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TAXISTAS ACEITARÃO CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO EM PORTO ALEGRE.
A
AFP

EPTC (Empresa Pública
de Transporte e Circulação) espera implantar, até o final do ano, o sistema de pagamento por cartões de crédito e
débito em toda a frota de táxis
de Porto Alegre. Assim como a
instalação de equipamentos de
rastreamento por GPS nos veículos da capital gaúcha, projeto
que deverá ter o edital de licitação publicado até sexta-feira.
A ideia é que o modelo comece
a ser colocado em funcionamento a partir de junho ou julho, de acordo com o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari.

SISTEMA

deverá ser implantado em toda a frota até o final do ano.

INSPEÇÃO APONTA INTEGRIDADE DO
CONDUTO FORÇADO ÁLVARO CHAVES.

A previsão do Sintáxi (Sindicato dos Taxistas de Porto
Alegre), porém, é que os sistemas demorem mais para se
concretizar em toda frota, que
atualmente é de 3.922 veículos
na cidade. A instalação do GPS
será custeada pelos proprietários dos táxis, com a ampliação
dos horários da bandeira 2, que
passou a valer na segunda-feira
(dias úteis, a partir das 20h até
às 6h; sábados, a partir das 15h
até as 24h; e domingos, feriados e terça-feira de carnaval,
durante todo o dia). A medida,
que possibilitará acompanhar
os deslocamentos dos veículos,

tem o objetivo de ampliar a segurança de usuários e condutores, segundo a EPTC.

NOVA LEI – Há quase três
anos em debate, a Lei Geral
dos Táxis foi sancionada na
sexta-feira pelo prefeito José
Fortunati. Os dirigentes do
Sintáxi esperam que as novas
regulamentações sejam aprimoradas com o passar do tempo, recebendo emendas e ajustes adequados para suprir as
necessidades da categoria. O
texto, que está de acordo com a
Lei Federal 12.587/12, tem
mais de cem artigos.

INCÊNDIO ATINGE PRÉDIOS NA ZONA NORTE DE PORTO ALEGRE.
NABOR GOULART/AGÊNCIA FREELANCER

O

Conduto Forçado Álvaro Chaves-Goethe,
em Porto Alegre, está com
sua estrutura íntegra. Uma
inspeção não encontrou nenhum ponto que apresente
sinais ou vestígios de danos
ou fragilidade que possam
indicar comprometimento,
incluindo o trecho recuperado da rua Cel. Bordini.
O trabalho foi feito pela

empresa Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda., de Minas Gerais,
especializada em patologias
em estruturas de concreto.
A companhia foi contratada, por meio de licitação,
para fazer uma avaliação estrutural em toda a extensão
do conduto. Houve uma
ruptura no local em 20 de
fevereiro de 2013.

U

m incêndio atingiu ontem à noite prédios no
entorno do Shopping DC
Navegantes, na Zona Norte
de Porto Alegre. O fogo começou no edifício da Decorville, empresa de materiais de
decoração, próximo à garagem da Viação Ouro e Prata,
na avenida Frederico Mentz,
e acabou se alastrando para
estruturas vizinhas.
Ao menos sete viaturas
do Corpo de Bombeiros foram acionadas a fim de controlar as chamas, que destruíram o local. Equipes de
Canoas e Charqueadas também foram deslocadas para
combater o fogo.
Até o final da noite, não
havia informações sobre feridos e o incêndio ainda não

FOGO

começou em uma empresa de materiais de decoração.

havia sido contido. As chamas teriam começado por
volta de 19h30min.
Um trecho da avenida
Frederico Mentz foi isolado
pela EPTC. O prédio da Via-

ção Ouro e Prata, assim como o DC Navegantes, foi
evacuado por risco de explosão (no local há um depósito
de combustíveis). Ônibus foram retirados da garagem.

