recorda 2ª Guerra
Padilha destacou a forte expansão do setor no Brasil

BORGES-PRAIA DE BELAS

Começa a funcionar o binário
Os motoristas que circulam
pelas avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas precisam
estar atentos às mudanças no
trânsito. A partir de hoje, começa a funcionar o binário da Borges de Medeiros e Praia de Belas. A arquiteta Carla Meinecke,
gerente de Projetos de Trânsito
da EPTC, disse que o objetivo é
ampliar a segurança e melhorar
a fluidez do tráfego, entre os viadutos dos Açorianos e Dom Pedro I. Ontem, houve pintura das
faixas de segurança e colocação
das sinaleiras na Praia de Be-

para a ampliação da pista em
920 metros, estimada em R$
700 milhões. Um trecho precisará ter estaqueamento reforçado. Isso permitirá que aviões
de grande porte utilizem o aeroporto. Ainda haverá o aumento
do terminal de passageiros, prédio-garagem, terminal de carga
e hotel. Para ele, essas intervenções no Salgado Filho não
substituem o projeto do Aeroporto 20 de Setembro, na Região Metropolitana.

las. Com a mudança, serão 17
novas faixas de segurança com
semáforos, um aumento de dez
pontos para travessia segura. A
EPTC garante que isso não irá
retardar o fluxo de veículos.
A Borges terá sentido único
do Açorianos em direção à Padre Cacique (Centro-bairro). Na
Praia de Belas, o fluxo será no
sentido oposto, no trecho. Totalizarão seis faixas de circulação
por sentido. A expectativa é que
mais de 15 mil carros, que circulam nos cruzamentos e em horários de pico, se beneficiem.
TARSILA PEREIRA

Com a mudança, serão 17 sinaleiras nas avenidas; antes eram dez

SANGUE

Estoques baixos
no Hemocentro
O Hemocentro do Rio Grande
do Sul necessita com urgência
de todos os tipos de sangue,
pois os estoques atingiram níveis críticos em janeiro. A maior
necessidade é por sangue dos tipos O negativo e O positivo. A
assistente social Maria de Lourdes Peck, coordenadora de Captação do Hemocentro, informou
que existe uma defasagem muito grande dos estoques devido
aos acidentes que aconteceram
no primeiro mês do ano.
Segundo Maria de Lourdes,
antes do verão e período de férias, a média de doações no Hemocentro ficava entre 100 e 120
bolsas/dia. Hoje, são de 40 a 50.
Ela alerta que já há comprometimento de fornecimento de sangue e hemocomponentes para os
leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) de 52 hospitais conveniados da região Metropolitana
de Porto Alegre e Litoral Norte.
Para doar sangue, a pessoa
precisa ter entre 16 e 69 anos e
boa saúde. O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, na avenida Bento
Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Informações pelo fone (51) 3336-6755 e
site www.hemocentro.rs.gov.br.

As memórias de um pracinha nazi-fascista. “Não fomos lutar
que atuou na 2ª Guerra Mundial contra os alemães, mas contra o
despertou a curiosidade de ofi- regime de força e ocupação.” O
ciais e praças ontem. No Museu veterano atuou na localização e
Militar, o major Rubem Barbo- desmontagem das minas. E consa, 89 anos, relembrou histórias vivia com outros inimigos: medo,
da época em que se juntou a miséria das localidades e frio.
centenas de brasileiTARSILA PEREIRA
ros na Itália. A palestra comemorou
os 70 anos do final
da guerra e do protagonismo dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira na tomada de
Monte Castelo.
Após percorrerem 400 quilômetros, em 227 dias de
combate, os pracinhas libertaram dezenas de vilas e cidades da dominação Major Barbosa participou do combate na Itália
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