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A
pós 18 dias de obras, o
processo de demolição
da antiga praça de pe-
dágio de Gravataí, si-

tuada no km 77 da freeway
(BR 290) já atinge 50% de con-
clusão. Praticamente todas as
antigas cabines de cobrança já
foram removidas e a demolição
de outras estruturas também
avançam. A meta da CCR Via-
Sul, concessionária que admi-
nistra a rodovia, é que tudo es-
teja pronto até 15 de dezembro.

Desde o dia 5 deste mês,
quando começou a remoção da
estrutura, foram retiradas a co-
bertura, os pilares e as cabines
de cobrança de página. Ainda
resta a ser removida apenas
uma parte das instalações no
sentido Osório−Porto Alegre.
Equipes têm trabalhado duran-

te a semana, das 7h às 19h pa-
ra poder cumprir o cronogra-
ma. Segundo o engenheiro res-
ponsável, Eduardo Meirelles,
após o desmonte total, serão
feitos ainda a readequação do
pavimento, construção de bar-
reiras de concreto e posterior
estabelecimento de quatro pis-
tas em cada sentido no local.

Mesmo em obras, o tráfego
no local flui normalmente. A
concessionária, contudo, refor-
ça aos motoristas que respei-
tem a sinalização e os limites
de velocidade, atentando para
a presença de máquinas e ope-
rários nas imediações da pista.
Durante todo o período de
obras, o local permanece com
iluminação noturna. “Como é
um trecho muito amplo, a gen-
te vai organizando o fluxo e

por isso estamos conseguindo
trabalhar adequadamente”, ava-
lia Meirelles.

Desde o dia 15 de agosto, as
operações de cobrança de pedá-
gio do km 77 passaram a funcio-
nar no km 60, após a constru-
ção de uma nova praça de pedá-
gio. Desde então, a praça situa-
da entre Cachoeirinha e Grava-
taí passou a não fazer mais a
cobrança. A medida era uma
das obrigações contratuais da
nova concessionária. Entretan-
to, apesar da desativação e re-
moção da estrutura, no km 77
ainda vai funcionar um ponto
de apoio aos motoristas, o Ser-
viço de Atendimento ao Usuá-
rio (SAU), além de uma base
operacional, com veículos e
equipes para serviços de socor-
ro mecânico e resgate médico.

Muitos dos contribuintes
têm dúvidas e temores acerca
da doação de imposto de renda
devido para entidades filan-
trópicas. Para marcar o Dia Na-
cional de Combate ao Câncer
Infantojuvenil, o Instituto do
Câncer Infantil (ICI) realizou,
na manhã de ontem, um encon-
tro virtual com lideranças do
setor contábil. O painel on-line
reuniu a presidente do Conse-
lho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul (CRC-
RS), Ana Tércia Rodrigues, o
presidente do Sescon-RS, Célio
Levandovski, e o contador Ro-
gério Rokembach, que discorre-
ram sobre os mitos e verdades
em torno da prática, que é fun-
damental para manter serviços
prestados por organizações co-
mo o ICI. “O instituto tem este
capital humano muito importan-
te no seu DNA. Por isso é fun-
damental ajudar. Sem as pes-
soas, as máquinas não farão

nada. O instituto são as pes-
soas. Então estamos tocando
num tema que precisa ser tra-
balhado”, lembra o presidente
do ICI, Armando Gass.

Segundo Levandovski, tanto
pessoas físicas quanto jurídi-
cas podem doar. As físicas por
meio do modelo completo de de-
claração do imposto de renda e
as empresas por meio da apu-
ração do lucro real. Por meio
do Fundo Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adolescen-
te (Funcriança) de Porto Ale-
gre, é possível destinar até 6%
do imposto devido das pessoas
físicas e 1% das pessoas jurídi-
cas. “O ICI tem três projetos
aprovados junto ao Funcrian-
ça. Basta entrar no site da pre-
feitura e escolher um dos proje-
tos do ICI. Colocar seu CPF e o
valor que você quer destinar.
Depois é só fazer o pagamento
até 30 de dezembro”, explica.
Mas o contador destaca que o
pagamento não pode ser feito
no dia 31 de dezembro. “Se não
já conta para o próximo exercí-
cio”, completa.

