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Rigotto assina contrato de R$ 1 milhão 

Espanha para projetos de saneamento no RS.
na

NABOR GOULART/PALÁCIO PIRATINI / O SUL
governador Germano Ri- 
gotto e o secretário de 

Obras Públicas, Frederico 
Antunes, assinaram ontem, 
com a Direção-Geral de Fi
nanciamento Internacional 
do Ministério da Economia 
espanhol, contrato que per
mitirá receber recursos de 
350 mil euros, o equivalente a 
R$ 1 milhão, a fundo perdido, 
para a execução de projetos 
de saneamento em cidades 
gaúchas com até 5 mil habi
tantes. Segundo o governa
dor, é importante que os go
vernos dos países europeus 
tenham a consciência que in
vestir na melhoria das condi
ções de vida dos países em de
senvolvimento é um gesto de 
responsabilidade.

“Temos certeza de que o 
Ministério da Economia tam
bém demonstrará o mesmo 
discernimento com relação 
aos dois novos projetos que 
estamos entregando, poden
do financiar mais 900 mil eu
ros para viabilizarmos um 
Plano Diretor de Gestão de 
Resíduos Sólidos e a implan
tação de uma Plataforma Lo
gística Intermodal de Trans
portes”, destacou Rigotto.

Ainda pela manhã, o go
vernador e a comitiva oficial 
estiveram reunidos com o Rigotto esteve na abertura de exposição do Margs na Espanha.

embaixador do Brasil na Es- 2 do Trensurb e a ferrovia Ge- 
panha, Osmar Chohfi, deba- neral Luz-Pelotas”, enfatizou, 
tendo formas de ampliar as O governador e a comitiva 
relações comerciais e políti- estiveram na Telefônica Móbi- 
cas entre o Rio Grande do Sul les de Espana, onde conhece

ram mais detalhes sobre no
vos produtos que a empresa 
está desenvolvendo. Rigotto 

ENCONTROS - Também na também conheceu os projetos 
área política, o governador desenvolvidos pela Mapfre, 
gaúcho manteve audiência uma das maiores seguradoras 
com o atual prefeito e presi- da Europa, principalmente no 
dente da Comunidade Autô- que trata do seguro agrícola a 
noma de Madri, Alberto Ruiz ser implementado no RS. 
Gallardón. De acordo com O segundo dia da missão 
Rigotto, as autoridades espa- oficial na Europa foi encerran- 
nholas demonstram ter um do com a participação da co- 
bom conhecimento sobre o mitiva no lançamento de uma 
Brasil e o RS. Rigotto e Gal- exposição de arte gaúcha, 
lardón, acompanhados pelo Casa de América, onde Rigot- 
presidente da Assembléia Le- to fez um pronunciamento 
gislativa, Vilson Covatti, e pe
lo secretário de Desenvolví- dade sem radicalismos políti- 
mento e Assuntos Internacio- cos. No seu discurso, o gover
nais, Luis Roberto Ponte, de- nador enfatizou 
bateram a atual conjuntura 
política dos dois países.

Outro compromisso do go- zando algumas ações, tanto 
vemador foi com empresários 
representantes da CAF (Cons- nômico. Rigotto enfatizou a 
trucciones e Auxiliar de Ferro- determinação do presidente 
carriles), uma das maiores fa- Lula em realizar as reformas, 
bricantes de trens e equipa- demonstrando que as ques- 
mentos ferroviários do mundo, tões de ordem partidária pre- 
Os executivos da CAF devem cisam ficar distanciadas quan- 

ir ao Estado para conhecer do se tem de atuar para 
mais detalhes sobre projetos na Ihoria do quadro social brasi- 
área ferroviária, como a Linha leiro. (FB com agências)

m<:&
e as autoridades e empresá
rios espanhóis.3^.m

na

com o tema Brasil: a estabili-

a maneira
correta com a qual o governo 
federal brasileiro vem reali-

no campo político como eco-

a me-
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EUROPA Contrato de R$ 1,1 milhão será usado para estudos em 227 municípios gaúchos
TransgênicosRigotto fecha acordo para saneamento presidente da Fiergs, Renan 

Proença, ficou indignado ao 
saber que o presidente Lula via
jou para Nova Yoik sem resolver 
o impasse sobre a soja transgêni- 
ca. Ele considerou deselegante o 
convite de Lula a Rigotto para 
uma conversa em Brasília, segui
do do adiamento da decisão.

NABOR GOULART. OIVULGAÇÂO/ZH

PAULO RENATO SOARES viabilidade de instalação de uma 
plataforma multimodal no Estado. 
A plataforma, que reúne logística 

O primeiro contrato assinado de transporte aéreo, hidroviário, ro- 
pelo governo do Estado na mis- doviário e ferroviário, traria racio- 
são à Europa assegurou a libera- nahdade ao transporte de carga. A 
ção de 339 mil euros (cerca de obra poderá fic^ numa área entre
R$ 1,1 milhão) a serem aplica- Guaiba e Port° ^ Na? e d“" 
, , , , , r cartada a mstalaçao na area dados em estudos na area de sanea- Ford No pedido^ foi incluída a

mento no interior do Estado. construção de uma ferrovia entre
/^\ empréstimo a fundo perdido Pelotas e Porto Alegre.
VJ do Ministério da Economia da

Governador solicitou

♦ Enviado Especial/Madri

Elogios a Lula
título da palestra que o go
vernador deu ontem à noite 

na Casa de América, centro de 
de atividades culturais, tecnológi
cas, econômicas e políticas, era 
uma pista: Brasil: a Estabilidade 
sem Radicalismos Políticos. Ri
gotto elogiou a postura do presi
dente na campanha e na condu
ção do governo do Estado. A 
quantidade de idosos na platéia 
chamou atenção.

