
SRS. TAXISTAS:

Todos os comentários da imprensa, recla-
mações de passageiros, dia bonito, dia chuvo-
so, inverno e verão, que venham a desagradar a 
população, o sistema de táxi é o culpado. Não 
somos perfeitos, e até mesmo muito longe disso, 
porém do ano de 2011 em diante só perdemos. 
Pois vejam, perdemos a Lei nº 3.790, que nos 
dava segurança; fomos obrigados a colocar GPS 
com falsa promessa (botão de pânico), quando a 
gasolina subiu mais de 8%; não tivemos o direi-
to de usar bandeira 2; reajuste de 3,16%, o qual 
até o prefeito ficou constrangido; futuro decreto 
para reciclagem, tudo isso pago pelos profissio-
nais, retirando este valor do sustento familiar. 
Até quando vamos aceitar tantas imposições? 
Nunca propomos greve nem paralisação, respei-
tamos o órgão gestor, porém já não aguentamos 
mais, e ainda, para completar, somos os únicos 
autônomos com preço fixo controlado por ta-
xímetro. Precisamos repensar o valor da nossa 
categoria antes que seja extinta.

MUDANÇAS À VISTA

Após reportagem da ZH em que se denun-
ciou falhas de pessoas que ministravam o curso 
de formação de taxista, o poder público achou a 
solução: COLOCAR OS PROFISSIONAIS DO 
SISTEMA EM SALA DE AULA. Não foi consi-
derada a possibilidade de melhores professores 

para ministrar o curso de formação de taxista ou 
até a gratuidade do curso de reciclagem, pois é 
um serviço de utilidade pública e que serve tam-
bém para representar o prefeito de Porto Alegre. 
Podíamos diminuir a carga horária e melhorar 
os professores, inclusive com a possibilidade de 
menor envolvimento da EPTC, como, por exem-
plo, a decisão antipática de reprovação de pesso-
as que desejam trabalhar. Reciclagem somente 
para taxistas com infração grave e comprovada.
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TERCEIRIZAÇÃO DA VISTORIA 
MECÂNICA 

Já que tudo no mundo está evoluindo e a 
terceirização está sendo discutida e a vistoria 
mecânica é paga, chegou o momento de pen-
sarmos, juntamente com os representantes da 
EPTC, a possibilidade de terceirizar a vistoria 
mecânica, tirando dos ombros da EPTC esta 
difícil tarefa.

LIMITE DE VELOCIDADE

É lamentável a preocupação da EPTC em 
algumas vias de reduzir a velocidade para 30 
km/h. Os administradores públicos pode-
riam pensar em ver a cidade de Porto Ale-
gre como uma metrópole, e não como uma 
simples província. A proposta de construção 
de elevadas, alargamento de vias é a solução, 
enquanto que a colocação de mais sinalei-
ras é a prova de que não evoluímos. Se so-
mos superiores a países de primeiro mundo 
para cobrar impostos, por que não seguimos 
a mesma regra para evoluir mentalmente e 
administrativamente? O projeto tranca rua 
tem que ser engavetado com tantos outros 
projetos bons. 

POR QUE NÃO SE USA A FAMOSA 
CONSULTA POPULAR, em respeito aos 
porto-alegrenses?

CORREDOR DE ÔNIBUS
NONOAI/CAVALHADA

A EPTC, administrada por pessoas inte-
ligentes com larga experiência em trânsito, 
já deveria ter chegado à conclusão do erro 
desse malfadado corredor de ônibus. O erro 
foi cometido, porém reconhecer e mudar é 
divino.

Senhores administradores, vamos ser 
coerentes!
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A operação da Brigada Militar que, 
em abril, salvou a vida de um 

taxista sequestrado e torturado, no 
bairro Serraria, Zona Sul da Capital, 
e também possibilitou a recuperação 
do veículo roubado, foi possível a 
partir das informações emitidas pelo 
GPS do veículo. De acordo com a 
Empresa Pública de Transporte e Cir-
culação (EPTC), esse foi o oitavo caso 
de táxi recuperado em Porto Alegre 
desde o início do processo de implan-
tação dos equipamentos na frota de 
3.921 veículos. Ao todo, 1,8 mil táxis 
já possuem GPS, com rastreamento 
24 horas por dia. A previsão da EPTC 
é completar o serviço até a metade 
deste ano.

