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TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

EPTC quer saber se há
interessados no modal

LEONARDO CARDOSO/ CMPA / CP

Prefeitura pretende
aumentar as atuais
linhas, principalmente
do Extremo-Sul
até a zona Norte
Bombeiros e vítimas da tragédia receberam homenagem ontem

BRUMADINHO

Câmara faz sessão solene
Com um plenário lotado de
bombeiros militares, a Câmara
dos Deputados fez ontem sessão
solene em homenagem às vítimas do rompimento da barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e aos profissionais de socorro que trabalham nos resgates. Balanço divulgado hoje pela Defesa Civil
de Minas Gerais aponta 203 mortos, 105 desaparecidos e 395 pessoas localizadas. Uma das homenageadas foi a major do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais
Karla Lessa, piloto de helicóptero que fez o resgate dramático
de uma vítima presa na lama
após o rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do
Feijão no dia 25 de janeiro.
“Como bombeira, essa homenagem dá repercussão ao trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros. Cotidianamente, nós atendemos a diversas tragédias humanas. Com a repercussão que teve Brumadinho, pela dimensão
da tragédia, isso ficou mais la-

tente”, disse. Karla destacou
que os trabalhos dos bombeiros
continuam na região afetada e
devem durar ainda muito tempo. “Com o passar do tempo, tende a cair no esquecimento o que
está acontecendo. Isso aqui é importante para reavivar que os
trabalhos continuam”, afirmou.
A lama destruiu a área administrativa da mineradora e atingiu comunidades do município
mineiro e o Rio Paraopeba. A comissão externa da Câmara dos
Deputados criada para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem da Vale
volta a se reunir hoje à tarde para debater planos de segurança
para barragens e planos de
ação de emergência. Foram convidados, entre outros, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves,
e o professor titular aposentado
do Departamento de Engenharia
Estrutural e Construção Civil do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, Antonio Nunes de Miranda.

O

diretor da EPTC, Luiz
Cláudio Ribeiro, confirmou estar em andamento pedido de manifestação para saber se existem empresários interessados em explorar o transporte hidroviário da
cidade. A informação foi repassada em reunião conjunta das
comissões de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul (Cefor) e Urbanização, Transportes
e Habitação (Cuthab), da Câmara Municipal. Segundo Ribeiro,
o pedido de manifestação decorre do fato de que certames de licitação para exploração do modal hidroviário interligando o Extremo-Sul até a zona Norte resultaram desertos em 2011, 2015 e
2018. A prefeitura quer saber se
há interesse por parte de grupos e se eles querem oferecer
um modelo de negócio lucrativo
e acessível ao mesmo tempo.
O diretor de turismo náutico
do município, Vinicius Elias, disse que, desde 2012, está em vigor
o Selo do Turismo Aquaviário de

Assunto foi debatido em reunião conjunta na Câmara Municipal

Porto Alegre, certificando as embarcações exclusivas para a exploração de passeios, diferente
da atividade dos catamarãs, voltada ao transporte de passageiros. Atualmente, explicou, cinco
embarcações estão seladas e outras duas estão em vias de certificação. Conforme Elias, com o novo sistema de píer da orla, tornou-se possível profissionalizar a
atividade, registrando aumento
de 32% de turistas de fora da cidade que procuram os passeios.
O diretor da Catsul, empresa
que opera os catamarãs na linha Porto Alegre/Guaíba, Carlos
Bernaud, afirmou que o poten-

cial para tornar o Guaíba uma
hidrovia de grande porte é inegável. Porém esbarra em questões
técnicas e provocadas no Judiciário, como a proibição da dragagem pela Justiça federal. Conforme ele, em breve, a navegabilidade estará comprometida fora do canal. Ele se queixou ainda do estado de inoperância das
dragas do Estado. Para o representante da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente (Sema), Cláudio Dilda, não basta dragar o canal. É preciso escavar as derivações, formando ruas e avenidas,
demarcadas pelo sistema de sinalização próprio da navegação.

HOSPITAL DA CRIANÇA

Inaugurado espaço com 20 leitos
Com um investimento de R$ 1
milhão, o Hospital da Criança Conceição inaugurou ontem o projeto
de ambientação e humanização
na Oncologia Pediátrica. O novo
espaço possui 380 metros quadrados e 20 leitos. A estrutura está
mais colorida e foram trocados revestimentos, metais e louças dos
banheiros e piso de toda a unidade. Além da pintura, foram colocadas novas camas e instalados (arcondicionado, elétrica, hidrossanitária), móveis e criados novos espaços como sala de lanches e banheiros para os funcionários. A

obra foi realizada com recursos
do projeto McDia Feliz nas campanhas de 2017 e 2018 − uma parceria do Instituto do Câncer Infantil
(ICI/RS) com o Instituto Ronald
McDonald. Houve a arrecadação
mais de R$ 600 mil em venda de
lanches nos estabelecimentos participantes e R$ 400 mil de contribuições de empresas e parceiros.
O presidente do ICI/RS, Algemir Brunetto, disse que os pacientes e as famílias estavam felizes
com o retorno para a unidade. “É
um momento especial para quem
participa do projeto, porque possiTAMIRES SOUZA / DIVULGAÇÃO / CP

Projeto de ambientação e humanização na Oncologia Pediátrica

bilita que cada paciente tenha o
melhor tratamento. Os familiares
recebem acolhimento e conforto,
porque, muitas vezes, as hospitalizações são longas”, ressaltou. O
diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Mauro Sparta, informou que estão sendo oferecidos 20 leitos para pacientes
da onco-hematologia. No local,
são feitos atendimentos ambulatoriais e tratamentos de quimioterapia. No ano passado, ocorreram
mais de 500 consultas na unidade.
“Os pacientes terão área mais leve e humanizada para o enfrentamento da doença. As crianças estão sendo bem atendidas, elas que
são o maior patrimônio da nossa
sociedade”, acrescentou.
Um total de 109 pacientes do
Hospital da Criança Conceição
são assistidos pelo ICI. A obra
contou com a participação de parceiros e voluntários, como a arquiteta Simone Baier. “O projeto foi
fundamental para contribuir com
o bem-estar de pacientes, familiares e funcionários”, destacou. O
Hospital Criança Conceição é o
único hospital geral pediátrico do
RS. Com 204 leitos, é responsável
pela maioria das internações hospitalares do Estado na faixa de 0
a 14 anos. Funciona em prédio
anexo ao Hospital Conceição.

