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O que mudará com o 
balizamento noturno
Sinalização vai trazer 
mais segurança, 
além de ajudar no 
fomento ao turismo 
e à economia de 
Santa Cruz do Sul 

Atualmente, pista é utilizada das 7 às 18 horas

NO AEROPORTO DE SANTA CRUZ
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O balizamento noturno 
no Aeroporto Luiz 
Beck da Silva, em San-

ta Cruz, está mais próximo de 
se tornar realidade. A sinaliza-
ção da pista, que possibilitará 
pouso e decolagem durante 
a noite, já era pensada desde 
o início do ano, quando a 
concessão foi renovada com a 
Anac por 35 anos. Segundo o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Santa Cruz, Cé-
sar Cechinato,  a expectativa é 
que o aeroclube conte com o 
sistema até o final de 2019.

Nas próximas semanas, o 
secretário irá a Ijuí conhecer 
o aeroporto local, a fim de en-
tender melhor como funciona 
a sinalização. Esse estudo 
já foi feito em uma visita a 
Porto Belo, em Santa Catari-
na. Com isso, nos próximos 
meses, o Poder Público quer 
reunir empresários e pessoas 
que possuem aeronaves para 
angariar recursos em prol do 
balizamento. Uma das formas 
para arrecadar valores será o 
evento que ocorrerá no aero-
porto, em setembro. O valor 
da locação da pista para o 
Top Speed Challenge 600, que 
reunirá carros luxuosos em um 
teste de velocidade, será repas-
sado a um fundo (veja mais no 
quadro ao lado).

IMPORTÂNCIA DO
BALIZAMENTO
De acordo com o presiden-

te do aeroclube, Luiz Alberto 
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POIS lá foi o presidente Bolsonaro testar sua popu-
laridade no Maracanã. O estádio que um dia foi chama-
do de “tambor do Brasil” ficou dividido entre vaias e 
aplausos. Um comentarista esportivo teria dito em certa 
oportunidade, que no “Maraca” vaia-se até minuto de 
silêncio. Nenhuma autoridade gosta de vaias, mas elas 
existem e não podem ser ignoradas. Na prática, num 
primeiro momento, indica que esporte e política não 
combinam. Só para lembrar, o presidiário Lulla, foi vaia-
do quatro vezes na abertura dos Jogos Pan-americanos 
em 2007. Cada vez que era mostrado no telão, recebia 
estrepitosa vaia, tanto que, na undécima hora deixou 
de fazer seu pronunciamento. Dilma também foi vaiada 
na abertura da Copa das Confederações em 2013, além 
de impropérios que lhe foram dirigidos, com o que este 
articulista não concorda. Com vaias e aplausos, a estas 
alturas, o Capitão deve estar adotando estratégias para 
melhorar sua visibilidade.  

ISSO deve ser assumido como um aprendizado para 
Bolsonaro. Ainda que de forma simbólica e no terreno 
das análises, as vaias ensinam que não há mito dura-
douro na política. Lulla, quando deixou o Planalto, com 
popularidade em alta achou que era um mito. Assumiu 
atitude arrogante e continuou com a empáfia desde-
nhando adversários e autoridades como se estivesse 
acima de tudo e de todos. Colocou-se em um pedestal 
imaginário de onde achou que seria inatingível. Hoje 
está preso em uma cela em Curitiba. Poderia ser pior, na 
Papuda ou Carandiru. Bolsonaro pode ter considerado 
ainda dispor da votação expressiva que recebeu nas 
eleições. Mas, seis meses após, é sensível a corrosão do 
prestígio dele se comparado com aquele medido nas ur-
nas. Em Brasília ele tenta estabelecer uma nova política 
de governar. Não está fácil, pois enfrenta as ratazanas 
da politicagem que há décadas infestam os corredores 
palacianos, fartando-se nos cofres do Grande Erário.  