Paulo Ramires, Coordenador do 
Centro de Controle da Mobilidade da 
EPTC, orienta os taxistas em caso de 
um furto ou roubo do veículo. “Além 
de registrar a ocorrência na polícia, os 
taxistas devem comunicar o fato à Bri-

gada Militar, através do fone 190. Não 
é aconselhável ir sozinho em busca 
do veículo, já que os permissionários 
recebem as informações do GPS, mas 
sim com apoio dos policiais”.

O trabalho desenvolvido pela 
EPTC com a Show Tecnologia do Bra-
sil Ltda., empresa vencedora da licita-
ção para instalação e funcionamento 
do sistema, possibilita, além de maior 

proteção e segurança aos taxistas, a 
real dimensão da frota em relação à 
demanda dos usuários do sistema. 
Os dados transmitidos pelo GPS são 
enviados via antena de transmissão 
(satélite). Os permissionários igual-
mente recebem os dados fornecidos 
pelo sistema de monitoramento.

A colocação do GPS objetiva a 
modernização do sistema, mensurar 
a frota, qualificar o serviço e garan-
tir maior segurança no dia a dia dos 
taxistas, como explica o diretor-presi-
dente da EPTC, Vanderlei Cappellari: 
“Com este monitoramento, a EPTC e 
os permissionários terão oportunida-
de de acompanhar, 24 horas por dia, 
o atendimento prestado pelos táxis 
em Porto Alegre. Certamente será 
uma forma de avaliar, com precisão, 
a qualidade na prestação do serviço. 
Também possibilita uma maior segu-
rança aos taxistas e usuários em seus 
deslocamentos pela cidade”.

EXPEDIENTE

Para
anunciar,

ligue:
3249.3700
9924.5300

GPS recupera veículos e pode 
até salvar a vida de taxistas

Avançam obras da ciclovia da Avenida Ipiranga
A construção de um trecho 

de 1,5 quilômetro entre a Aveni-
da Cristiano Fischer e a Rua Félix 
Contreiras Rodrigues marca a con-
tinuidade das obras da ciclovia da 
Avenida Ipiranga. Os trabalhos, 
como limpeza do piso e coloca-
ção de estacas para demarcação, 
fazem parte da contrapartida de 
investimentos da empresa Cyrela 
Goldsztein na cidade. Ao todo já 
foram entregues 2,8 quilômetros 
de espaços exclusivos para os des-
locamentos de ciclistas na Ipiranga 
entre a Avenida Edvaldo Pereira 
Paiva e a Rua Silva Só. A previsão 
da Prefeitura, de acordo com a 
Empresa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC), é a conclusão 
de toda a ciclovia da Ipiranga até o 
final deste ano, com um total de 9,4 

quilômetros.
Até este momento, a cidade já 

conta com 25 quilômetros de ciclo-
vias. Os próximos espaços a serem 
entregues oficialmente ficam na 
Avenida Érico Veríssimo, no bair-
ro Azenha, com 500 metros, e na 
Rua Ignês Fagundes, na Restinga, 
totalizando dois quilômetros, na 
Zona Sul da cidade. “Investir tam-
bém na circulação de bicicletas, 
como estamos fazendo, represen-
ta um caminho a ser seguido para 
melhorar a mobilidade na cidade. 
Nossa previsão é entregar a ciclo-
via da Avenida Ipiranga até o final 
do ano, com um ganho importante 
em qualidade para o nosso trânsi-
to”, afirmou Vanderlei Cappellari, 
diretor-presidente da Empresa Pú-
blica de Transporte e Circulação.

NOTÍCIAS

Joel Vargas/PMPA

Ao todo, 1,8 mil táxis já possuem GPS, com rastreamento 24h por dia.

Marcela Barbosa/Divulgação PMPA

O diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari, acompanhou o 
início dos trabalhos.

Gustavo
Realce
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REAJUSTE DE TARIFA
A categoria vem questionando: de quem é a responsabilidade pelo mísero reajuste da tarifa? O que a ASPER-

TÁXI pode garantir é que tentamos negociar com a EPTC o cancelamento do reajuste indecente ao qual fomos 
obrigados a nos submeter. Agora cabe a todos os profissionais buscar satisfação qualificada de onde partiu este 
pedido insano de 3,16%.

