
OS ACIDENTES DE 2019

Nas curvas do Pinheiral, 
o que evitaria colisões?
Comando Rodoviário, após três acidentes já registrados neste ano, estuda 
usar radar móvel para coibir excesso de velocidade, a exemplo da ERS-409
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jornalismo@arautofm.com.br

PARA DAR UM BASTA

Último acidente fatal foi em 15 de dezembro. Vítima foi Gustavo Kroth Limberger, de 23 anos 

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2019

Do pátio da casa de Eroni-
ce de Oliveira, 68 anos, é pos-
sível ver a RSC-287 e os erros 
cometidos pelos motoristas 
nas curvas do Pinheiral, em 
Santa Cruz. A mulher, que 
mora no local há quatro anos, 
já perdeu as contas de quan-
tos acidentes presenciou. “Eu 
fico muito nervosa. Tento não 
olhar, mas acabo me envol-
vendo. Já recebi feridos aqui, 
crianças, gente que precisava 
aguardar em um momento 
tão difícil como as colisões 
com óbito”, relata. 

Para Eronice, falta mais 
conscientização por parte 
dos condutores, mas tam-
bém uma fiscalização mais 
intensa. “Precisamos de um 
pardal, de qualquer coisa que 
faça as pessoas reduzirem a 
velocidade. Tenho medo até 
de caminhar no acostamento 
quando preciso sair de casa”, 
conta.

As situações vivenciadas 
pela moradora da localidade 
se refletem em números. De 
acordo com o comandante do 
Pelotão Rodoviário da Briga-
da Militar de Santa Cruz do 
Sul, sargento Railander Ne-
grini, ao longo de 2018 foram 

22 acidentes registrados no 
trecho, sendo 12 com danos 
materiais, oito com lesões 
corporais e dois com morte. 
Já nos primeiros dias de 2019, 
os números preocupam: três 
acidentes nas curvas em ape-
nas nove dias (veja no quadro).

RADAR MóvEL 
COMO ALTERNATIvA
Conforme Negrini uma 

alternativa seria a fiscalização 
com o uso do radar móvel. 
“Já estamos trabalhando com 
esta possibilidade. Vamos 
agora fazer um estudo de 
acidentalidade do trecho e 
encaminhar para o Comando. 

Como o trecho tem velocida-
de máxima de 60 quilômetros 
por hora só podemos fazer a 
fiscalização com radar me-
diante autorização”, disse, 
lembrando que na ERS-409, 
que também tem velocidade 
máxima de 60 por hora, o 
radar móvel foi autorizado e 
frequentes fiscalizações são 
feitas. Desde então, poucos 
acidentes foram registrados 
na rodovia. O mesmo vale 
para o trevo de Venâncio 
Aires, na RSC-287, que tam-
bém teve queda no número 
de acidentes após início das 
operações com radar.

09.01 - dois acidentes
Um jovem de 20 anos capotou o veículo que trafegava, um 
Chevrolet Onix, por volta do meio-dia. Ele estava sozinho no 
automóvel e, apesar do susto, não ficou ferido. Em menos de 
duas horas depois foi registrado um segundo capotamen-
to, também nas curvas do Pinheiral. Conforme o Comando 
Rodoviário da Brigada Militar, o condutor de uma Hilux, com 
placas da Argentina, perdeu o controle do carro e capotou nas 
proximidades do Restaurante Rancho América. O homem, de 
28 anos, e a caroneira, de 27, não se feriram.

07.01 - um acidente
Uma colisão entre uma Fiorino, com placas de Santa Cruz, e 
uma caminhonete Kyron, de Guaíba, deixou cinco feridos na 
tarde de segunda-feira. O condutor da Kyron seguia no senti-
do Venâncio/Santa Cruz, quando sentiu o carro ir à esquerda 
e não conseguiu evitar a colisão na lateral traseira da Fiorino, 
que vinha no sentido oposto.

| Neste domingo haverá celebração na igreja Imaculada 
Conceição, às 9 horas.

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes 
familiares para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, 
no dia 3 de fevereiro, com início às 9h30min. A confirmação 
das equipes deve ser feita até o dia 1º de fevereiro. Neste 
ano alterou o custo de inscrição: R$ 250 por equipe, mas 
inclui 10 fichas de almoço para cada equipe participante.  As 
demais pessoas que quiserem almoçar pagam R$ 22. Haverá 
buffet com três tipos de carne e saladas diversas. A premiação 
será para as quatro equipes melhor colocadas, com troféu e 
medalhas, a equipe mais disciplinada, o goleador e goleiro 
menos vazado. Como destaque deste ano, o troféu de cam-
peão do torneio será maior, em comemoração aos 50 anos 
da AERC Juventude Unida. Alertamos as equipes familiares 
que as equipes e/ou atletas que estão em dívida com a 
Juventude Unida, por causa da eliminação do campeonato 
do ano passado e deste ano, devem pagar a multa antes da 
participação no torneio, para que a equipe não seja punida 
com a perda dos pontos. A lista destes atletas com o valor da 
multa por equipe, ou atleta, será anexada ao regulamento. 
Informações pelos telefones (51) 99676-1067, com Paulo, 
99613-9157, com Rafael, e 99741-7170, com Diego.

| A AERC Juventude Unida fez parceria com a equipe do 
Águia para participar do Campeonato Municipal de Futebol de 
campo, que incia em fevereiro. A Juventude Unida organiza 
a equipe do segundinho, e o Águia a titular, e devemos ter 
um ou dois jogos no campo da Juventude Unida. 

| Pensamento: “Coloque a lealdade e a confiança acima 
de qualquer coisa; não te alies aos moralmente inferiores; 
não receies corrigir teus erros.”

| O terno de reis organizado pelo Grupo de Mulheres 
Rurais Mãos que Trabalham, em benefício à Liga, arrecadou 
R$ 4.213,75. A diretoria do grupo agradece a todos que co-
laboraram e aos que receberam o grupo.

| A Funerária Caminho da Paz realizou a doação e instala-
ção de um ar-condicionado para o necrotério de Vila Progres-
so, que é mantido pelas Comunidades Católica e Luterana. A 
comunidade agradece a empresa pela melhoria.

| A RGE realiza nova organização interna e as centrais de 
atendimento alteraram o número: 0800 970 09 00 e pelo 
torpedo 27350.

| O Grupo de mulheres rurais Mãos que Trabalham, de Vila 
Progresso realizou rifa beneficente a Loivo Brandt, que sofreu 
acidente de moto, tendo sido vendidos 1.310 números, ar-
recadando R$ 2.620. Os vencedores foram: 1º prêmio Cleusa 
Tornquist; 2º Isadir Sehnem; 3º Departamento de Leigos; 
4º Nesia Winck; 5º Daiana Fuelber; 6º José Rech; 7º Nesia 
Winck; 8º Voni Buske; 9º Marlene Bohrer; 10º Ester Parnow; 
11º José Rech; 12º Comunidade Católica; 13º Lorena Rollof; 
e 14º Aline Rech. 

| A ESF de Vila Progresso conta com médico permanente 
desde o final de dezembro. Alguns períodos em que a ESF 
ficou sem profissional médico permanente se devem ao 
pedido de desligamento do que atendia no local e prazo 
para contratação de outro.

| É organizada a tradicional excursão para a Praia de Arroio 
Teixeira. Mais informações com Ana Musskopf, pelo telefone 
(51) 3798-0031.


