
Pela duplicação, muita pressão
Lançamento do Duplica 287 marca avanço de um anseio antigo da região. Entidades vão cobrar os candidatos
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Identidade visual foi lançada na manhã de ontem
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Privatização e mais pistas significam novos pedágios?
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BAILES E FESTAS

· SOCIEDADES
As diretorias das Socieda-
des Victória de Vera Cruz, 
Augusta Vitória, Sempre 
Avante e União avisam  os 
sócios que vão participar 
do encontro no domin-
go, dia 5 de agosto, em 
Linha Andréas. Ônibus às 
12h30min da Praça Tia 
Elídia, necrotério, Caixa 
D’Água e Linha Número 
Um. Cipriano de Oliveira, 
Fim da Linha, Nacional até 
o local da festa.

· ESQUINA KOELZER
A Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, da Esqui-
na Koelzer, promove jantar 
dançante em homenagem 
ao Dia dos Pais, no dia 11 
de agosto. O cardápio in-
clui churrasco com carne 
de gado, galeto e linguiça. 
A animação será por conta 
do conjunto Four Melody 
e os ingressos podem ser 
adquiridos por R$ 25 para 
adultos e R$13 para crian-
ças entre 6 e 12 anos. Mais 
informações com o presi-
dente Astor, pelo telefone 
99975-9851.

AGENDA

· SINE
A agência do SINE de Vera 
Cruz informa as vagas dis-
poníveis: serralheiro (de 
preferência com experiên-
cia); auxiliar de depósito 
PCD; auxiliar de eletricista 
(com experiência registra-
da); venda interna (com 
experiência registrada); 
auxiliar de produção; ope-
rador de carregadeira (com 
experiência); motorista 
entregador de gás (com ex-
periência registrada, curso 
MOPP, CNH AD); auxiliar de 
produção (Mor); encanador 
hidráulico (experiência 
mínima de seis meses). 
Informações pelo telefone 
(51) 3718-4040.

· EMATER
Na segunda-feira, dia 6 de 
agosto, haverá reunião no 
Grupo de Linha Capão, às 14 
horas, no Esporte Clube Boa 
Vontade. Na terça-feira, dia 
7 de agosto, haverá reunião 
no Grupo de Linha Henrique 
D’Ávila, às 14 horas, no Ju-
ventude. Na quarta, dia 8 
agosto, reunião no Grupo 
de Ponte Andréas, às 14 
horas, na sede do Nacional.

O anseio em aumentar o nú-
mero de pistas na RSC-287 ga-
nhou força. Para que a rodovia 
não pare, conforme preveem 
estudos, diversas entidades es-
tão mobilizadas. Na manhã de 
ontem, na sede da Associação 
das Entidades Empresariais de 
Santa Cruz do Sul (Assemp), 
um grupo de líderes debateu 
o pleito. Eles não vislumbram 
outra alternativa a não ser 
a concessão da rodovia à 
iniciativa privada para que 
os investimentos necessários 
possam acontecer. No coman-
do do debate estiveram Jairo 
Breunig e Flávio Haas, ambos 
da Associação Novos Rumos; 
e Lucas Rubinger, presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Santa Cruz do 
Sul (ACI).

Após série de exposição de 
ideias e projetos que podem 
vir a ser colocados em prática, 
Rubinger lançou às dezenas 
de participantes o Movimento 
Duplica 287 – tema central do 
encontro. Entre os detalhes do 
projeto, a identidade visual e 
as formas de divulgação. Entre 

O principal pleito do movimento é a duplicação em toda a 
extensão da RSC-287, desde Tabaí até Santa Maria. Isso signi-
fica mais de 200 quilômetros. As entidades reconhecem que 
esse não é um trabalho a curto prazo. Com mais urgência está 
o trecho entre Tabaí e Santa Cruz, com cerca de 80 quilômetros. 
Esse, na visão do grupo, deve ser o primeiro a ser contemplado 
com as obras. Recentemente, a rodovia ganhou dois quilôme-
tros de duplicação: 120 e 121, em Santa Cruz do Sul. As quatro 
pistas iniciam no trevo com a Avenida Melvin Jones e cruzam 
por mais algumas centenas de metros após o Pelotão Rodoviá-
rio da Brigada Militar. Os recursos ali investidos eram da Empre-
sa Gaúcha de Rodovias (EGR), estatal que administra a estrada.