Arte gaúcha
igotto abriu na Casa de Amé
rica a exposição Charquea- 

das, com 19 obras de artistas 
gaúchos, entre eles Carlos Scliar, 
Danúbio Gonçalves e Glauco 
Rodrigues, organizada pelo dire
tor do Maigs, Paulo Amaral.

Espanha irá beneficiar 227 municí-
pios com até 5 mil habitantes. A reuniâo com ]íder do pp 
Intecsa-Inarsa, que gerenciara os 
recursos, deverá se instalar em Por
to Alegre em breve. Na reunião, o com o embaixador do Brasil, Osmar 
secretário de Obras, Frederico An- Chohfi, para debater formas de am- 
tunes, encaminhou uma proposta pliar as relações comerciais e políti-
pedindo verbas para fazer uma ra- cas entre o Estado e a Espanha. O . . . ,.
diografia do saneamento: governador pediu que Chohfi ten- Parcoiros: Rigotto (D) assina contrato de financiamento no ministério espanhol
- Apenas 55% dos municípios tasse um encontro para hoje com o 

têm coleta de esgoto. Desses, so- secretário-geral do Partido Popular, WfcM
mente 8% têm tratamento. Um Es- Mariano Rajoy, candidato à suces- 
tado com boa qualidade de vida, são do primeiro-ministro José Maria 
como se diz, não pode ter um sa- Aznar. Rigotto esteve com o prefei- 
neamento com esses percentuais.

O secretário dos Transportes, Jair

De manhã, a comitiva se reuniu

ÜP

rádios e TVs espanholas.
■ 19h30min - Reunião-jantar com a 
Obrascón Huarte Laín (OHL). 
Apresentação do marco regulatório 

Empresariais, onde Rigotto fará das concessões de serviços de
apresentação da economia gaúcha saneamento.
■ 12h - Visita à empresa RepsoL ■ 23h25m»n - Embarque para

Santiago de Compostela.

de Santiago de Compostela.

Madri

■ 1 Oh-Visita à Confederação 
Espanhola de Organizações

to de Madri, Alberto Gallardón.
Na CAF, empresa que explora 

Foscarini, também apresentou dois 70% da malha ferroviária espanho- 
projetos no valor de 600 mil euros la, o governo discutiu parcerias na 
(cerca de R$ 1,9 milhão). Metade construção da Linha 2 do metrô, 
seria usada na elaboração de estu- Hoje, Rigotto assina protocolo 
dos para projetos sobre o tratamen- com a Gamesa para acelerar a ins
to de resíduos sólidos urbanos. Ou- talação de parque de energia eólica * t7h30min - Entrevista para 
tra parte financiaria estudos sobre a na Fronteira Oeste.

Em pé
comitiva do governador (são 
28 pessoas) era grande para o 

tamanho da sala do Ministério da 
Economia, onde foi firmado o 
primeiro acordo. Parte do grupo 
ficou em pé

■ 14h - Reunião-almoço com a 
diretoria da Gamesa Eólica.
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Governador elogia 

a postura de Lula
, Madri — Em pronunciamento 

ontem à noite, na Casa de América, 
em Madri, a políticos e empresários 
locais, o governador Germano Rigot- 
to elogiou a mudança do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Salientou 
que, ao impor disciplina aos setores 
mais radicais do PT e aproximar-se 
de tradicionais adversários, Lula 
assumiu posição de líder capaz de 
conduzir o Brasil. Segundo Rigotto, 
a nova postura está possibilitando o 
avanço das reformas tributária e da 
previdência, a manutenção da esta
bilidade econômica e a conquista 
das credibilidades interna e externa.

Após o pronunciamento, Rigotto 
abriu na Casa de América a exposi
ção “Charqueadas”, com 19 obras 
de artistas plásticos gaúchos. Hoje, 
ele assina protocolo com a empresa 
Gamesa, com sede em Madri, para 
acelerar a instaláção do parque de 
energia eólica na Fronteira-Oeste do 
RS. A comitiva visita também a sede 
da Repsol, proprietária de um terço 
da refinaria Alberto Pasqualini.
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Reina Sofia no Margs
Além de conferir a boa receptividade da 

exposição Charqueadas, que reúne gravuras 
do acervo do Margs na Casa do Brasil (no 
Colégio Mayor Universitário, em Madri) 
até o final de outubro, Paulo Amaral, dire
tor do museu gaúcho, aproveitou a viagem 
com a comitiva do governador Germano Ri- 
gotto para alinhavar parcerias na Espanha.

Amaral reuniu-se com os diretores do Mu- 
seo Reina Sofia, de Madri - e há uma boa 
chance de o Margs receber obras de Dali, Pi- 
casso, Miró e Juan Gris no ano que vem. 
Na próxima semana, as duas instituições 
ciam os estudos técnicos e financeiros para o 
intercâmbio das coleções.

mi-
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