VESTIMENTA PADRONIZADA
Comenta-se através da imprensa que a liminar que desobrigava o uso da camisa azul poderia ser cassada. Os 

profissionais devem ficar atentos, pois a qualquer momento podemos ter novidades.

DECRETO DE CURSO PARA TAXISTA
Em reunião com a EPTC, as lideranças do serviço de táxi questionaram as inovações, que são: reciclagem para 

todos os taxistas, com duração de 16 horas, e uma medida pouco recomendável e até antipática de 100% de fre-
quência e até 70% de aprovação nas provas. Apesar de longa discussão, chegamos ao consenso de que essa medida 
pode tirar futuros bons profissionais do sistema.

Carris apresenta sistema de 
monitoramento pioneiro na Capital
Com o objetivo de qualificar o ser-

viço prestado à população de Por-
to Alegre e aumentar a segurança no 
interior dos coletivos, a Carris está im-
plantando o sistema de monitoramen-
to da frota por câmeras de segurança, 
pioneiro na Capital. O lançamento 
foi realizado na sede da Carris (Rua 
Albion, 385, bairro Partenon), com a 
participação do prefeito José Fortunati. 

A coleta de imagens em formato 
digital é realizada a partir de quatro 
câmeras em diferentes pontos no inte-
rior do coletivo. Todos os 383 ônibus 
da Carris já têm os equipamentos ins-
talados. Os arquivos serão analisados 
por uma equipe de 26 colaboradores. 
A expectativa é de que a implantação 
do sistema auxilie a polícia na identi-
ficação de assaltantes, beneficiando 
passageiros, motoristas e cobradores. 

Fernanda Leal/Divulgação PMPA

EPTC alerta sobre aplicativos que 
induzem burlar o Balada Segura

Vanderlei Cappellari, diretor-presidente da EPTC.

Arquivo/Grafite

A Empresa Pública de Trans-
porte e Circulação (EPTC) alerta 
para aplicativos e perfis em redes 
sociais que avisam motoristas so-
bre locais das operações do Ba-
lada Segura. Segundo a direção 
da empresa, essa postura é um 
desserviço à sociedade, pois o 
Balada Segura, além de coibir a 
mistura de álcool e direção, para 
evitar acidentes de trânsito, tam-
bém é voltado à segurança pú-
blica, com a presença da Brigada 
Militar.

Segundo o diretor-presidente 
da EPTC, Vanderlei Cappellari, a 
empresa monitora esses canais e 
desloca as operações em mais de 
um ponto nas madrugadas. “Al-
gumas pessoas com má-fé acre-
ditam que avisando os locais do 
Balada Segura estão ajudando 
as pessoas. Na verdade, elas es-
tão fazendo exatamente o inver-
so, pois as operações 
não coíbem só o uso 
do álcool, mas tam-
bém demais crimes. 
A Brigada Militar já 
prendeu criminosos 
foragidos e outros em 
fuga”, declarou. 

Cappellari ressalta 
que não há impedi-
mentos legais para o 
uso dos aplicativos e 
mídias para esse fim. 
Entretanto, os agen-

tes seguirão mapeando e acom-
panhando esses perfis e, sempre 
que possível, modificando os lo-
cais das operações.

NÚMEROS DO BALADA
Em 43 ações realizadas nos 

primeiros três meses deste ano, 
a EPTC, com apoio da Brigada 
Militar, autuou 375 condutores 
em razão de álcool ao volante. 
Foram abordados 2.383 veículos, 
com 935 motoristas autuados por 
irregularidades diversas, desde 
problemas com documentação e 
equipamentos dos veículos até a 
questão do álcool, tendo sido re-
colhidos 241 carros.

As ações do Balada Segura 
acontecem em vias diversas da 
Capital durante a noite, com o 
objetivo de reduzir o número de 
acidentes, principalmente pelo 
uso de álcool ao volante.

“São quatro câmeras internas à prova 
d’água e com visão noturna, que nos 
permitem fazer vídeos e fotos daquilo 

que acontece nos ônibus”, informou 
o diretor-presidente da Carris, Sérgio 
Zimmermann.

Serviço irá gerenciar conteúdo das câmeras instaladas nos 383 ônibus.
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Qualquer pessoa que teve um celu-
lar perdido ou roubado sabe das 

dores de cabeça que isso provoca, dos 
temores com a perda da agenda, mú-
sicas, fotos, mensagens e detalhes de 
aplicativos.

