
Via pode ter mudanças e alterar trânsito
Reunião extraordinária do Conselho Municipal vai tratar de transformações na Roberto Gruendling e em demais ruas de Vera Cruz
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No último sábado, acidente vitimou jovem de 20 anos, próximo ao Back Supermercado

Guilherme tinha 20 anos

Mapa aponta rota para evitar conversão à esquerda neste ponto
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ATENÇÃO

Com faixa contínua, é 
permitido dobrar à esquerda? 

Morte de jovem comoveu Vera Cruz

G ERAL 05ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Uma reunião na próxima 
semana vai tratar de futuras 
alterações em vias da área ur-
bana de Vera Cruz. Na tarde 
de quarta-feira, dia 14, o Con-
selho Municipal de Trânsito 
se reuniu em seu tradicional 
encontro mensal. No entanto, 
um projeto com as possíveis 
mudanças será apresentado 
na próxima quinta-feira, em 
convocação extraordinária. 
O presidente do Conselho, 
Márcio Hoesker, prefere não 
adiantar a proposta. O que 
se sabe, no entanto, é que os 
planos incluem a rua Rober-
to Gruendling, próximo a 
um dos pontos mais movi-
mentados da área central do 
município: a esquina do Back 
Supermercado.

No último fim de semana, 
uma colisão entre uma moto-
cicleta e um automóvel matou 
um jovem de 20 anos. Confor-
me o boletim de ocorrência, 
que dará origem à investiga-
ção, Guilherme Miguel Alves 
da Silveira seguia de moto 
quando teve a frente obstruída 
pelo automóvel. A condutora 
do carro, uma senhora de 74 
anos, tentava ingressar no 
estacionamento do super-

Os rostos dos vera-cru-
zenses se encheram de 
lágrimas com a morte re-
pentina de Guilherme, co-
nhecido por muitos como 
G7. Ativo na Gincana Mu-
nicipal, ele participava da 
equipe Los Refugos. Era 
também ligado às compe-
tições esportivas e atual-
mente trabalhava nas Lojas 
Becker. O velório dele foi 
realizado junto ao ginásio 
da Linha Dois de Dezem-
bro. Além do sofrimento 
que a família passou desde 
o momento do acidente até  
a confirmação da morte, 
na tarde de segunda-feira, 
sobretudo pela batalha 
que ele travava pela vida, 
a demora na liberação do 
corpo para os atos fúnebres 
machucou amigos e conhe-
cidos. Pelas redes sociais, o 

mercado. O delegado Paulo 
César Schirrmann começará a 
colher os depoimentos, tanto 
de testemunhas quanto da 
condutora, nos próximos dias. 
“Por enquanto, temos apenas 
o Boletim de Ocorrência, que 
descreve que a senhora cor-
tou a frente. A investigação é 
que vai confirmar ou não esta 
versão”, frisou ele, que espera 
concluir o inquérito em até 60 
dias.

Para a finalização do docu-
mento, lista o delegado, serão 
colhidos os depoimentos e 
juntados com a perícia téc-
nica realizada nos dois auto-
móveis. Na perícia, explica 
Schirrmann, são conferidos 
freios, estado dos pneus, par-
te elétrica, sinais luminosos, 
entre outros componentes. 
“Os peritos avaliam se eles 
[os veículos] estão aptos na 
parte mecânica e na parte elé-
trica e se não oferecem riscos”, 
ressalta.

O ACIDENTE
A colisão que vitimou o 

jovem aconteceu em um ponto 
de grande movimento, sobre-
tudo no sábado pela manhã, 
momento da ocorrência. O 
entorno do local já foi palco 
de outros tantos acidentes, 
cita o comandante da Brigada 
Militar, sargento Alvise Diogo 

A fatalidade de sábado foi 
em frente à entrada do esta-
cionamento do Back. Neste 
ponto, a via tem faixa dupla 
contínua. À primeira vista, 
a conversão à esquerda é 
proibida. No entanto, explica 
Fredy Machado, a legislação 
permite que se cruze sobre a 
faixa contínua para acessar 
lotes lindeiros. Isso signifi-
ca que quem vem de Santa 
Cruz do Sul e quer acessar o 
estacionamento, pode. “E as 
pessoas costumam fazer de 
forma correta. É preciso ficar 
no meio da via, aguardando 
o momento ideal de cruzar”, 
detalha Fredy.

Embora a legislação per-
mita este tipo de manobra, 
Fredy não orienta realizá-la. 

Ele sugere uma alternativa. 
Quem vem de Santa Cruz, 
pela rua Roberto Gruen-
dling, pode ingressar à es-
querda na Professor Rodolfo 
Wazlawik (lateral do Posto 
do Ico) e dobrar à direita na 
Alvarenga, seguindo até a 
Martin Francisco, e ingres-
sar novamente na Roberto 
Gruendling (agora, no mes-
mo lado da via que está o 
Back Supermercado). “É uma 
alternativa, mas que acaba 
mexendo muito no hábito 
dos condutores”, reflete Fre-
dy, que, além de proprietário 
de Centro de Formação de 
Condutores (CFC), integra o 
Conselho Municipal de Trân-
sito. Veja a sugestão dele no 
mapa abaixo.

Soares Félix. No entanto, con-
forme ele, os danos costumam 
ser apenas materiais e causa-
dos no trevo com a rua Martim 
Francisco. Embora existam 
placas proibindo algumas 
conversões neste ponto, tem 
condutor que não respeita 
e se arrisca na manobra. As 
alterações que serão propostas 
já vinham sendo estudadas em 
data anterior ao acidente do 
dia 10, conforme o Município.

sentimento de revolta.
Depois da morte, o corpo 

do jovem teve que passar por 
necrópsia. Há algum tempo 
há revezamento de plantão 
nas unidades do Departa-
mento Médico Legal (DML) 
de Santa Cruz e de Cachoeira 
do Sul. O motivo: a falta de 
médicos legistas que atuam 
em caso de morte violenta. 
Nas segundas e nas quar-
tas-feiras, os corpos são en-
caminhados para Cachoeira 
do Sul, mesmo que a morte 
tenha sido em Santa Cruz. Já 
nas terças e quintas, os pro-
cedimentos são realizados 
em Santa Cruz. Nos demais 
dias, há sistema de plantão, 
também com revezamento.

Liberado para os atos de 
encomendação e sepulta-
mento, uma multidão de 
conhecidos prestou as úl-

timas homenagens. Pelo 
Facebook, o perfil de Gui 
Silveira recebeu publica-
ções das mais emotivas. 
Querido por Vera Cruz, 
ele deixou um legado de 
alegria e de entusiasmo por 
onde passou.
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