GERAL

CORREIO DO POVO

Reportagem da Guaíba
aborda eleições para CTs
A Rádio Guaíba AM apresentará
cinco reportagens especiais sobre as
eleições do dia 30 de maio para os
Conselhos Tutelares da Capital. As
matérias identificarão o desconhecimento da população sobre o tema,
as atribuições, a necessidade de capacitação dos conselheiros, como se
dará o pleito e a participação dos
partidos políticos. A série, produzida
pelo repórter Márcio Pessôa, será
veiculada de segunda a sexta-feira
no Jornal da Manhã, às 11h05min.

Mais de 60 mil escolherão
os conselheiros tutelares
A eleição para conselheiros tutelares de Porto Alegre, que ocorrerá
dia 30 maio, terá participação de
mais de 60 mil eleitores, segundo o
secretário de Governo Municipal,
Jorge Branco. No total, 517 candidatos concorrem a 40 vagas de conselheiros e a 40 de suplentes. O voto
é facultativo e serão eleitos os cinco
mais votados de cada uma das oito
microrregiões. Mais informações sobre a votação pelo fone 156.

Lei do Silêncio não é obedecida
Em vias da Capital como Goethe e Lima e Silva, moradores reclamam do barulho das casas noturnas
ficado pela Secretaria Municipal da Produção, InCarina Fernandes
avenida Goethe e a rua Lima Silva são cam- dústria e Comércio (Smic), por não ter alvará, o
peãs no descumprimento da Lei do Silêncio, bar continua funcionando. Para reclamar dos esANTÔNIO SOBRAL / CP MEMÓRIA tabelecimentos que
existente desde 1972
não respeitam a Lei do
em Porto Alegre. Os moSilêncio, a população
radores reclamam que
deve protocolar queixa
vários bares e casas nona prefeitura (Siqueira
turnas não obedecem à
Campos, 1300, na Calegislação, causando
pital). Dependendo do
inúmeros transtornos.
caso, a denúncia é enHá cinco meses,
caminhada à Secretauma das moradoras da
ria Municipal de Meio
rua Luis Afonso tem deAmbiente (Smam), que
nunciado o alto volume
possui legislação espedo som. Ela diz que até
cífica para o controle de
já foi alvo de represálias
ruídos, ou à Smic, se a
e teve a casa pichada.
reclamação se referir a
Apesar de ter sido noti- Goethe é um dos locais onde se concentram bares
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A comitiva técnica gaúcha que
realiza viagem à França iniciou ontem o roteiro de visitas a algumas
das mais importantes tecnópoles do
mundo. Durante o final de semana,
a missão permanece em Troyes, onde conhecerá a Technopole de I’Aube. A secretária substituta da Ciência e Tecnologia, Renita Dametto, representante do governo, reúne-se
nesta segunda-feira com membros
da Câmara de Comércio e da Universidade de Tecnologia de Troyes.

Procuradoria seleciona
estudantes de Direito

Beneficência busca parcerias

A Procuradoria Regional da República da 4ª Região abriu processo
de seleção, até 18 de junho, para estagiários de Direito. Os interessados
devem estar matriculados em Ciências Jurídicas e Sociais e ter feito, no
mínimo, 50% do curso. As inscrições são recebidas na Praça Rui
Barbosa, 57, 3º andar, em Porto Alegre. Os selecionados farão 20 horas
semanais e receberão bolsa-auxílio
de R$ 380. Mais informações no telefone (51) 3284-7391.

O Hospital Beneficência Portuguesa, o segundo mais antigo do Estado,
fundado há 150 anos pela colônia portuguesa em Porto Alegre, está passando por reformas externas e internas há três anos e precisa de colaborações.
O atual presidente, Paulo André dos Santos, observa que as doações podem
ser deduzidas do Imposto de Renda. Entre os projetos, a conclusão do prédio junto ao hospital, com seis pavimentos e uma área de 9,8 mil metros
ANTÔNIO SOBRAL quadrados.
A obra deve receber recursos do
BNDES, que permitirão a instalação de
um Centro Clínico
com 85 salas. A instituição, com ênfase em
Neurologia e Neurocirurgia, deve inaugurar no dia 26 o ambulatório de Traumatologia e Ortopedia e, até
julho, o Centro de
Hospital está em obras e precisa de colaborações
Marcapasso.