A melhor solução, simplesmente, é 
recuperar o aparelho. A BBC analisou 
as principais ferramentas criadas para 
este fim, não importa qual o tipo ou o 
sistema operacional do seu dispositivo.

ANDROID
Em abril, o Google lançou uma 

nova ferramenta que permite ao usu-
ário encontrar o telefone apenas digi-
tando “find my phone” (encontre meu 
telefone) na busca. Você precisa usar 
um navegador que esteja logado na 
conta do Google à qual seu telefone 
está ligado. Funciona até se o usuário 
não tiver ativado ou instalado qualquer 
coisa no aparelho.

Além de mostrar o lugar onde está 
seu celular em um mapa, o usuário 
também pode fazer o aparelho tocar 
no volume máximo para ajudar na 
busca no caso de ele ter escorregado 
para trás do sofá ou embaixo da cama, 
por exemplo.

Em caso de roubo, o dono do apa-
relho pode ir até o site do Google De-
vice Manager, onde é possível travar 
o aparelho ou apagar todos os dados 
contidos nele.

APPLE
Os aparelhos da Apple podem 

ser rastreados exatamente da mesma 
forma, quando o usuário se loga no 

iCloud (iCloud.com). Ali ele poderá 
ver a ferramenta “Find My Phone” e 
também ver todos os outros dispositi-
vos ligados à mesma conta no iCloud. 
Porém, a ferramenta só funciona se 
você estiver com seu celular logado no 
iCloud.

WINDOWS
A mesma ferramenta pode ser usa-

da no telefone celular Windows, e no-
vamente o usuário precisa estar logado 
na conta com o aparelho celular, senão 
não vai funcionar.

Para que todas estas soluções fun-
cionem, seu telefone precisa estar li-
gado e conectado à internet. Então, se 
você estiver passeando e perder seu 
telefone (ou tiver o aparelho roubado), 
e a bateria acabar, nenhuma destas fer-

Como encontrar um celular perdido ou roubado?
Divulgação/CZS

Em caso de perda ou roubo do seu aparelho celular, alguns cuidados podem ajudar a recuperá-lo.

ramentas vai ajudar.

SOLUÇÃO MESMO SEM BATERIA
Para os usuários de telefones An-

droid, existe uma solução até se o apa-
relho estiver sem bateria. O aplicativo 
Lookout pode encontrar estes celula-
res, pois usa uma tecnologia chamada 
de “signal flare”. O Lookout anota a 
localização do aparelho na última vez 

em que ele estava conectado à internet, 
então o dono pode ter uma ideia de 
onde o telefone está.

FOTO DO LADRÃO
Se o dono do celular quiser pegar 

o ladrão através da imagem, ele pode 
acionar uma ferramenta premium 
capaz de fazer uma foto de qualquer 
pessoa que tente manipular seu tele-
fone.

Esta foto então será enviada por 
e-mail junto com a localização do te-
lefone, para que o dono passe todos 
estes dados para a polícia.

CÂMERA DIGITAL
Mesmo se o objeto roubado for 

uma câmera digital, sem nenhuma 
conexão com a web, também é pos-
sível rastreá-la. Basta usar os me-
tadados escondidos em uma foto 
digital feita com aquela câmera. Eles 
são chamados de dados exif. Se você 
arrastar uma foto da câmera para a 
ferramenta de busca (stolencamera-
finder.com), ela fará uma busca pela 
internet, procurando dados que con-
tenham o mesmo número de série. E 
se o usuário encontrar estes dados, ele 
pode até rastrear onde a foto foi fei-
ta com a ajuda deste site, regex_info/
exif.cgi, que extrai todos os dados 
exif.

Porém, um alerta: a polícia afirma 
que o dono do celular ou da câmera 
que conseguir encontrar os aparelhos 
não deve partir para cima do bandido 
sozinho. A recomendação é sempre 
entregar os dados para eles.

COMPORTAMENTO
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Fique atento aos sinais de depressão na terceira idade
A depressão na terceira 

idade é um problema 
importante. Ela pode trazer 
sérias consequências para 
os idosos, não só pela gra-
vidade dos sintomas, mas 
também pelas complicações 
que podem surgir no orga-
nismo. O diagnóstico pre-
coce e o tratamento correto 
são essenciais para que o 
problema seja revertido.

