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UTI Pediátrica continua aberta

Estância Velha terá Balada Segura

Bento Gonçalves, prevista para fechar no fim de março,
em função da falta de repasses federais e estaduais, prosseguem por mais um mês. A decisão partiu de reunião entre representantes do município e do Estado, em que foi
concluído o processo de habilitação do hospital no Ministério da Saúde para continuidade do atendimento pelo SUS.

Balada Segura, do Detran-RS. O convênio foi firmado
pela prefeitura e pela direção da autarquia estadual, ontem, em Porto Alegre. “Queremos justamente trabalhar
para diminuir a incidência de acidentes por ingestão de
álcool, que têm feito muitas vítimas”, salienta o tenente
da Brigada Militar de Estância Velha, Ivan Santos Silva.

■ Os serviços na UTI Pediátrica do Hospital Tacchini, de

Coleta de lixo atrasa
em Novo Hamburgo

Segundo a prefeitura, empresa deve contratar mais pessoal para o serviço

S

e até o final da manhã de hoje a coleta de
lixo não estiver normalizada em Novo Hamburgo, a prefeitura poderá reavaliar o contrato emergencial assinado na última quinta-feira
com a Sustentare Saneamento S.A, ou até mesmo
autuar a empresa. Ontem à tarde, representantes
da contratada estiveram reunidos com o diretor
municipal de Limpeza Urbana, Darci Zanini, para
tratar do atraso na coleta de lixo, ocorrido desde
o final de semana, e que passa por 19 áreas.
“A empresa é de fora da cidade e deve contratar mais pessoal, pois viram que a demanda é
maior. Tivemos alguns transtornos, com o recolhimento em atraso em alguns pontos de Novo Hamburgo”, relatou Zanini, salientando que a vencedora da licitação permanente deve ser conhecida no
dia 8 de maio. Os bairros que registraram maior
atraso na coleta foram Roselândia, Canudos, Alpes do Vale, Boa Saúde, Liberdade, Industrial e
Santo Afonso. Morador da Rua da Figueira, no Liberdade, Carlos Kuhn teve seu lixo recolhido somente na tarde de ontem. “Eles geralmente recolhem no sábado e eu estranhei que não passaram.
Quando questionei os garis se o dia da coleta tinha
mudado, eles se entreolharam e não souberam me
responder. Percebi que estavam desorganizados,
mas espero que melhore”, diz. Os veículos são sete,
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■ Estância Velha é o 21˚ município a integrar o projeto

CARAZINHO

Confirmados casos de dengue
A Secretaria de Saúde de Carazinho confirmou três casos de
dengue autóctones, a partir de
resultados de exames emitidos
pelo Laboratório Central do Estado. O coordenador da Vigilância Ambiental, André Prado, explicou que os infectados foram
monitorados, receberam tratamento e estão bem. O município
já havia registrado dois casos
importados em fevereiro, e desde lá, segundo o coordenador,
foi intensificado o trabalho em
uma área determinada no bairro Medianeira, com utilização de
larvicida e mutirões de limpeza.

A situação na cidade é considerada extremamente preocupante pelas autoridades e, com
isso, os agentes iniciaram ontem
o bloqueio de área com inseticida para o mosquito adulto. Também nesta terça-feira, o prefeito
Renato Süss assinou decreto de
estado de alerta epidemiológico
para casos de dengue em Carazinho. A ação facilitará para a Vigilância Ambiental a contratação urgente de profissionais para realizar trabalho mais detalhado de monitoramento em
bairros com número maior de focos do mosquito transmissor.

PORTÃO
Sete bairros registraram acúmulo de resíduos

e já eram utilizados pela antiga empresa de coleta.
Além do recolhimento dos resíduos, a empresa
contratada é responsável pelos trabalhos de capina, que ocorrem a cada 15 dias em todos os bairros, varrição do Centro e ruas que concentram
um volume maior de lixo no chão, e ainda a pintura dos cordões das calçadas e coleta de lixo da
saúde. Sem telefone fixo ainda disponível à comunidade para reclamações, a Sustentare pode ser
contatada pelos moradores no (51) 9446-9258.

Ministro garante aeroporto
O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, garantiu ontem que o
Aeroporto 20 de Setembro será construído em Portão. O terminal deve passar a operar até 2029, data em que, segundo Padilha, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, já estará obsoleto. O ministro
ainda destacou que esteve reunido segunda-feira com a prefeita de
Portão, Maria Odete Rigon, para tratar dos documentos do terreno
da prefeitura, onde será instalado o aeroporto. “Ele será medido nos
próximos dias para poder ser declarado área de utilidade pública
destinado para a União. Com isso, os próximos passos podem ser
dados pela Secretaria da Aviação Civil.” A previsão é de que em seis
anos o aeroporto já esteja funcionando para transporte de cargas.

