
Estátua de São Cristóvão é inaugurada 
Quem subir ou descer pelo Acesso Grasel terá um bom motivo para dar uma paradinha 

no meio do caminho. São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas e viajantes, ladeado por 
pequenos jardins, iluminação, bancos e até estacionamento, está pronto para acolher os 
devotos que passarem por lá. Em cerimônia realizada no fi m da tarde de sexta-feira, 11, com 
a presença do prefeito Telmo Kirst, de secretários, vereadores e pessoas da comunidade, 
foi inaugurada ofi cialmente a estátua do santo. O ato religioso foi celebrado pelo bispo de 
Santa Cruz do Sul, Dom Aloísio Dilli, e pelo padre Astor Backes, da Paróquia Ressurreição.

Com 2,70m de altura, a escultura é obra do artista plástico Orli Francisco Dutra, do mu-
nicípio de Encantado. Para proporcionar um local que permita visitações com segurança, 
o espaço do entorno foi ampliado de 200 para 600 metros quadrados. Uma barreira de 
concreto junto ao acostamento foi implantada pela Prefeitura. Câmeras de monitoramento 
também foram instaladas.  

O prefeito Telmo Kirst falou dos planos da Administração Municipal em fazer do   Aces-
so Grasel um trajeto ainda melhor. 
“Vamos fazer deste Acesso Grasel, 
a entrada mais bonita de todos os 
municípios do Rio Grande do Sul”, 
assegurou. O bispo diocesano Dom 
Aloísio Dilli elogiou a iniciativa. 
“Este projeto foi muito bem execu-
tado. Parece uma catedral verde. É 
um santo que acolhe quem chega 
e ampara quem sai. Que a imagem 
de São Cristóvão sirva como pro-
teção a todos que cruzarem por 
aqui”, declarou. O investimento na 
obra foi de R$ 200mil. 
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A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em parceria com o 
Governo do Estado e a Secretaria dos Transportes, iniciou a 
construção de nova interseção na RSC-287, em Candelária. A 
intervenção, que tem o investimento de R$ 2,2 milhões e pre-
visão de 5 meses de execução, fica no km 139,9, na localidade 
de Vila Marilene. A implantação da interseção irá aumentar 
a segurança dos pedestres e motoristas, pois irá diminuir o 
número de cruzamentos e a velocidade dos veículos no local. 
Para os pedestres, a travessia ficará mais segura, pois poderá 
ser feita em duas etapas.
Segundo o diretor-presidente da EGR, Nelson Lidio Nunes, trata-
se de uma rótula fechada, diferente da atual, que é chamada 
de rótula aberta: “Na rótula fechada, há menos pontos de in-
terferência, pois haverá maior organização entre os diferentes 
fluxos de tráfego. Por exemplo, quem vai acessar a rodovia não 
precisará atravessar ambas as faixas, podendo acessá-la com 
mais segurança”, explica. Durante a obra, haverá a menor inter-
ferência possível no tráfego pois a rótula atual continuará a ser 
utilizada. Por ser um local em obras, será necessário observar 
os limites reduzidos de velocidade, conforme sinalização no 
local. Somente no último ano, mais de R$ 30 milhões foram 
investidos em restauração, implantação de melhorias, conser-
vação e sinalização na RSC-287, com aplicação de recursos das 
praças de pedágio de Venâncio Aires e Candelária.
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