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Freeway terá fl uxo 
de 85 mil carros
Entre hoje e amanhã, 
a concessionária Triun-
fo Concepa estima que 
85 mil veículos utiliza-
rão a freeway no deslo-
camento em direção ao 
litoral norte gaúcho e às 
praias catarinenses. Se-
rão 45 mil veículos hoje 
e outros 40 mil amanhã. 
A concessionária sugere 
que os motoristas viajem 
nesta sexta-feira até as 
14h ou no sábado a par-
tir das 14h.  METRO POA

Força-tarefa será 
lançada hoje
Será lançada hoje a for-
ça-tarefa nacional para 
combater a infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
vetor dos vírus da den-
gue, do zika e da chikun-
gunya. Em Porto Alegre, 
a previsão é de visitas a 
40 mil domicílios em 11 
bairros da cidade. A ação 
envolve a prefeitura, o 
Grupo Hospitalar Con-
ceição, o Sesc, e 1.550 
militares do Exército. 

 METRO POA

Prefeito trata do 
Salgado Filho
O prefeito José Fortuna-
ti tem uma reunião hoje, 
em Brasília, com o minis-
tro da Aviação Civil, Gui-
lherme Ramalho, para 
discutir o edital de licita-
ção da concessão do aero-
porto Salgado Filho à ini-
ciativa privada. O objetivo 
do encontro, de acordo 
com a prefeitura, é “bus-
car soluções para garantir 
o início das obras de am-
pliação da pista de pousos 
e decolagens”.  METRO POA

União bloqueia 
contas do Estado
Pelo sétimo mês segui-
do, as contas do governo 
gaúcho foram bloquea-
das ontem devido ao não 
pagamento da parcela de 
janeiro da dívida com a 
União. A quitação de pou-
co mais de R$ 275 milhões 
não foi possível por falta 
de dinheiro, segundo o Pi-
ratini. A previsão era de al-
cançar o valor necessário 
ao longo do dia de ontem, 
com a entrada de recursos 
do ICMS.  BANDNEWS

Hospital recruta 
pacientes
O Hospital Ernesto Dor-
nelles recruta pacientes 
para pesquisa sobre insufi-
ciência renal e anemia. Os 
voluntários não podem es-
tar fazendo diálise. A pes-
quisa vai avaliar se um 
novo medicamento po-
de melhorar a anemia dos 
pacientes. Os interessados 
devem entrar em contato 
pelos telefones 3217-8555 
ou 9678-0859, ou enviar e-
-mail para pesquisa.clinica
@hed.com.br  METRO POA

Saúde Fim de semana Combate ao Aedes Em Brasília Crise financeira

Os índices de criminalidade 
no Estado são alarmantes, a 
sensação de insegurança atin-
ge a sociedade, mas o secre-
tário estadual da Segurança 
Pública, Wantuir Jacini, mais 
uma vez descartou reforço 
imediato no policiamento. Ja-
cini apresentou ontem o novo 
chefe de polícia do Rio Gran-
de do Sul, delegado Emerson 
Wendt, que era diretor do De-
narc (Departamento Estadual 
do Narcotráfico). Ele assume 
o cargo no lugar do delegado 
Guilherme Wondracek, demi-
tido do posto na quarta-feira, 
quando os índices recordes de 
criminalidade foram divulga-
dos pela SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública).

Conforme o secretário, 
a mudança na Polícia Civil 
busca priorizar o enfrenta-
mento a determinados ti-
pos de crimes. “Agora está 
se dando uma outra ênfase, 
ao tráfico de drogas e os cri-
mes contra a vida e o patri-
mônio”, definiu. Mais uma 
vez, o secretário não deu 
previsão para contratação 
de novos profissionais para 
a área da segurança. “Como 
é de conhecimento de to-

dos, o Estado passa por difi-
culdades severas na questão 
orçamentária e financeira.”

Ele também enfatizou que 
não é possível que se faça a 
contratação de servidores 
temporários, pois a lei deter-
mina que enquanto houver 
um concurso público em an-
damento, os aprovados de-
vem ser chamados primeiro. 
Em sua fala, Wendt disse que 
o parcelamento de salários é 
uma realidade que pode vol-
tar a acontecer, mas garantiu 
não temer manifestação por 
parte dos policiais civis. 

Horas extras
Em compensação à nega-
tiva de reforço imediato, o 
secretário disse que horas 
extras serão liberadas em 
momentos pontuais, como 
ocorreu no Carnaval. Jaci-
ni defendeu a integração 
municipal, estadual e fede-
ral para a melhora na segu-
rança pública e enfatizou 
a necessidade de formação 
e implementação de polí-
ticas nacionais. Ele ressal-
tou que é preciso que haja 
uma legislação mais forte. 

 METRO POA E BANDNEWS

Prioridade. Depois da divulgação de índices 
de criminalidade altos, governo deverá 
escolher em que crimes focar as suas ações

Secretário da Segurança (à dir.) apresentou ontem o novo chefe de polícia, Emerson Wendt (no centro) | RODRIGO ZIEBELL/SSP

Jacini descarta reforço 
imediato na segurança

Juízes criticam manifestações
Após a apresentação do novo 
chefe de polícia, a Ajuris (As-
sociação dos Juízes do RS) di-
vulgou nota dizendo estar 
preocupada com a manifes-
tação de agentes públicos nos 
últimos dias, inclusive de in-
tegrantes do alto escalão da 
Polícia Civil. Conforme a Aju-

ris, as declarações têm o obje-
tivo de desviar o foco e atri-
buir ao Judiciário a causa pela 
crise da segurança pública.

Na nota, a associação enfa-
tizou que é de responsabilida-
de do Poder Executivo plane-
jar, debater com a sociedade 
e executar uma política pú-

blica de segurança para frear 
e combater o aumento da cri-
minalidade. Afirmou ainda 
que o Executivo precisa “ur-
gentemente resolver os pro-
blemas que assolam o siste-
ma prisional superlotado e 
que geram efeitos nefastos 
para a sociedade”.  BANDNEWS

Temporal

Prefeitura 
se explica

Com a presença de ativistas 
do meio ambiente (foto), 
o vice-prefeito Sebastião 

Melo falou ontem, na 
Câmara Municipal, sobre 

as ações da prefeitura 
para recuperar a cidade 
do temporal de 29 de 

janeiro. Ele disse que 90% 
dos galhos e árvores que 
caíram foram recolhidos. 
Vereadores da oposição 
questionaram o trabalho 

da prefeitura, dizendo que 
é preciso criar planos de 
prevenção a esse tipo de 

acontecimento.  
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