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Vias do Centro 
terão mudanças
Principais alterações serão no cruzamento da
rua Roberto Gruendling com a Martim Francisco
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Mudanças foram sugeridas em encontro na tarde de ontem
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materia@jornalarauto.com.br

ATENÇÃO

Até o fim deste ano, o en-
torno do Back Supermercado 
e do Mercado Central devem 
passar por alterações no trân-
sito. Em reunião na tarde de 
ontem, organizada pelo Con-
selho Municipal de Trânsito, 
as sugestões apontadas e que 
serão colocadas em prática 
dizem respeito às ruas Martim 
Francisco, Roberto Gruendling 
e Intendente Koelzer.

O Município irá separar as 
pistas em frente aos dois esta-
belecimentos, impedindo con-
versão à esquerda em ambos 
os estacionamentos. A medida 
visa evitar colisões, a exemplo 
da fatal ocorrida no dia 10 de 
novembro, em frente ao Back. 
Sendo assim, os locais só pode-
rão ser acessados pelo mesmo 
lado da via que se encontra o 
estabelecimento. Na prática, 
quem vem de Santa Cruz não 
poderá acessar pela Roberto 
Gruendling o estacionamento 
do Back e quem segue no sen-
tido Centro/Rincão da Serra 
não poderá entrar à esquerda 
no do Mercado Central. 

Outra alteração prevista 

é a proibição de conversão 
à esquerda na esquina da 
antiga Casa Assmann. Hoje, 
quem vem da Prefeitura e quer 
seguir a Santa Cruz, pode. 
Depois das mudanças, não. 
Em frente ao Back, conforme 
adiantado na reunião, ainda 
haverá uma faixa elevada para 
travessia de pedestres.

Na reunião, os conselheiros 
e demais participantes 
sugeriram a inversão da 
entrada com a saída do 
estacionamento do Back. 
É uma proposta, que será 
levada aos proprietários 
do Supermercado. A ideia 
é que a entrada seja na 
Martim Francisco e a saída 
na Roberto Gruendling. E, 
como a pista será separada, 
necessariamente a saída se 
daria em direção a Santa 
Cruz do Sul. São planos que 
serão levados à discussão. 
Por enquanto, nada muda. A 
reportagem contatou com o 
Back. A empresa disse estar 
disposta à discussão para o 
melhoramento do trânsito 
no entorno.

OUTRA SUGESTÃO


