
Após aprovação, 
lombadas vão multar
Controladores de velocidade instalados em pontos estratégicos da ERS-409, em 
Vera Cruz, devem funcionar em aproximadamente um mês, após aferição do Inmetro
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DE OLHO NO VELOCÍMETRO

Condutores já mostram sinal de respeito ao equipamento que está na localidade de Rincão da Serra
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CONTROLADOR DE FLUXO

ALGUNS SERVIÇOS PRESTADOS NO
HOSPITAL VERA CRUZ PELO CONVÊNIO UNIMED
- Internação Hospitalar (em quarto privativo);
- Cirurgias;
- Partos;
- Procedimentos Ambulatoriais como nebulização, sorote-

rapia, curativos, drenagem de abscesso, sondagem nasoen-
teral, sondagem vesical de alívio e demora, cantoplastia, 
entre outros.

- Hemoterapia;
- Raios x Digital;
- Exames Laboratoriais.

 DOAÇÃO
No dia 11 de julho, o Hospital Vera Cruz recebeu a impor-

tante doação de R$ 4.047,70.   A doação representa 50% do 
valor arrecadado no pedágio benemerente - realizado pela 
equipe de Gincana Largados. A doação foi realizada pelo líder 
da equipe, Luís Eduardo Goelzer ao administrador hospita-
lar, Gilberdo Gobbi; presidente da Fundação de Saúde, Clair 
Tornquist; Coordenador Financeiro, Rafael Lau; e assistente 
financeiro, Ivânia Wassen.

SERVIÇOS DE OUVIDORIA HOSPITALAR
O Hospital Vera Cruz prioriza a sua segurança e o seu bem

-estar. A casa de saúde disponibiliza a você e a todos clientes 
os serviços de Ouvidoria Hospitalar. Dúvidas, sugestões, crí-
ticas ou questionamentos podem ser relatados ao ouvidor, 
que realizará a escuta e encaminhará imediatamente sua 
demanda ao setor responsável, com o objetivo de priorizar a 
sua satisfação, e qualificar os serviços prestados na instituição. 
Os serviços de Ouvidoria Hospitalar são realizados de segunda 
a sexta-feira, das 8h30min às 11 horas, e das 14h30min às 16 
horas, no próprio hospital. 

CIRURGIAS REALIZADAS NO HVC
 - Geral- Ginecológica
- Plástica
- Pediátrica
- Urológica
- Obstétrica

Quem passou pela ERS-
409, próximo ao depósito da 
Metalúrgica Mor, no sentido 
Vera Cruz/ Santa Cruz do Sul 
ou na localidade de Rincão 
da Serra, nas proximidades 
da Agromilho, já deve ter 
percebido que as lombadas 
eletrônicas estão instaladas e 
recebem os últimos reparos. 
Apesar de ainda não estarem 
autuando os motoristas, já ser-
vem de alerta sobre o limite de 
velocidade, que não excederá 
os 40 quilômetros por hora. 

A instalação que é feita pela 
Kopp Tecnologia está sendo 
finalizada, “mas ainda não 
vamos poder efetuar mul-
tas”, adianta o secretário de 

Em frente a Mor, motoristas também devem respeitar o limite

Obras e Saneamento, Gilson 
Becker. Na prática, a multa 
só poderá ser aplicada depois 
da aferição do Inmetro e do 
término da documentação, 
assim como um termo de coo-
peração com o Departamento 
Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER). “Aí então 
podem ser aplicadas as mul-
tas”, frisa.

Gilson Becker acredita que 
dentro de um mês as lomba-
das eletrônicas estejam ope-
rando normalmente. “No mo-
mento que os equipamentos 
forem ativados e estiverem 
multando, vamos comunicar”, 
aponta.

Enquanto efetivamente 
não há autuações, os con-
dutores podem ir se acostu-
mando com o novo limite de 

velocidade que será permi-
tido transitar no trecho da 
rodovia.

READEqUAÇÃO
As lombadas eletrônicas 

foram apenas realocadas, não 
sendo necessárias novas aqui-
sições. O controlador de ve-
locidade que está em frente a 
Mor era o que estava próximo 
a Comercial Tipuanas, na rua 
Ernesto Wild. Os outros dois 
instalados no Rincão (em am-
bos os sentidos), estavam na 
Cipriano de Oliveira, próximo 
a EMEI Sabor de Alegria. Em 
substituição às lombadas, vão 
ser instaladas duas faixas de 
segurança elevadas, no mes-
mo local, conforme adianta o 
secretário Gilson Becker.

Quem passou pela ERS-409, 
próximo da ponte de divisa 
entre Vera Cruz e Santa Cruz 
deve ter notado uma fiação 
que atravessa o asfalto de 
um lado a outro. O Departa-
mento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (DAER) instalou 
um controlador de fluxo de 
veículos. O mesmo contro-
lador de fluxo também será 
colocado no asfalto em Fer-
raz. Os fios não representam 
perigo aos motoristas.


