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Repercutiu pouco o dado de que menos da metade da população de Porto Alegre tem acesso à rede de 
esgoto, divulgado em um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) encomendado pelo Instituto Trata 
Brasil, para medir os impactos sociais relacionados à falta de saneamento nas 12 cidades brasileiras 
que serão sede dos jogos da Copa do Mundo de 2014. O ranking das cidades com mais acesso à rede 
de esgoto mostra Belo Horizonte (97%) em primeiro lugar, São Paulo (88%), Salvador (87%), Rio de 
Janeiro (83%), Brasília (80%), Curitiba (79%), Fortaleza (54%), Porto Alegre (49%), Recife (47%), 
Cuiabá (41%), Manaus (34%) e Natal (21%). Não é à toa que a Capital gaúcha tem o maior índice de 
população que deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais por motivo de saúde, incluindo 
trabalho e estudo (8%). Em cada 100 porto-alegrenses, oito já deixaram de trabalhar e estudar por terem 
contraído um doença pela falta de saneamento básico. Dá para imaginar o tamanho do prejuízo social? 
 
Zambiasi governador 
“Há forte expectativa da base do PTB e mesmo do eleitorado gaúcho, já que Zambiasi é líder de 
pesquisa quando se fala no seu nome para a candidatura ao governo do Estado. Estamos construindo 
as alianças, vamos aguardar ainda o desenrolar do processo eleitoral”, revelou o presidente do PTB, 
Roberto Jefferson, ao citar candidaturas petebistas para os governos de Alagoas, Pará, Amazonas, 
Amapá e Roraima em 2010. 
 
Contra roubo de gado 
No dia 29 de julho, o ministro da Justiça, Tarso Genro, vai a São Borja realizar a entrega do segundo 
lote de viaturas da Ação Integrada de Combate ao Crime no Campo e ao Abigeato (roubo de gado). Os 
29 veículos irão beneficiar seis municípios gaúchos: Arroio Grande, Cacequi, Canguçu, Jaguarão, São 
Francisco, Uruguaiana. O ministro, que em 2009 já esteve inúmeras vezes no Rio Grande do Sul, estará 
acompanhado do deputado Paulo Pimenta (PT) e do ex-prefeito de Bagé Luiz Fernando Mainardi. 
 
Capital da agricultura ecológica 
Chegou ao Senado o projeto do deputado petista Pepe Vargas que confere ao município de Ipê, no 
Nordeste Rio-Grandense, o título de Capital Nacional da Agricultura Ecológica. A cidade fica na 
microrregião de Vacaria, tem mais de 6 mil habitantes e, de 2002 para 2005, sua renda per capita 
cresceu de R$ 8 mil para R$ 12 mil. 
 
Obama e os gaúchos 
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, receberá hoje uma comissão composta de 20 
empresários, sendo 10 brasileiros e 10 estadunidenses, além de autoridades brasileiras. O presidente da 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), gaúcho Alessandro 
Teixeira (foto), afirma que serão discutidos temas de grande importância como eficiência energética, 
acordo para evitar bitributação, negociações da Rodada Doha, ampliação do visto de cinco para dez 
anos e aumento dos voos entre os países. Também estarão presentes os ministros Miguel Jorge, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Dilma Rousseff, da Casa Civil. Entre as empresas convidadas, 
estão Gerdau (RS), Votorantim Participações, Banco Safra, Sucocítrico Cutrale, Coteminas, Camargo 
Corrêa, Odebrecht, Embraer e Vale. 
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