CORREIO DO POVO

TCE nega suspensão da licitação

■ O Tribunal de Contas do Estado (TCE), por decisão do

Geral

conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, negou o
pedido para suspender o edital de licitação do transporte
coletivo de Porto Alegre, que tinha sido feito pela empresa Stadtbus, que, inclusive, entregou propostas para participar do processo. O conselheiro apontou a ausência da
“aparência do bom direito” e do “perigo da demora”.

“

O Programa de
Aviação Regional
terá 270 aeroportos
em 4 anos.
Eliseu Padilha
Ministro da Aviação Civil
GUERREIRO / ALRS / CP
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CPI ouve tradicionalistas

■ Representantes de diversas entidades participantes do

Acampamento Farroupilha depuseram ontem na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Câmara de Vereadores para investigar a prestação de contas de recursos públicos aplicados nos festejos. Todos eles explicaram
aos vereadores que atuam apenas na organização do evento e que não estão ligados às decisões e às despesas.

Desafio é manter rodovias
O desafio do Rio Grande do
Sul no setor de transportes é
manter as rodovias em condições de trafegabilidade e fazer
com que 80 municípios tenham
estradas asfaltadas. A avaliação
foi feita pelo secretário dos
Transportes e Mobilidade do
Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, durante o Fórum dos
Grandes Debates, que discutiu
questões de Infraestrutura e Logística no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa.
O presidente do Fórum de Infraestrutura de Entidades de En-

genharia do RS, Cylon Rosa Neto, defendeu a necessidade de
Parcerias Público-Privadas
(PPPs) para ajudar na resolução dos problemas de grande
porte do Estado. “Infraestrutura
é uma questão de Estado e exige um planejamento de longo
prazo”, explicou.
O debate também contou com
a participação do assessor técnico da Área de Transporte Internacional da ANTT, Noboru Ofugi, e do diretor de Assuntos com
o mercado da TBSA, Humberto
César Busnello.
TARSILA PEREIRA

Padilha explicou os investimentos do setor no Fórum mediado pela jornalista Taline Oppitz

‘Aeroporto em Portão
está fora dos planos’

Afirmação é do ministro Eliseu Padilha durante evento na Assembleia

O

de R$ 7,3 bilhões na melhoria aeródromos estão em fase de lida infraestrutura de 270 aero- cenciamento ambiental – etapa
portos regionais nos próximos que antecede a licitação.
No Rio Grande do Sul, estão
quatro anos. Padilha não detalhou as obras no Aeroporto Sal- previstos investimentos de R$ 1
gado Filho e deu ênfase aos in- bilhão até 2019 na reforma de
15 aeroportos do Investimentos da materior (Alegrete, Erelha regional.
chim, Canela, Passo
“Atualmente esFundo, Santa Rosa,
tão em funcionamento 80 aeroportos re- Os investimentos no Rio Grande, UruRS totalizam
guaiana, Santa Vitógionais. Outros 165
ria do Palmar, Sanestão desativados e
R$ 1 bilhão até
devem ser construí- 2019 na reforma de ta Maria, Santa
Cruz do Sul, Bagé,
dos mais 24 aero15 aeroportos.
Pelotas, São Borja,
portos modulares
nas regiões Norte, Nordeste e Santo Ângelo e Caxias do Sul).
Centro-Oeste, totalizando uma O ministro também garantiu que
malha de 270 aeroportos”, dis- o governo fará um programa de
se. Padilha explicou que a maio- subvenção das passagens para
ria dos estudos de viabilidade atrair companhias interessadas
técnica foram entregues e 64 em operar nesses terminais.

»

ministro da Secretaria
da Aviação Civil, Eliseu
Padilha, disse ontem, em
audiência na Assembleia Legislativa, que o Aeroporto 20 de Setembro, que poderia ser instalado no município de Portão, está
fora dos planos do governo. Ele
admitiu que é voto vencido porque a execução do projeto representaria um custo muito alto ao
governo federal em época de racionalização de gastos. O ministro participou do Fórum dos
Grandes Debates no Teatro Dante Barone, mediado pela jornalista Taline Oppitz, do Correio do
Povo, e apresentou os números
de andamento do Desenvolvimento do Sistema Aeroportuário, que tem como um dos
pontos principais investimento

Cylon Rosa Neto defendeu as Parcerias Públicos-Privadas

MALHA RODOVIÁRIA

Simpósio debate avanços
Para debater os avanços na área de tecnologia dos equipamentos
e máquinas para o desenvolvimento da malha rodoviária, representantes da indústria, do governo e da construção civil se reuniram,
ontem, no Simpósio SAE Brasil de Máquinas para a Infraestrutura
da Mobilidade, na Fiergs. O diretor do evento, Jandrei Goldschmidt,
disse que apenas 12% das estradas do país estão pavimentadas. “Há
recurso e tecnologia para aumentar este número”, afirmou. O superintendente do Dnit-RS, Hiratan Pinheiro, esclareceu que o RS tem a
segunda maior malha rodoviária do país, com 5,3 mil km pavimentados, e expôs o andamento de obras como a nova ponte do Guaíba.