Vivo recolhe baterias de
celular durante simpósio
A Vivo estará recolhendo baterias
usadas de telefone celular durante o
Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, que ocorre de segunda até quarta-feira, no Centro de
Eventos da PUC. “A Vivo está sempre vigilante às questões ambientais”, informa o gerente de Meio Ambiente da empresa, Paulo Azevedo.
No Rio Grande do Sul, desde 1999, a
empresa já recolheu mais de 44 mil
baterias inutilizadas.

Lar Alziro Zarur festeja
seus 44 anos de atuação
O Lar e Parque Alziro Zarur, chamado Templo da Natureza e da
Criança, mantido pela Legião da Boa
Vontade em Glorinha, comemora
neste domingo 44 anos de atuação
dedicada ao bem-estar de milhares
de meninos em situação de risco social. A data é comemorada com atividades como visitas de autoridades,
torneios de futebol, apresentações
artísticas e um encontro com ex-guris que por ali passaram. Mais informações no fone (51) 487-1033.

estabelecimentos instalados de forma irregular.
Além do ruído de casas noturnas, outro problema vem dos carros de som que anunciam produtos e serviços nos bairros, normalmente no começo da manhã. Sobre esse assunto, a Smam diz
não ter competência, uma vez que a lei não está
sendo descumprida por um estabelecimento fixo.
O vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Câmara, vereador Beto Moesch, avalia que há omissão da nesses casos.
“A lei determina que todo som que ultrapassar
o limite é passível de punição. Não precisa ter lei
específica para carros.” Pela Lei de Contravenções
Penais, perturbar o sossego alheio com ruídos,
em qualquer horário do dia ou da noite, é crime.
Ele destaca ainda que falta à prefeitura equipamentos de medição do som, além de um telefone
que funcione 24 horas para essas denúncias.

Reclamação de ruídos no HPS Voluntariado e meio ambiente
O barulho de equipamentos no
Hospital de Pronto Socorro (HPS) de
Porto Alegre tem gerado freqüentes
denúncias dos moradores. Condomínios localizados na avenida Venâncio Aires chegaram a protocolar
ação junto ao Ministério Público,
alegando que os ruídos têm prejudicado o sono dos moradores à noite.
Segundo a representante de um
dos edifícios, Maristela Goldemberg,
o hospital e a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (Smam) foram
procurados diversas vezes, mas sem
que houvesse resultados. “Acreditamos que o barulho seja provocado
por um gerador”, afirma ela. O diretor administrativo do HPS, Alvaro
Kniestedt, argumenta que a instituição ainda está estudando de onde
está partindo os ruídos que motiva-
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ram as reclamações dos moradores.
Ele acredita que o barulho pode ser
do ar-condicionado ou do exaustor.
De acordo com Kniestedt, o hospital,
juntamente com a Smam, está realizando medições do ruído para solucionar o problema rapidamente.
A poluição sonora é constatada
se a medição for superior ao som
ambiente em cinco decibéis. A partir
de 50 decibéis, o som já é considerado prejudicial à saúde. Quem descumpre a Lei do Silêncio, pode pagar
multas que variam de R$ 41,43 a R$
414,29. No ano passado, a equipe de
Controle e Combate à Poluição Sonora e Vibração do Município analisou cerca de mil denúncias. Também em 2003 foram realizadas
2.872 vistorias, emitidas 103 notificações e 27 autos de infração.

Investir na responsabilidade e na qualificação do ser humano. Estes são
os dois eixos principais do projeto Fundação Lygia Pratini de Moraes, que está em fase de elaboração. Com 90 anos e mais de cinco décadas dedicadas
ao trabalho voluntário, a idealizadora, junto com a neta Lisiane Pratini de
Moraes, começa a preparar a primeira ação que marcará o lançamento oficial do projeto. Uma
ALEXANDRE MENDEZ
mobilização no Parque Farroupilha, dia
20 de junho está
sendo preparada.
A iniciativa pretende unir estudantes e comunidade
para participar de
um mutirão de limpeza do local. Serão
recolhidos lixo como
canudos, tampas de Sueli Jau e Lisiane Pratini de Moraes trabalham no projeto
garrafas e tocos de cigarro, chamados de microlixo e considerados de difícil
coleta. Os primeiros contatos já começaram a ser feitos nas escolas. Confirmaram presença alunos das escolas Assunção, Rosário e La Salle Santo Antônio, além de escoteiros. O lixo recolhido será encaminhado a uma usina de
reciclagem. O evento contará ainda com shows dos colégios participantes. A
iniciativa tem também a organização da assistente social Sueli Bianchi Jau.
Os interessados em obter mais informações sobre o ato ou firmar parceria
podem ligar para o número (51) 3224-7853.