Todo investimento cos-
tuma refletir no bolso do 
usuário. Nas estradas não 
é diferente. Participante do 
encontro, o presidente do 
Corede Vale do Rio Par-
do, Heitor Petry, abriu os 
olhos justamente para isso. 
Alertou que a pauta, além 
de ser tratada de forma 
institucional e não política, 
tendo em vista o período 
eleitoral que se aproxima, 

deve cobrar ações efetivas 
dos novos governantes. “De 
que forma será viabilizado 
o pagamento das obras de 
duplicação? Com mais pe-
dágios?”, questionou. 

Presidente da ACI, Ru-
binger prevê que novas 
praças sejam instaladas. No 
entanto, explicou que com a 
iniciativa privada, as cobran-
ças serão por trecho. Como 
exemplo, disse que um novo 

pedágio pode vir a ser ins-
talado em Vila Mariante, 
distrito de Venâncio Aires. 
O pedágio que já existe hoje 
na Capital do Chimarrão 
permaneceria. “Reduziriam 
os valores de cobrança. Hoje 
custa R$ 7. Depois, não seria 
R$ 3,50, a metade no caso, 
mas R$ 4,50, talvez. Pra 
quem vai de Santa Cruz a 
Mariante pode ser mais caro 
do que é hoje, mas quem 

vai só até Venâncio pagaria 
menos”, informou ele, em 
suposições. 

Até que a iniciativa priva-
da assuma a rodovia, a 287 
continua sendo administra-
da pela EGR. Vale lembrar 
que a privatização é um 
pedido das entidades e da 
população e não significa 
que o governador do estado 
dos próximos quatro anos 
concorde com a solicitação.

as sugeridas, a utilização da 
#duplica287 nas postagens em 
redes sociais. A ideia também é 
criar artes personalizadas para 
a foto de perfil de Facebook, 
espalhar outdoors pela região 
e conseguir apoio para que as 
reivindicações cheguem aos 
novos governantes. 

Aliás, serão os eleitos em 
outubro que terão a missão de 

dar início ao atendimento 
das demandas do Duplica 
287. Para isso, está sendo 
criado um grupo com aproxi-
madamente 15 pessoas. Este se 
reunirá nos próximos 10 dias 
para a organização de inú-
meros detalhes e fará agenda 
intensa no intuito de garantir 
apoio político. Em momento 
oportuno, esse grupo fará com 
que os candidatos a deputados 
estaduais e federais, com do-
micílio eleitoral no Vale do Rio 
Pardo, se comprometam com 
a pauta erguida há anos e que 
é anseio de quem trafega pela 
rodovia. Os concorrentes ao 
Palácio Piratini também serão 
pressionados pelo grupo. De 
acordo com Rubinger, a in-
tenção é de que nos primeiros 
100 dias de governo, os eleitos 
preparem, pelo menos, a licita-
ção que concederá a rodovia à 
iniciativa privada. 

POR QUE PRIVATIZAR?
Os participantes do en-

contro foram unânimes ao 
afirmar que sem privatização 
as obras de duplicação da 287 
não sairão do papel. Rubin-
ger mostrou com números 
que o governo do Estado não 
arrecada valores suficientes 
para custear a obra. É preciso, 
comentou ele, de financiamen-
to, o que deve ser acertado 
em contrato de concessão. 
“Lembram de 2008 quando 
era a Santa Cruz Rodovias?”, 
perguntou. “Naquela épo-
ca, depois de um acidente e 
de pressão de entidades, foi 
construída uma terceira pista 
num trecho entre Santa Cruz 
e Venâncio”, acrescentou ele, 
referindo-se, também, à força 
que a união de líderes e empre-
sas teve nessa demanda. 