Um dos principais sinais 
de depressão na terceira 
idade é o estado de humor 
melancólico. Quando uma 
pessoa se fecha, não queren-
do conversar ou ter contato 
com amigos e familiares, 
pode ser um caso de depres-
são. É preciso ficar atento 
aos outros sinais que o ido-
so apresenta, procurando ajuda o 
quanto antes.

Um quadro depressivo tam-
bém pode se manifestar por meio 
de comportamentos agitados ou 
agressivos. A qualidade do sono 
geralmente é afetada pela doença, 
causando insônia e outros distúr-
bios.

A ansiedade e a tensão muscular 
acompanham os outros sintomas, 
podendo até ocorrer dores muscu-
lares nas costas ou na nuca, além 
de dores de cabeça frequentes. O 
deprimido ainda pode apresentar 
tremores nas mãos, palpitações e 
sudorese.

As causas mais frequentes da 
depressão são a solidão, a inativi-

Divulgação/CZS

Dicas para uma vida saudável
do a perda de peso.

Aumente o consumo de líqui-
dos ao longo do dia, preferencial-
mente água. A ingestão contínua 
de líquidos mantém o metabolis-
mo em constante movimento, as-
sim como a atividade das células 
corporais e o funcionamento do 
intestino. Não espere a sede. Se ela 
chegar, é sinal de que o corpo já 
está desidratado.

Evite refrigerantes e atenção 
aos sucos prontos. O consumo de 
refrigerantes normais está relacio-
nado a diabetes e obesidade, en-
quanto o de não adoçados (como 
light, diet e zero) causa piora do 
funcionamento dos rins. Já a fru-
tose proveniente das frutas e que 
adoça os sucos prontos, quando 
consumida em excesso, pode pro-
vocar aumento da pressão arterial.

Distribua melhor as refeições 
ao longo do dia. Tente se alimen-
tar a cada três horas para evitar a 
redução do metabolismo e sobre-
carga em determinadas refeições 
(principalmente à noite). Além 
disso, evite que o corpo entre na 
chamada “reserva de energia”, que 
é quando o organismo entende 
que, pelo jejum prolongado, preci-
sa armazenar calorias, dificultan-

dade e as perdas de entes queridos. 
O uso prolongado de alguns tipos 
de medicamentos, principalmen-
te tranquilizantes, também pode 
resultar em depressão na terceira 
idade.

Além dos tranquilizantes, diver-
sos medicamentos cardiológicos, 
antirreumáticos, antialérgicos e 
anti-inflamatórios também provo-
cam depressão. Entre essas medi-
cações, algumas se destacam, como 
corticoides, beta-bloqueadores e 
vasodilatadores cerebrais.

TRATAMENTOS PARA A DE-
PRESSÃO NA TERCEIRA IDADE

O primeiro passo para tratar a 
depressão na terceira idade é pro-

curar ajuda médica. Um profissio-
nal qualificado pode fazer um exa-

Com o tratamento adequado, o quadro de depressão na terceira idade pode ser revertido.

me clínico completo, além 
de uma avaliação psiquiá-
trica e neurológica. Dessa 
forma, é possível diagnos-
ticar corretamente a doen-
ça e recomendar o melhor 
tratamento, de acordo com 
as necessidades de cada pa-
ciente.

Geralmente são indi-
cados medicamentos anti-
depressivos, sempre com 
orientação e acompanha-
mento médico. Algumas 
dessas substâncias provo-
cam efeitos colaterais nos 
pacientes, como alterações 
na pressão arterial e proble-
mas cardíacos.

A terapia ocupacional 
também consegue produzir 
resultados satisfatórios, au-

xiliando o idoso a superar o qua-
dro de depressão.

COMO EVITAR A DEPRES-
SÃO NA TERCEIRA IDADE

Encontrar um exercício físico 
ou esporte que seja adequado para 
as limitações do corpo é uma óti-
ma forma de se manter ativo e sau-
dável. Além dos benefícios para a 
saúde física, praticar essas ativida-
des também trabalha a mente. Os 
exercícios estimulam a memória, 
melhoram a capacidade de raciocí-
nio e proporcionam uma sensação 
de bem-estar.

Fazer atividades em grupo tam-
bém é uma forma de evitar a de-
pressão na terceira idade. O conta-
to e a interação com outras pessoas 
ajuda a diminuir a sensação de so-
lidão. Nunca é tarde para fazer no-
vas amizades, conversar e dividir 
experiências de vida. O idoso deve 
sempre se manter ocupado e em 
movimento, exercitando o corpo e 
a mente com frequência.
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RIR É O MELHOR REMÉDIO!