Dia do Desafio é quarta-feira
Cidades de todo o mundo se preparam para disputar, na próxima
quarta-feira, o Dia do Desafio. Pelo
oitavo ano consecutivo, municípios
do mesmo porte estabelecem uma
competição na qual vencem os que
contabilizarem a maior porcentagem
de moradores envolvidos, em relação ao total de habitantes. A proposta do Dia do Desafio é incentivar a
prática da atividade física diária,
destacando a importância do esporte e do lazer para a saúde.
No Estado, o Serviço Social do
Comércio (Sesc) também imprimiu
uma conotação social, incentivando

o desenvolvimento de ações solidárias. Através de parceria com o gabinete da primeira-dama, Cláudia Rigotto, as roupas doadas serão destinadas à Campanha do Agasalho.
Um total de 169 cidades gaúchas
se inscreveu para o evento, promovido pelo Sesc-RS com apoio das prefeituras. Em 2003, foram 112 cidades, contabilizando 2,8 milhões de
pessoas. O RS foi o segundo estado
em adesão no país. A expectativa é
que a iniciativa mobilize 3,1 milhões
de pessoas no Estado neste ano –
800 mil só em Porto Alegre, que enfrentará Bogotá (Colômbia).

Atualização para motoristas gera polêmica

Detran compara os
números e as idades

Taís Dihl
O recente anúncio do Departamento Estadual de
Trânsito (Detran-RS) sobre a obrigatoriedade de cursos
de atualização para motoristas que não passaram pelos
Centros de Formação de Condutores (CFCs) causou
mal-estar em alguns segmentos da sociedade. A medida
está em análise pelo governo do Estado e prevê 18 horas
de curso, a um custo de R$ 59,40, sendo oito de direção
defensiva, seis de primeiros socorros e quatro de proteção ao meio ambiente. Para o professor do curso de pósgraduação em Direito de Trânsito, da Fundação Irmão
José Otão (Fijo), Antônio Celso Nogueira Leiria, a regulamentação “é um exagero”. Ele alega que não há dados
estatísticos corretos para afirmar que motoristas habilitados pelo modelo antigo sejam responsáveis pelos acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul.
Na avaliação do professor de Direito, esta é uma iniciativa anti-social. “Cabe ao Estado promover todas as
providências para a melhora do trânsito, só que a lei pode ser bem ou mal aplicada”, observou, exemplificando
com o caso da chamada indústria da multa. “Vou ter

que despender 18 horas de trabalho num curso sobre
assuntos que já tenho domínio. É uma armação contra
a população”, reclamou. Conforme o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do RS (Sincor-RS) e vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de
Seguro (Sincor), Sérgio Petzhold, a maior parte das empresas no Rio Grande do Sul oneraria o seguro dos carros de jovens entre 18 e 25 anos, considerados pelas seguradoras os que mais se envolvem em acidentes.
“A variação altera de 20% a 30% no valor”, afirmou,
ao divulgar as estatísticas do sindicato. Porém, conforme levantamento feito pelo Detran, entre 2001 e 2003, a
maioria dos condutores gaúchos que se envolveram em
acidentes com vítimas fatais estão na faixa etária dos 30
aos 59 anos. Os dados do Sincor revelam ainda que o seguro para motoristas a partir dos 30 anos começa a ficar
mais barato. “Isso porque passa a diminuir o risco de
acidentalidade”, disse. Segundo ele, as mulheres também são beneficiadas com um pequeno desconto. “O índice de mulheres que se envolvem em acidentes é 50%
menor”, informou o sindicalista.

Pela proposta do Detran-RS, ainda em análise, os motoristas que
não passaram pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) deverão ser submetidos a um curso de
atualização para renovarem a carteira de habilitação. Conforme levantamento da autarquia, do total de acidentes ocorridos no Estado em
2003, 60% aconteceram com motoristas entre 30 e 59 anos. Em seguida, vêm os condutores de 18 a 29
anos, responsáveis por 33% dos acidentes com vítimas fatais no período. Dos 1.885.465 condutores habilitados pelo processo antigo, 70,2%
não cometeram nenhuma infração
em 2003. Pelo novo processo, que já
atinge 726.983 motoristas, esse percentual chegou a 82,2%.

