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Mais verba para
os projetos sociais
A deputada estadual Maria do
Carmo Bueno (PPB) obteve a inclusão de três emendas no Orçamento do Estado. A primeira refere-se à realização de programas
de prevenção do câncer de mama, de útero e de próstata. “Uma
ação preventiva pode contribuir
para aumentar a expectativa de
vida das pessoas”, justificou.
Foram aprovadas as dotações
de R$ 150 mil por ano para socorrer os Bombeiros Voluntários
e cerca de R$ 2,5 milhões para
crédito fundiário, destinado à
aquisição de terra por agricultores. “Os recursos para os bombeiros serão bem aplicados pela
importância dos seus serviços.
Quanto ao crédito fundiário, a lei
10.820 determina a aplicação de
recursos com esse fim.”
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Porto Alegre brinda o novo Chalé
Tradicional ponto de encontro foi reinaugurado com festa e está aberto ao público a partir de hoje
Chalé da Praça XV, um dos mais
antigos pontos de encontro do
O
centro da cidade, estará aberto para o

Para o presidente do Senac, Luiz
Fernando Vieira, com a reinauguração
do Chalé, “quem sai ganhando é a copúblico a partir de hoje. Depois de seis
munidade, que terá mais um espaço
meses de reformas, promovidas pelo
para aproveitar a cidade”. Segundo
Senac, o novo Chalé foi reaberto onele, no restaurante-escola, em que fotem, às 18h, com a presença do goverram investidos R$ 300 mil, irão trabanador Olívio Dutra e do prefeito Raul
lhar, em média, 40 profissionais, entre
Pont, em cerimônia que contou com
alunos e instrutores do curso de gasas atuações do Coral do Senac e da
tronomia do Senac. Lá, serão formabanda Jazz 6. No local, vai funcionar
dos maîtres, garçons, cozinheiros, auum restaurante-escola do Senac, esxiliares de cozinha e confeiteiros.
pecializado em culinária gaúcha, com
O projeto do novo Chalé inclui a ur80 pratos diferentes.
banização e recuperação da Praça XV
O novo Chalé, com 313 lugares,
de Novembro e do largo Glênio Peres,
distribuídos em 76 mesas, funcionará
em andamento. Segundo o titular da
de segundas-feiras a sábados, sempre
Smic, Milton Pantaleão, o largo será lidas 11h às 24h. O serviço inclui bufê, O governador ergueu um brinde ao restaurante-escola que foi entregue à cidade berado para estacionamento a partir
ao meio-dia; café com doces e salgados, à tarde; e, a partir das 17h30min, do início do próximo ano. Por enquanto, para maior segurança dos freqüenhappy hour com chope e acompanhamentos como bolinhos de bacalhau, co- tadores do Chalé, a partir das 19h, manobristas se encarregarão de levar os
raçãozinho e aipim frito. À noite, o serviço será à la carte.
carros para garagens situadas nas proximidades, indo buscá-los depois.
J. C. RANGEL

Governo deve extinguir pedágios Capital oficializa a Esquina da Comunicação
O secretário dos Transportes, Beto Albuquerque, anunciou ontem
que o governo gaúcho deverá definir,
na próxima semana, um conjunto
de alterações nos pólos rodoviários.
Segundo ele, foi contratada uma
consultoria para implantar o novo
sistema e elaborar estudos nesse
sentido, com conhecimento das concessionárias. O grupo é reconhecido
pelo Banco Mundial e pelo BID.
“Queremos uma avaliação socioeconômica com a realidade de cada praça pedagiada”, diz o secretário. Albuquerque adiantou que algumas praças deverão ser extintas, devido ao baixo movimento de veícu-

los. Em outras, onde a circulação for
maior, os trechos serão ampliados.
O secretário destacou que o governo trabalhará com cinco hipóteses de alteração do sistema de cobrança de pedágio, mas o conteúdo
das medidas só será divulgado após
o recebimento do relatório da consultoria. “Por enquanto, podemos
adiantar que o valor da tarifa está
fora do limite de renda média do
usuário.” O movimento das estradas
também será considerado nesse caso. A Associação Gaúcha das Concessionárias de Rodovias (AGCR) só
se manifestará depois que o estudo
for concluído e apresentado.

ANTÔNIO SOBRAL / CP MEMÓRIA
Foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre de quartafeira a lei 8.394, que oficializa a denominação Esquina da Comunicação para a confluência das ruas Caldas Júnior e Andradas. A placa da esquina terá os dizeres “Marco das Comunicações no Rio Grande do Sul”. “Os nomes das ruas não mudam, mas, a exemplo da Esquina Democrática, a Esquina da
Comunicação é um marco referencial na história do Estado,
pela tradição centenária da empresa Caldas Júnior, que abriga o sistema Rádio Guaíba/Correio do Povo, e pelo Museu de
Comunicação Social Hipólito José da Costa, cujo prédio já
abrigou o jornal A Federação, fundamental para o Brasil República”, observou o prefeito Raul Pont. O autor do nome, o
presidente da Câmara Riograndense do Livro, Paulo Ledur,
tem dúvidas sobre o mérito de levar esse crédito. “A expressão
foi dita de forma espontânea, na inauguração do Estúdio Cristal, não sei se fui o primeiro a pensar no local dessa forma.”
Porém, ele não nega o orgulho de ver a expressão virar lei.
Caldas Júnior com Andradas é um marco da imprensa

