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Moradores vão ao MPF
contra novo aeroporto
Pró-Salgado Filho. Grupo de Portão solicita abertura de inquérito
civil contra projeto do novo aeroporto na cidade, o 20 de Setembro
Munidos de uma série de documentos, entre eles um estudo completo de impacto
ambiental, um grupo de moradores de Portão entregou
ontem a procuradores da República um pedido de instauração de inquérito civil para
apurar o processo de escolha
da área para o possível novo
aeroporto, o 20 de Setembro.
O grupo é formado por
proprietários de terrenos
que seriam desapropriados para a instalação da
nova zona aeroportuária,
integrantes do grupo pró-Salgado Filho. Acompanhados
do advogado ambiental Beto
Moesch, ex-vereador da capital, eles foram recebidos ontem pelos procuradores da
República Enrico Rodrigues
de Freitas, do núcleo de controle da administração, e Ni-

400

nascentes teriam sido
identificadas na área de 2.100
hectares prevista para o novo
aeroporto, em Portão.
lo Marcelo de Almeida Camargo, do núcleo ambiental.
De acordo com os moradores, há uma série de irregularidades na condução
dos procedimentos de escolha e delimitação da área
que, supostamente, abrigaria o novo aeroporto de cargas gaúcho. Eles reuniram
documentos e avaliações técnicas que comprovam que a
área de 2.100 hectares, além
de abrigar 97 famílias de pequenos e médios produtores

rurais – cerca de 500 pessoas
– é composta uma riqueza
hídrica significativa. O laudo ambiental desenvolvido
pela empresa Roos identificou, no local, em torno de
400 nascentes afloradas pelo Aquífero Guarani, que alimentam as bacias dos rios
Caí e Sinos, além de uma
grande diversidade de flora
e fauna.
“Eles (os procuradores) ficaram muito sensibilizados
com a questão ambiental,
muito mesmo. A Infraero terá que se manifestar agora se
realmente existe uma escolha daquela área, terá de responder ao Ministério Público”, resumiu o advogado.
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Novo
secretário

Insegurança

Mauro Gomes de
Moura (foto) será
empossado hoje como
novo secretário de Meio
Ambiente de Porto
Alegre. Ele assumirá
a pasta no lugar de
Cláudio Dilda, que pediu
afastamento do cargo
para realizar tratamento
médico. Moura já exercia,
desde 2012, o cargo
de supervisor de Meio
Ambiente na Smam
(Secretaria Municipal
do Meio Ambiente),
atuando diretamente no
licenciamento ambiental.

Cases de sucesso são destaque em Gramado
Cotações
Dólar
- 0,22%
(R$ 3,108)
Bovespa
- 0,35%
(53.689 pts)
Euro
+ 1,51%
(R$ 3,540)
Selic
(13,75% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 788)

Consultoria encontrou nascentes | CARLOS HONORATTO SCHECH DOS SANTOS/DIVULGAÇÃO

Cases de sucesso ganharam espaço na programação de ontem do Festival Mundial de Publicidade
de Gramado que encerra hoje a sua 20a edição, no Serra Park. A trajetória de empresas como
a Azul Linhas Aéreas, foram destacadas no painel Histórias de Sucesso. O debate reuniu o
diretor de Comunicação e Marca da Azul Linhas Aéreas, Gianfranco Beting (foto); o diretor de
web e mídias sociais da Vivo, João Bell; e o presidente da ARP e sócio da Agência Morya, Fábio
Bernardi; para apresentação dos cases. Jornalistas da Band, Ricardo Boechat e Diego Casagrande
abrem hoje, às 9h, o painel On e Off Line | LARRY SILVA/DIVULGAÇÃO

Taxistas seguram
assaltante até
chegada da BM

EPTC nega falta
de bafômetros
em Porto Alegre

Ao perceber que um colega estava sendo vítima
de um assalto, um grupo
de taxistas decidiu agir,
na madrugada de ontem,
em Porto Alegre.
Conforme a Brigada Militar, o taxista foi
abordado pelo assaltante quando trafegava pela rua Comendador Azevedo, no bairro Floresta.
O homem o ameaçava o
motorista com uma faca
quando o grupo de taxistas desconfiou da ação e
conseguiu intervir. Eles
renderam o criminoso e
o seguraram até a chegada dos policiais que o
encaminharam para a
2ª Delegacia de Pronto
Atendimento da capital.

A denúncia de que a
EPTC (Empresa Pública
de Transporte e Circulação) estaria trabalhando
sem bafômetros em Porto Alegre foi confirmada ontem pelo Sindicato
dos Agentes de Trânsito
da capital, mas esclarecida mais tarde.
Segundo a EPTC, os
equipamentos estão em
manutenção, mas a rotina da fiscalização segue
sem alterações, inclusive, as blitze do Balada
Segura, que ocorrem diariamente. Os bafômetros
da Brigada Militar e Detran também são utilizados pela EPTC. A estimativa é que em 15 dias os
aparelhos já estejam de
volta às ruas. METRO POA
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