Taxista medroso

Uma senhora pega um táxi e 
indica a direção do hotel onde está 
hospedada. O taxista não diz nada 
durante todo o percurso, até que 
a senhora resolve lhe fazer uma 
pergunta e toca levemente no seu 
ombro. Ele grita, perde o controle 
do carro e por pouco não provoca 
um acidente de terríveis propor-
ções. Com o carro sobre a calçada, 
a senhora, assustadíssima, vira-se 
para o taxista e diz: 

- Francamente, como é que eu 
ia saber que você dirige tão displi-
centemente ao ponto de quase ter 
um treco por conta de um simples 
toque no ombro?

- Não me leve a mal, senhora, 
mas é que esse é o meu primeiro 
dia como taxista.

- E o que o senhor fazia antes 
disso?

- Eu, por 25 anos, fui motorista 
de carro funerário.

Viagem

O marido chegou um dia antes 
a uma capital do Nordeste, onde 
pretendia passar as férias com a 
mulher, e resolveu lhe mandar 
um e-mail. Como não sabia o en-
dereço eletrônico, apelou para a 
memória, torcendo para que esti-
vesse certo. Mas errou uma letra, 
e a mensagem foi para a mulher 
de um pastor que havia morri-
do no dia anterior. Quando a vi-
úva foi ler seus e-mails, deu um 

grito estarrecedor e se estatelou 
no chão. Na tela do computador, 
quem a socorreu encontrou a se-
guinte mensagem: “Minha eterna 
esposa. Acabei de chegar. Foi uma 
longa viagem, mas estou gostando 
muito. Agora vou descansar. Falei 
com o pessoal e está tudo prepa-
rado para a tua chegada amanhã. 
Tenho certeza que também vais 
gostar. Beijos do eterno e amoroso 
marido. P.S.: Está fazendo um ca-
lor infernal aqui.”

Golpe do taxista

Três bêbados entram em um 
táxi. O taxista, percebendo o nível 
de embriaguez dos rapazes, deci-
de aplicar um golpe. Liga o motor, 
desliga-o e diz:

- Chegamos!
Os três bêbados descem. O pri-

meiro paga, o segundo agradece e 
o terceiro lhe dá um soco na cara. 
O taxista, achando que foi desco-
berto, pergunta:

- Por que me bateu?
E o bêbado grita:
- Seu filho da mãe, quase nos 

mata com tanta velocidade!

Cuidado com o espanhol

Muita gente pensa que por ser 
o idioma espanhol muito pare-
cido com o português, é possível 

Fotos Arquivo/Grafite

sair por aí dando uma de tradutor. 
Cuidado! Você pode quebrar a 
cara... Tente traduzir, por exem-
plo, esta simples frase em espa-
nhol:

“Allá viene un tarado pelado 
con su saco en las manos corriendo 
atrás de la buseta.”

Veja a tradução e comprove 
como você se enganou completa-
mente!

“Lá vem um doido careca com 
seu paletó nas mãos correndo atrás 
do ônibus.”

Exatamente

Ao completar 96 anos de idade, 
Manoel resolve fazer seu check-up 
anual.

- Nunca me senti tão bem! Mi-
nha esposa tem 18 anos e está grá-
vida esperando um filho meu. O 
que o senhor acha, doutor?

O médico reflete por um mo-
mento, revisa novamente os exa-
mes e diz:

- Deixe-me contar-lhe um cau-
so. Eu conheço um cara que era 
caçador fanático. Um dia, por en-
gano, colocou seu guarda-chuva 
na mochila em vez de uma arma. 
Quando estava na floresta, uma 
onça repentinamente apareceu 
na sua frente. Ele então sacou o 
guarda-chuva da mochila, apon-
tou para a onça e ela caiu morta.

- Isso é impossível! Algum ou-
tro caçador deve ter atirado na 
onça.

- Exatamente!
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Procon fiscalizará cumprimento 
da nova lei da venda de veículos

Desde o dia 25 de maio, a compra 
e venda de veículos novos e usa-

dos ocorre de forma mais transpa-
rente quanto aos custos efetivos en-
volvidos nas negociações. Entrou em 
vigor a Lei 13.111, que estipula que 
o consumidor tenha à sua disposi-
ção todas as informações necessárias 
para que a compra seja efetuada de 
forma consciente e livre de vícios. O 
Procon Porto Alegre passou a fisca-
lizar o cumprimento da lei junto aos 
estabelecimentos que comercializam 
veículos na Capital. 

