
O Grupo Bandeirantes de
Comunicação RS lança hoje
a nova versão do seu portal
(www.bandrs.com.br). Total-
mente reformulado, com
design mais moderno, o site
traz conteúdo multimídia e
interatividade. O internauta
encontrará facilidade de na-
vegação e uma maior inte-
gração entre os veículos do
grupo, além de vídeos, fotos
e promoções.

O portal oferece ao inter-
nauta a possibilidade de
acompanhar ao vivo, 24 ho-

ras por dia, a programação
da TV Bandeirantes e das rá-
dios BandNews FM 99,3,
Bandeirantes AM 640 e Ipa-
nema FM. METRO POA

www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2011porto alegre 03

Prefeitura estenderá
aeromóvel à zona sul
Três décadas depois de ser
interrompida no centro da
capital, a construção do
aeromóvel deverá ser reto-
mada. A Prefeitura de Por-
to Alegre e a Trensurb for-
malizam no próximo dia
12 um termo de coopera-
ção para criar uma linha de
7,2 quilômetros entre a
Usina do Gasômetro e as
proximidades do Jockey
Club, reaproveitando a es-
trutura existente junto à
avenida Loureiro da Silva.

Oficialmente, os envolvi-
dos no projeto não falam
sobre o assunto. O Metro,
porém, apurou que o estu-
do preliminar feito pela
Trensurb apontou a necessi-
dade de criar 12 estações de
embarque e desembarque
de passageiros no trajeto,
que seria pelas vias Presi-
dente João Goulart, Lourei-
ro da Silva, Augusto de Car-
valho, Edvaldo Pereira Pai-
va e Diário de Notícias, até
o entroncamento da Wen-
ceslau Escobar com Icaraí. 

A ideia é ter cerca de cin-
co quilômetros às margens
do Guaíba, tornando o des-
locamento mais agradável
aos passageiros. O projeto,
que terá linhas gerais defi-
nidas a partir da assinatura
do convênio, prevê duas
elevadas, uma para cada
sentido de deslocamento.
Com a via dupla, o custo gi-
raria em torno de R$ 40 mi-

lhões por quilômetro, o que
exigiria um montante de R$
288 milhões. A linha que es-
tá sendo criada junto ao
aeroporto Salgado Filho
tem quase um quilômetro
de extensão, num investi-
mento de R$ 30 milhões do
governo federal.

Parceria público-privada
Para viabilizar o iniciativa,
a prefeitura pretende fazer
uma PPP (parceria público-
privada). Por esse modelo, a
empresa que vencer a con-
corrência construiria a li-
nha e exploraria o serviço
por determinado período
de tempo, a fim de ser
reembolsada pelo investi-
mento. O sistema seria
composto por cerca de 20
veículos, cada um com ca-
pacidade para 600 passagei-
ros. O aeromóvel não tem
condutores, utilizando um
sistema automático.

Estudo preliminar prevê linha de 7,2 km junto ao Guaíba, entre o Gasômetro e proximidades do Jockey Club
Prefeito e Trensurb assinam termo de cooperação no dia 12 Investimento de R$ 288 milhões seria por PPP

Estrutura abandonada desde os anos 1980 no Centro Histórico seria reaproveitada no novo projeto
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Saiba mais

A história

Inventado pelo gaúcho Os-
kar Coester nos anos 70, o
aeromóvel começou a ga-
nhar uma linha piloto em
1982, junto à Loureiro da
Silva. A obra foi interrom-
pida com apenas 650 m.
Neste ano, a tecnologia fi-
nalmente começou a sair
do papel no Estado, em
obra junto ao aeroporto.

Os veículos

Eles funcionam sobre ele-
vadas e são automatiza-
dos, sem condutores 

A tecnologia

É um sistema de propulsão
a ar movido por ventilado-
res elétricos que não polui
e não produz ruídos

Acessibilidade

Veículos são adaptados a
pessoas com deficiência

Design do veículo que será usado no aeroporto

TRENSURB/DIVULGAÇÃO

Nova empresa deve assumir coleta de
lixo de Porto Alegre a partir do dia 12  

O  DMLU (Departamento
Municipal de Limpeza Urba-
na) recebe hoje à tarde pro-
postas de empresas interes-
sadas em assumir a coleta
de lixo domiciliar em Porto
Alegre. A expectativa é defi-
nir a nova empresa ainda
hoje para que assuma o ser-
viço a partir do dia 12, por
período de seis meses.

A troca ocorre depois que
a Sustentare (ex-Qualix),
atual concessionária, infor-
mou à prefeitura que não ti-
nha mais condições de con-

tinuar prestando o serviço
iniciado em 2007. 

O diretor de Operações
do DMLU, Adelino Lopes Ne-
to, explicou que processo
será mais rápido que o nor-
mal por se tratar de uma
contratação emergencial. O
primeiro passo, hoje, é ana-
lisar a documentação, licen-
ças para o tipo de serviço e
comparação entre os pre-
ços. Atualmente, o valor pa-
go pela prefeitura é de
R$ 70,94 por tonelada de li-
xo recolhida. METRO POA

Serviço não deverá sofrer interrupções
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Band RS lança hoje
nova versão de site

288
milhões de reais seria
o investimento total
do projeto, conside-
rando o custo de 
R$ 40 milhões por 
quilômetro.