ENQUANTO isso segue um impressionante massacre 
diário e perverso para destruir a operação Lava Jato. 
Com notícias criminosas obtidas por invasão ilegal em 
celulares, uma mídia podre com apoio de esquerdistas 
e políticos do chamado Centrão, faz-se de tudo para 
desacreditar o procurador Deltan Dallagnol e o minis-
tro Sérgio Moro, que era o então juiz responsável pelas 
decisões judiciais. A finalidade é uma só: tentar anular 
as condenações de criminosos baixos como Lulla. 
Criminoso sim, pois quem comete crime, declarado 
judicialmente, é criminoso. Na rasteira, viriam outros 
contumazes ladrões do dinheiro público já condenados, 
como Eduardo Cunha, Zé Dirceu, Paulo Preto, João 
Vaccari, Sérgio Cabral, Geddel Vieira Lima et caterva. 
Ao mesmo tempo impediriam a prisão de Michel Temer, 
Aécio Neves, Romero Jucá, Renan Calheiros, Jader Bar-
balho e outros “coronéis”, cujos sequazes e jagunços 
estão solapando o governo Bolsonaro.

PIOR é ver que parte da grande mídia está minada 
por profissionais sem ética, que se satisfazem em divul-
gar quaisquer mensagens manipuladas pela pirataria de 
Verdevaldo, versão tupiniquim para Greenwald. Estão 
nada preocupados com a autenticidade. Jogam praze-
rosamente o esterco no ventilador, sob justificativa de 
liberdade de imprensa. Foram cooptados pelos pode-
rosos meios de comunicação e partidos esquerdistas 
para assumir uma campanha de desmoralização da Lava 
Jato, tal qual aconteceu com a operação Mãos Limpas 
na Itália nos anos 90. De que lado estão: dos corruptos 
que a população quer ver na cadeia, ou ao lado de um 
Brasil comprometido com a transparência e honestida-
de? Esta mídia que antes denunciava a politicalha, agora 
está imiscuída com ela? Segundo Datafolha, aumentou 
a desconfiança dos brasileiros com a imprensa. Isso 
não diz nada? Ouçam o povo de verde e amarelo que 
vai às ruas. Essa é a verdade que deveriam assumir e 
lutar por ela.

O Top Speed Challenge 
600, que reunirá carros 
de luxos, ocorrerá no 
dia 7 de setembro, 
junto ao Aeroporto. 
Segundo o organizador 
do evento, Dilnei Haas, 
a comunidade poderá 
visualizar marcas como 
Ferrari, Lamborghini, 
BMW, Audi, Jaguar e 
Mustang, divididos nas 
categorias esporte e super 
esporte. A avaliação dos 
veículos varia de R$ 200 
mil a R$ 3 milhões. Quem 
quiser assistir ao evento 
poderá acessar o espaço 
ao custo de R$ 10. A 
intenção da atividade - 
inédita na região - é reunir, 
no mínimo, 50 carros 
desse perfil. Confira mais 
detalhes no Portal Arauto.
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Falkemback, atualmente é 
possível pousar e decolar da 
pista entre as 7 e às 18 horas. 
O investimento, avaliado em 
R$ 200 mil, proporcionará 
melhorias tanto na segu-
rança, quanto no turismo e 
economia.

Com as luzes indicadoras 
dos limites da área de pouso, 
a segurança para os pilotos 
e demais integrantes da ae-
ronave é reforçada. No mo-
mento do pouso, que poderá 
ser feito mesmo após o pôr do 
sol, as luzes indicarão o início 
da pista, o meio, aproximação 
do final, e o local exato onde 
a pista termina. Além disso, 
conforme recomendação da 
Organização da Aviação 
Civil Internacional, quando 
as condições meteorológicas 
estiverem desfavoráveis, o 
balizamento auxiliará, inclu-
sive, durante o dia.

Aeroportos com baliza-
mento noturno são também 
os mais procurados por em-
presas que possibilitam voos 
regionais. No início do ano, 
por exemplo, as companhias 
Azul Linhas Aéreas e Gol 
Linhas Aéreas Inteligentes 
manifestaram interesse de 
ampliar os voos regionais 
para atender novas cidades 

gaúchas. 
Os atrativos de Santa Cruz 

do Sul, terra da Oktoberfest, 
do Enart e de etapas da 
Stock Car, ficariam também 
mais disponíveis aos donos 
de aviões particulares, que 
não teriam limite de horário 
para pousar na cidade. Além 
disso, um dos principais 
pontos é a praticidade para 
os investidores. De acordo 
com Falkemback, muitos 
empresários com negócios 
em Santa Cruz usam o aero-
porto para a chegada e saída 
da cidade. Com a ampliação 
do horário de utilização da 
pista, segundo ele, ampliaria 
o número de interessados em 
abrir estabelecimentos no 
município.