Ivo Gonçalves/PMPA

Reduzem acidentes e 
vítimas fatais com bicicletas

EPTC realiza ações educativas para orientar ciclistas, pedestres e motoristas.

Marcela Barbosa/Divulgação PMPA

Mesmo com o aumento de bicicle-
tas nas ruas da cidade, Porto Alegre co-
memora uma redução significativa na 
acidentalidade com ciclistas. Nos quatro 
primeiros meses deste ano, na compara-
ção com o mesmo período de 2014, hou-
ve redução de 6,82% em acidentes (88 a 
82) e menos 7,95% em feridos (88 a 81). 
Houve também a diminuição de 50% 
em mortes - duas em 2014 e uma em 
2015. Nos últimos cinco anos, o número 
de acidentes reduziu 17,82%, de 303 em 
2010 para 249 em 2014. Neste mesmo 
período houve um crescimento de 800% 
na construção de ciclovias em Porto Ale-
gre, passando de 3,3 km em 2010 para 
27 km no primeiro semestre de 2015. Os 
dados de acidentalidade são da Coor-
denação de Informações de Trânsito da 
Empresa Pública de Transporte e Circu-
lação (EPTC).

Recentemente foram entregues ofi-

cialmente à cidade as ciclovias da Av. Éri-
co Veríssimo, com 550 m, e da Rua Ignês 
Fagundes, com 2 km, no bairro Restinga. 
O espaço da Av. Érico Veríssimo, já utili-
zado informalmente pelos ciclistas, per-
mite uma ligação entre a Cidade Baixa/
Centro e a Ciclovia da Av. Ipiranga, com 
deslocamento possível até a Zona Sul, 
somando cerca de 17 km de ciclovias 
integradas.

Já foram disponibilizados 2,8 km de 
espaços exclusivos para os deslocamen-
tos de ciclistas na Av. Ipiranga, entre a Av. 
Edvaldo Pereira Paiva e a Rua Silva Só. A 
previsão da Prefeitura, de acordo com a 
EPTC, é a conclusão de toda a ciclovia 
até o final deste ano, num total de 9,4 km. 
Está em fase de construção um trecho de 
1,5 km, entre a Av. Cristiano Fischer e a 
Rua Félix Contreiras Rodrigues, dando 
continuidade às obras da ciclovia da Av. 
Ipiranga.

A norma obriga o fornecedor de 
veículos novos e usados a prestar 
informações ao consumidor acerca 
do valor dos tributos incidentes so-
bre a comercialização do veículo, a 
situação de regularidade do veículo 
no que se refere a registro de furto, 
multas e taxas anuais legalmente 
devidas vinculadas ao bem. O com-
prador também deverá ser informa-
do sobre débitos de impostos que 
porventura estejam em aberto junto 
aos órgãos competentes, bem como 
se há registro de alienação fiduciária 

ou quaisquer outras indicações que 
limitem ou impeçam a circulação do 
veículo junto a autoridades policiais, 
de trânsito e fazendárias da unidade 
da federação onde o veículo foi regis-
trado.

No contrato de compra e venda 
deverá constar cláusula contendo 
as informações sobre a natureza e o 
valor dos tributos que envolvem a 
operação, bem como sobre a situação 
de regularidade do veículo junto aos 
órgãos competentes quanto a eventu-
ais restrições.

A medida já está em vigor, e o Procon é o órgão responsável pela fiscalização do seu cumprimento.
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Pista de ônibus do Viaduto São Jorge 
já tem fluxo normal desde o dia 1º
Desde o dia 1º de junho, já está 

liberada para o trânsito a se-
gunda etapa das obras do viaduto 
da Avenida Bento Gonçalves. Foi 
liberado o trânsito no corredor 
de ônibus para as cinco linhas de 
transporte coletivo que fazem o 
trajeto entre as zonas Norte e Sul 
(T2, T4, T11, T11A e a linha 280.2 
Otto/HPS/3ª Perimetral). A pista 
fica um nível abaixo do pavimento 
no qual circulam os demais veícu-
los.

