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Assume nova direção da AMP

■ A nova diretoria da Associação do Ministério Público

(AMP-RS) assume a gestão da entidade amanhã. O promotor de Justiça Sérgio Hiane Harris será o presidente
até 2016. A vice-presidente administrativa e financeira, Martha Silva Beltrame, espera uma agenda pró-ativa nessa gestão. A cerimônia de posse será na sede do
Ministério Público, às 17h30min.
SAMUEL MACIEL

APARECE FAMÍLIA DO TRABALHADOR

Irmão é reconhecido
a partir de reportagem

Movimentação maior de passageiros no Aeroporto começa na sexta-feira

Plano de ação para
festas de fim de ano

Após o Correio do Povo destacar, nas edições de domingo e
segunda-feira, a situação de Pedro Haas Lacerda, 67 anos, que
por mais de 29 anos esteve em
condição análoga ao trabalho escravo, no interior de Rio Pardo,
uma parte da família do idoso,
até então esquecida, quer ajudálo. Maria Haas Lacerda, 81
anos, diz que é irmã do trabalhador, mas que se distanciou da família após ser levada no interior
de Rio Pardo, quando tinha cinco anos. “Dois adultos me levaram para ver o rio e me forçaram a entrar em um caiaque”,
conta a idosa.
Hoje, ela reside em São Sepé,
na região Central do Estado, e
demonstrou vontade em conhecer o irmão. “Eu sinceramente
não conheço ele. Fui há algum

tempo para Rio Pardo, mas não
o encontrei. Naquela época, um
dos nossos irmãos, o Antônio,
ainda estava vivo.”
Ela explica que foi o seu neto, Juliano Lacerda da Rosa, 31
anos, que mostrou a reportagem
para a avó, após um colega do
trabalho avisar do tio-avô em
condições de trabalho escravo.
“Fui ver a documentação da minha avó e acabou fechando.”
O jovem diz que a família pretende se deslocar até Rio Pardo
para verificar a situação e “tentar ajudá-lo de alguma maneira”. “Vamos ver do que ele precisa.” Ainda não há data certa para a viagem, mas Juliano observa que, se Pedro quiser, há espaço garantido na residência dele.
“Claro que a gente vai respeitar
a vontade dele.”
RICARDO GIUSTI

Aeroporto e Rodoviária reforçam operações para enfrentar movimento

A

movimentação para o feriado de Natal já começa
nesta sexta-feira e demanda reforço nas operações
dos terminais aéreos e rodoviários. Ontem foi implementado no
Aeroporto Internacional Salgado
Filho, e em outros do país, um
plano de ação para a alta temporada que vai até 10 de janeiro.
O planejamento da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) envolve o
reforço das atividades operacionais, de atendimento direto ao
público e de manutenção e limpeza. O fluxo de passageiros
nos 60 terminais administrados
pela empresa deverá chegar a
9,25 milhões de pessoas, um

crescimento de 8,5% na comparação com o mesmo período de
2013. O efetivo somado de 4.333
empregados será ampliado em
17%, passando para 5.089. Até o
dia 5 de janeiro deverão ser colocados 186 voos extras na Capital (94 chegadas e 92 partidas).
Caso a expectativa de vendagem de passagem não se concretize, as companhias podem cancelar determinadas viagens.
Houve aumento maior na procura de voos para Florianópolis,
Maceió, Fortaleza, Porto Seguro, Recife e Natal. As datas com
maior concentração de voos são
19, 22, 27 e 28/12 e 04/01.
A Estação Rodoviária de Porto Alegre espera que 70 mil

saiam de Porto Alegre no Natal,
a partir do dia 22 de dezembro,
e outras 70 mil no Ano-Novo.
Neste final de semana, a movimentação deverá ser normal. As
vésperas e antevésperas dos feriados devem registrar, à tarde e
à noite, o maior movimento. Para atender à demanda, serão disponibilizados 1,2 mil horários extras pelas empresas – 600 para
o Natal e outros 600 para o AnoNovo. No primeiro feriado, os
destinos do Interior são os mais
procurados, e na virada, as passagens para as praias do Litoral
Norte são as mais disputadas. A
direção da Rodoviária sugere
aos passageiros que comprem
antecipadamente os bilhetes.

MONUMENTOS NA HIDRÁULICA

Estátuas são entregues oficialmente
As estátuas mais antigas de
Porto Alegre, os Afluentes do
Guaíba, foram entregues ontem
oficialmente aos jardins da Hidráulica Moinhos de Vento. De
acordo com o coordenador da
Memória Cultural da Secretaria
Municipal de Cultura, Luiz Antônio Custódio, o novo local oferece mais proteção. “Havia uma
cobrança do Ministério Público
para que fosse garantida segurança ao conjunto histórico.”
O conjunto foi feito em mármore Carrara pelo escultor italiano José Obino, em 1866, e representa duas ninfas e dois netunos, que formavam o Chafariz
Imperador, instalado na Praça
da Matriz para a distribuição de
água potável à população de Porto Alegre. Uma quinta figura re-

presentava o Guaíba, mas foi
perdida com os anos.
As obras permaneceram na
Praça da Matriz até 1907 e fo-

ram recolhidas para um depósito por 29 anos, quando foram levadas à praça Dom Sebastião,
na avenida Independência.
DIVULGAÇÃO PMPA / CP

Donos de vans escolares querem redução na tributação

SIMPLES NACIONAL

Protesto de transportadores
Os transportadores de trabalhadores e de vans escolares reivindicam mudanças na legislação que permitam a inclusão no
Simples Nacional a partir de janeiro de 2015. Eles também pedem acesso à inscrição no Registro de Cadastro e Fretamento
de Turismo (Recefitur) do Daer.
O regime diferenciado permite o
pagamento simplificado de impostos, com redução de até 10%
na tributação. No entanto, se op-

tar pelo Simples Nacional, o
transportador perde o Recefitur.
O vice-presidente da Associação
das Micro e Pequenas Empresas
do RS (Amic/RS), Wagner Silveira, e a advogada Cássia Leão
reuniram-se na Assembleia Legislativa com os transportadores para garantir os benefícios.
O deputado estadual Carlos Gomes (PRB) recomendou que a
categoria se organize e se una
em torno das demandas.

LEI ANTIFUMO

Smic orienta proprietários

Conjunto foi feito em mármore Carrara pelo italiano José Obino, em 1866

Com a entrada em vigor da
Lei Antifumo, no último dia 3
em todo o país, a Smic tem realizado em Porto Alegre um trabalho de orientação com os proprietários de bares, restaurantes e casas noturnas sobre a nova legislação. Nos últimos dias,
os agentes da Divisão de Fiscalização da Smic realizaram 138 visitas. Segundo a secretaria, nenhum estabelecimento da cida-

de foi multado. Ainda não se sabe quando começará a fiscalização em estabelecimentos comerciais. A Smic esclarece que as
equipes realizam um “trabalho
pedagógico” com orientações
aos proprietários. A norma também acaba com a propaganda
comercial de cigarros. Fica liberada a exposição dos produtos
com mensagens sobre os malefícios provocados pelo fumo.

