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Estudo monitora veículos
Semelhante a radar 
móvel, aparelho mede 
velocidade, contabiliza 
a frota, discrimina 
modelo de cada um, 
mas não aplica multas

CAfé COlOniAl
O Grupo de Mulheres Ru-
rais Mãos Ativas convida 
para o 2º Café Colonial, 
no dia 15 de junho, a 
partir das 15h30min, no 
Nacional, em Ponte An-
dréas. O valor do ingres-
so antecipado é de R$ 25 
(adulto) e R$ 12 (crian-
ças de seis a 11 anos) e 
devem ser reservados 
com Norma pelos telefo-
nes (51) 99596-3939 ou 
3718-1141. Na hora, o valor 
será de R$ 28. 

COlETA AGASAlHOS
A Campanha do Agasa-
lho e Alimentos promovi-
da pelo Núcleo Sagrado 
Coração de Maria, com 
apoio da Comunidade 
São José, Núcleo Nossa 
Sra. de Fátima vai realizar 
a coleta dos donativos 
neste sábado, dia 8, a 
partir das 9h30min. No 
sábado passado, em vir-
tude da chuva, o recolhi-
mento não foi realizado. 

Ontem, equipamento estava na BR-471

EM SANTA CRUZ

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

A fim de melhorar o 
trânsito e reduzir os 
acidentes, a Prefeitura 

de Santa Cruz realiza estudo 
sobre o fluxo de veículos e a 
velocidade aplicada nas vias 
do município. A empresa 
contratada é a RS Arquitetu-
ra - Planejamentos Urbanos 
e Assessoria em Trânsito, de 
Novo Hamburgo. De acordo 
com o coordenador da ação, 
Renato Roden, o trabalho tem 
o objetivo de auxiliar a admi-
nistração pública no combate 
aos acidentes. “Estamos veri-

GUILHERME BICA

AVISOS

ficando a velocidade, o fluxo 
de veículos, mas também a 
engenharia de tráfego, moni-
torando a visibilidade dos mo-
toristas para com os semáforos 
e tentando entender qual o 
fator que mais causa acidentes 
em cada via”, explica.

Para isso, a equipe - for-
mada por cinco profissionais 
- trabalha com equipamento 
similar a um radar móvel, que 
mede velocidade e conta o 
número de veículos, discrimi-
nando o tipo de cada um. “É 
uma tecnologia que torna nos-
so serviço mais eficiente. Que-
remos apresentar um estudo 
avançado sobre os pontos de 
acidentalidade, a fim de que 
o município consiga agir com 
ações que melhorem a cada 
dia o trânsito da cidade”, diz. 

O estudo irá analisar quan-
tos veículos passam pelas ruas 
de maior fluxo de Santa Cruz 
e na BR-471. Na manhã de 

ontem, o aparelho analisava 
o trecho da rodovia em frente 
ao Hospitalzinho. “Não se 
preocupem. Não é um con-
trolador de velocidade que 
aplica multas”, pontua. Além 
da BR-471, o documento a ser 
produzido irá apresentar uma 
análise da situação das ruas 
Senador Alberto Pasqualini 
- principalmente no entronca-

mento com a Augusto Spen-
gler, João Pessoa, São José, 
Independência e Fernando 
Abott com Thomaz Flores. 

Conforme o secretário de 
Transportes e Serviços Urba-
nos, Gerson Vargas, a ação 
deve durar um mês. “Preci-
samos estar ligados para ver 
como podemos melhorar”, 
salienta. 


