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Gazeta do Sul
AEROPORTO SALGADO FILHO

CAVALOS CRIOULOS

Conselho da Infraero decide na terça se ampliará a pista
O Conselho de Administração
da Infraero se reunirá em Brasília
na próxima terça-feira para decidir se encaminha a licitação para
as obras de ampliação da pista do
Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em entrevista de rádio ontem na Capital, o ministro
da Aviação Civil, Eliseu Padilha,
disse não ter dúvida a respeito da
aprovação. A obra está prevista no plano diretor do aeroporto

desde 2011 e estava para ser decidida pelo Conselho, mas como
o Estado discutia a construção de
um novo terminal – o Aeroporto
20 de Setembro, entre Nova Santa Rita e Portão – a proposta ficou
indefinida.
A ampliação da pista deve custar mais de R$ 500 milhões, faz
parte de um conjunto de melhorias realizadas no Salgado Filho e,
conforme o ministro, dará autono-

mia para funcionamento do aeroporto até 2030. Além da licitação,
para viabilizar a obra será necessária a transferência, pela Prefeitura da Capital, de 1,7 mil famílias que vivem no entorno da área.
A obra é de alargamento da pista
e reforço do asfalto para aguentar maior peso, principalmente no
caso de transporte de cargas. A
pista opera com 54% da capacidade, em razão da largura. ■

Parque de Eventos recebe a
Prova de 21 Dias de Doma
O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Santa Cruz do
Sul realiza amanhã uma Prova
de 21 Dias de Doma de cavalos
crioulos, a partir das 9 horas, no
Parque de Eventos. A atividade é
aberta a toda comunidade e não
tem cobrança de ingressos. Segundo o presidente da entidade,
Tibicuera Menna Barreto de Almeida, a prova consiste na avaliação da melhor doma de animais em apenas 21 dias, considerados após a revisão deles,
quando se inicia pela primeira
vez a doma do animal.
Haverá avaliação de várias
etapas – provas de andaduras,

escaramuça livre, mansidão, figura, laço, esbarradas e paleteada –, que serão julgadas por
Ângelo Dessoy e Nestor Silveira. “No total, foram 20 conjuntos inscritos. Eles passarão por
análise durante todo o dia de sábado, terminando com os campeões no final do dia”, explica. Os seis melhores conjuntos,
além de premiação, estarão classificados para participar da final
da Prova de 1º Ano de Doma em
Esteio, em novembro, promovida em conjunto pela 6ª Região
e a Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos Crioulos
(ABCCC). ■
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Vestu
Coxa e sobrecoxa
frango Americana kg

Paleta de porco
c/ pele resfr. kg

4,29

8

Fotos meramente ilustrativas.

R$

R$

Cerveja Kaiser
1L S/casco

49
,

Salsichão
Misto Schender kg

7,98

R$

Sorvete
Sorvebom 2L

R$

R$

R$

7

1,69

R$

R$

Arroz Rei Arthur
Tp1 5 kg

Açucar
Caravelas 1kg

2,89 3,49 13,98

Refri Fruki 2L

Farinha de Trigo
Três Coroas 5kg

R$

Short Jeans feminino
vários modelos un.

9

49
,

,49

R$

IAL
MATER R
A
L
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Papel Higiênico
Caprice 60m
c/12 un

Parcelamos
material escolar
em até 4x
nos cartões.

R$8,49

Lava roupas
Assim 1kg

4,99

R$

29,90

Beba com moderação. É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos. (art. 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente)

UNISC

O programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da
Universidade de Santa Cruz do
Sul (Unisc) está com as inscrições
abertas, até o próximo dia 28, para
o Programa de Fixação de Doutores (Fapergs/Capes). O candidato não pode ter mais de cinco
anos de conclusão de doutorado
no momento da implementação
da bolsa.A seleção, composta de
análise do Currículo Lattes e entrevista, levará em consideração a

■ ■ Nos dias 21 e 22 de março, a Fundação Gaia – Legado
Lutzenberger promove uma oficina de mergulho com o professor Carlos
Dill, da Salvamar Mergulho Ecológico. O evento acontece nas águas do
Lago das Estrelas, no Rincão Gaia, localizado no interior de Rio Pardo. As
águas límpidas do lago são o palco para os interessados em participar
da atividade. As inscrições podem ser feitas até 13 de março. Mais informações por meio do site www.fgaia.org.br. ■

Rua Argentina 108 - Fones: 3715.1977 | 3717-2900 | ao lado do Colégio Alfredo Kliemann
ATENÇÃO! NOVOS HORÁRIOS: segunda a sábado: das 8 às 12 horas e das 14h30 às 20 horas.
Entrega de ranchos grátis. Ofertas válidas para os dias 20 e 21 fevereiro 2015 ou enquanto durar o estoque.
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fluência na elaboração de artigos
para periódicos internacionais; a
formação ou atuação nas áreas de
Engenharias, Química, Biologia e
Farmácia e o currículo adequado
para atuar no projeto Emprego de
microalgas para fixação de Dióxido de Carbono, fitorremediação
e produção de biocombustíveis.
Inscrição pelo e-mail ppgta@
unisc.br e informações pelo telefone 3717 7545 ou no site www.
fapergs.rs.gov.br. ■

MERGULHO

ACEITAMOS OS CARTÕES:
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Programa seleciona bolsista Doc-Fix
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