Ana lembra que a doação
não faz o contribuinte cair na
malha fina. “Precisamos sensi-
bilizar pessoas que fazem im-
posto de renda a doarem cada
vez mais. Muitas pessoas têm
receio de doar por causa de
cair na malha fina. Mas isso
não é verdade”, esclarece.
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Área é um importante local de descanso de leões-marinhos e lobos-marinhos
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Além da adoção de cartinhas
de crianças para o Papai Noel, o
Natal Solidário organizado pelo
Governo do Estado junto aos servi-
dores vai receber doação de ces-
tas básicas com panetone, que se-
rão distribuídas para os funcioná-
rios terceirizados que atuam no
Centro Administrativo Fernando
Ferrari (Caff), na Capital. Para
que a participação ocorra de for-
ma segura, devido à pandemia, es-
te ano a escolha das cartinhas se-
rá feita de forma virtual. Serão
107 cartinhas escritas pelas crian-
ças da Casa Madre Giovanna, loca-
lizada no Campo da Tuca, e 47 do
Centro Infantojuvenil Monteiro Lo-
bato, da Restinga.

As cestas básicas serão distri-

buídas entre os 285 funcionários
terceirizados que trabalham na
manutenção, vigilância, limpeza e
apoio administrativo do Caff. Pa-
ra auxiliar os que queiram parti-
cipar, a equipe organizadora indi-
ca um mercado que fará as entre-
gas no Centro Administrativo,
sem custo. Basta entrar em conta-
to pelo telefone (51) 98643-5368.

“Neste ano, ampliamos as par-
cerias. Não sabíamos como seria
a adesão e ficamos muito felizes
com a receptividade na distribui-
ção de amor, mesmo em tempos
atípicos. A intenção é ampliar ca-
da vez mais”, afirma Andrea Pas-
quini, diretora de Recursos Huma-
nos do Estado e uma das coorde-
nadoras da ação.
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Entidades tiramdúvidas sobredoações

Antiga estrutura no km 77 da freeway será completamente desfeita
até o dia 15. Motoristas devem manter atenção no trecho em obras

Telhado já foi praticamente desmontado, faltando ainda as divisórias de concreto da pista e alguns pilares
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n A data já existe desde 1964:
25/11 é o Dia Nacional do Doa-
dor Voluntário de Sangue. É o mo-
mento em que os doadores refor-
çam seu compromisso de solida-
riedade com o próximo. Para
aproveitar a oportunidade e tor-
nar o hábito uma atitude regular,
o Serviço de Hemoterapia do Hos-
pital de Clínicas de Porto Alegre
lançou o projeto Irmãos de San-
gue. O horário de funcionamento
do Banco de Sangue é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h, e
sábados, das 8h às 12h.

n O Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS) suspendeu a concorrência
pública da prefeitura de Porto Ale-
gre para contratação de empresa
para prestação de serviço de coleta
regular de resíduos sólidos urbanos.
O relator do processo, conselheiro
Cezar Miola, considerou que o edital
possui cláusulas capazes de restrin-
gir a competividade e outras que
podem implicar contrariedade a re-
gras que regem a atividade adminis-
trativa e a legislação trabalhista. A
decisão semantém até que o TCE-
RS aprecie o mérito das questões.

Clínicas está embusca
de doadores de sangue

TCE suspende licitação
para coleta de lixo

direto ao ponto

CampanhadeNatal dos
servidoresestáaberta

MESMO NA PANDEMIA

O Refúgio de Vida Silvestre da
Ilha dos Lobos, em frente ao mu-
nicípio de Torres, representa o
mais importante local de descan-
so de leões-marinhos e lobos-ma-
rinhos da costa brasileira. Um es-
tudo inédito publicado na presti-
giada revista científica internacio-
nal Scientific Reports traz em
detalhe a ocorrência e ocupação
da unidade de conservação pelos
animais. O estudo faz parte da
dissertação de mestrado da alu-
na Natália Procksch da Silveira,
do PPG Biologia Unisinos, e con-
ta com a colaboração de diversas
outras instituições do Brasil, Ar-
gentina e Chile. Com base em cen-
sos aéreos realizados ao longo de

quase uma década, observou-se a
ocorrência de três espécies de pi-
nípedes na ilha. O professor Pau-
lo Ott, da Uergs, um dos colabora-
dores do estudo e conselheiro do
Refúgio de Vida Silvestre da Ilha
dos Lobos, destaca a importância
da publicação do estudo exata-
mente no momento em que a uni-
dade de conservação está inician-
do o processo de elaboração do
seu Plano de Manejo. Nesse senti-
do, Larissa de Oliveira, professo-
ra e pesquisadora da Unisinos e
coordenadora do projeto, detalha
que os modelos tridimensionais
de alta resolução que estão sendo
gerados permitirão explorar em
ambiente virtual toda a área.
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Ana Tércia Rodrigues

Presidente do CRC-RS
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