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Depois de o governo Schirmer e a Cacism conseguirem assumir a munici-
palização e a gestão do Aeroporto Civil, agora caberá à gestão de Pozzobom dar 
mais um passo rumo à melhoria do espaço. E a próxima meta é quase dobrar a 
capacidade do aeroporto, que hoje comporta aeronaves com até 80 passageiros, 
mas pretende passar para até 150 passageiros. Mas por que esse plano? É que 
Santa Maria precisa estar preparada para uma possível troca da aeronave que 
faz os voos diários, já que o movimento de passageiros é bom e a Azul Linhas 
Aéreas poderá, um dia, colocar um avião maior (jato) para operar aqui na 
cidade no lugar do atual turbohélice, de 72 lugares. O aeroporto também precisa 
estar pronto para receber jatos de outras companhias aéreas, pois outra já esta-
ria de olho na cidade – ainda não seria nada concreto, apenas uma sondagem.

A ampliação do terminal está na fase de elaboração do projeto arquitetônico, 
cujo custo está sendo bancado pela AHTurr e pela Cacism. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Ewerton Falk, a partir do projeto será possível 
ter uma ideia mais precisa do valor da obra para buscar os recursos. Por isso, 
ainda não há uma data para a ampliação estar pronta. Falk diz também que está 
sendo prevista uma licitação para comprar geradores para o terminal, pois hoje 
eles são alugados.

O ditado é velho, mas vale para o 
caso do aeroporto: cavalo não passa 
encilhado duas vezes. Por isso, é 
louvável que prefeitura e entidades 
como Cacism e AHTurr se anteci-
pem e já preparem o aeroporto com 
antecedência, para pegar o cavalo 
encilhado já na primeira vez. Pois 
depois não adiantará chorar o leite 

derramado se a Azul, por exemplo, 
decidir um dia desativar os aviões 
turbohélices e precisar colocar um 
jato em Santa Maria, mas acabar 
não podendo mais voar aqui porque 
o terminal do aeroporto civil não 
comporta e precisa estar preparado 
também caso outra companhia 
decida colocar voos aqui.

Um dos principais problemas do poder público, em 
geral, é que só são tomadas ações depois que o problema 
ocorre, para “apagar o incêndio”. Falta planejamento a 
médio e longo prazo. Tomara que, nesse caso do aero-
porto, seja diferente e que a obra saia do papel logo.

Mesmo com a crise no repasse de 
verbas da União, a UFSM ainda está con-
seguindo liberações para lançar alguns 
novos concursos públicos. E para cargos 
técnico-administrativos em educação, é 
ainda mais difícil. A nova seleção é para 
12 vagas, sendo a maioria para o campus 
de Santa Maria, em que estão previstos os 
cargos de arquivista (1 vaga), engenheiro/
Engenharia Civil (1), programador visual 
(1), técnico desportivo (1), técnico de Tec-
nologia da Informação (3 vagas), técnico 
em Farmácia (1) e tradutor e intérprete 
de Linguagem de Sinais (1). Já para 
Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões, 
a seleção é para técnico em Tecnologia da 
Informação. As inscrições irão de 5 de ju-
nho a 4 de julho no site da UFSM (www.
ufsm.br), onde é possível ver os detalhes, 
como requisitos. Para técnicos em TI, téc-
nico em Farmácia e tradutor e intérprete, 
a inscrição custa R$ 61 e o salário inicial 
é de R$ 2.446. Para os demais cargos, a 
taxa é de R$ 104, e o salário, R$ 4.180.

Descobrir o que se passa na cabeça do 
consumidor e quais são suas preferências 
pode fazer diferença no enfoque das ações 
dos lojistas. Para isso, a Associação Gaú-
cha do Varejo está fazendo uma pesquisa 
de intenção de compras para o Dia dos 
Namorados inclusive em Santa Maria. O 
formulário está no site da CDL Santa Maria 
(www.cdlsm.com.br), para os consumidores 
responderem. Claro que um questionário 
pela internet é bem limitado.
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z A Câmara de Comércio, 
Indústria e Serviços de 
Santa Maria (Cacism) já está 
preparando a celebração 
de seus 120 anos, que serão 
completados em 29 de junho. 
O presidente da entidade, 
Rodrigo Décimo, foi à prefeitura 
convidar Jorge Pozzobom para 
um jantar comemorativo e para 
reforçar que a Feisma deste ano 
será especial. Além de ser a 30ª 
edição da feira, marcará os 120 
anos da entidade.

z Décimo aproveitou a visita 
a Pozzobom para ressaltar que 
o setor empresarial está ansioso 
para que funcione mesmo o 
Poupa Tempo Santa Maria, que 
prevê a desburocratização e a 
agilização na emissão de alvarás. 

z Em época de crise, os 
problemas sociais e econômicos 
se agravam e fica mais acirrada 
a briga por verbas públicas. 
De um lado, as críticas à alta 
carga tributária, que freia a 
economia e o desenvolvimento. 
A Associação Comercial de São 
Paulo divulga o Impostômetro, 
com o placar do que já foi 
arrecadado de impostos este 
ano. Ontem, chegou a R$ 900 
bilhões o total de tributos pagos 
no país, marca que foi atingida 
14 dias antes do que em 2016. 

z Só em Santa Maria, o 
Impostômetro registrava 
ontem que os santa-marienses 
já haviam pago R$ 79 milhões 
em impostos, desde 1º de 
janeiro. Você pode conferir 
mais detalhes em www.
impostometro.com.br.

z Por outro lado, há os que 
batem na alta sonegação e 
acreditam que está aí uma saída 
para a crise do poder público e 
de áreas como saúde, educação 
e segurança. O Sindicato dos 
Técnicos Tributários do Rio 
Grande do Sul criou o site www.
sonegometro-rs.org.br, que 
indicava a projeção de que R$ 3 
bilhões já foram sonegados em 
ICMS no Estado este ano. A cada 
15 minutos, o Estado perde o 
equivalente a uma ambulância 
com UTI para o Samu, pois 
deixa de arrecadar R$ 200 mil 
nesses poucos minutos.

z O problema está nas duas 
pontas: tanto na sonegação 
quanto na carga tributária. Nos 
anos 2000, o principal avanço 
foi no combate à sonegação 
por meio da informatização de 
empresas, que estão conectadas 
online à Receita, o que reduziu a 
chance de sonegar.
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