Também foram liberadas para a 
circulação de veículos a alça lateral 
da 3ª Perimetral junto ao viaduto, 
sentido Sul/Leste (acesso à Aveni-
da Bento Gonçalves em direção à 
cidade de Viamão), e a pista para 
quem trafega pela Avenida Bento 
Gonçalves, bairro/Centro (acesso 
ao lado do quartel, em direção à 
Avenida Ipiranga).

VIADUTO SÃO JORGE
A primeira parte do Viaduto 

São Jorge foi entregue no dia 26 
de março, no aniversário de Porto 
Alegre. Com quinhentos e quaren-
ta metros de extensão e seis faixas 
de tráfego, garante maior fluidez 
aos cerca de 90 mil veículos que 
fazem o trajeto entre as zonas Nor-
te e Sul, além das cinco linhas de 
transporte coletivo.

De acordo com cálculos da Em-
presa Pública de Transporte e Cir-
culação (EPTC), quem se desloca 
entre as zonas Sul e Norte teve um 

Ricardo Giusti/PMPA

Edital de revitalização da orla 
receberá propostas em julho

Novo aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial.

Divulgação/PMPA

Foi publicado no Diário Oficial de 
Porto Alegre o aviso de licitação para a 
construção do Parque Urbano da Orla do 
Guaíba. O projeto contempla os primeiros 
1.320 metros - trecho compreendido en-
tre a Usina do Gasômetro e a Rótula das 
Cuias. A sessão de abertura das propostas 
das empresas ou consórcios interessados 
está marcada para 13 de julho.

Haverá uma intervenção correspon-
dente a 10 hectares, com a construção de 
novos passeios, ciclovia, um ancoradouro 
para barcos de passeio, um restaurante e 
seis bares, quatro decks, duas quadras de 
vôlei, duas de futebol e duas academias ao 
ar livre, vestiário, playground, além de duas 
passarelas metálicas com jardim aquático.

Todo o projeto foi feito com foco na 

segurança de quem frequentar o parque. 
Para tanto, será colocada iluminação espe-
cial, com caminhos iluminados com fibra 
ótica e lâmpadas LED, permitindo o uso 
durante as 24 horas do dia. Também have-
rá uma central de segurança com a Guarda 
Municipal para videomonitoramento da 
região. Em paralelo às obras do parque, a 
Prefeitura revitalizará a Praça Júlio Mes-
quita, que receberá um playground, uma 
quadra de futebol (com piso de concreto) 
e um deck de madeira.

O projeto do Parque Urbano da Orla 
do Guaíba possui 630 pranchas detalha-
das das obras e mais de cinco mil itens no 
orçamento, que terá um custo estimado de 
R$ 67,8 milhões, com prazo de execução 
de 12 a 18 meses.

ganho de 15 minutos após a libera-
ção em março. A obra interliga as 
avenidas Salvador França e Aparí-
cio Borges sobre a Avenida Bento 
Gonçalves, sem interrupções. 

OUTROS AJUSTES NO 
TRÂNSITO DA REGIÃO

Laços de quadra (retornos) - 
Também foram alterados os laços 
de quadra para quem trafega pela 
3ª Perimetral Sul/Norte, com des-
tino ao Centro, e para quem trafe-
ga pela Avenida Bento Gonçalves, 
Centro/bairro, com destino ao 
Norte da cidade.

Laço Sul/Centro - 3ª Perimetral 
(S/N), Rua José Rodrigues Sobral, 
Travessa Guedes da Luz, Av. Bento 

Gonçalves (B/C).
Laço Centro/Norte - Av. Bento 

Gonçalves (C/B), Travessa Guedes 
da Luz, Av. Veiga, 3ª Perimetral 
(S/N).

Av. Veiga - Tem o sentido de 
circulação invertido, no trecho en-
tre a Travessa Guedes da Luz e a 3ª 
Perimetral, passando a ter sentido 
em direção à 3ª Perimetral.

Rua José Rodrigues Sobral - 
Terá o sentido de circulação in-
vertido, no trecho entre a Travessa 
Guedes da Luz e a 3ª Perimetral, 
passando a ter sentido em direção 
à Travessa Guedes da Luz.

Travessa Guedes da Luz - Passa 
a ter sentido duplo de circulação 
em toda a sua extensão.

Será liberado o trânsito no corredor para as cinco linhas de transporte coletivo.


