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287: análises vão 
até o final de julho
Secretário de 
governança e gestão 
estratégica do RS 
detalhou concessão 
da rodovia nesta 
semana em Sta. Cruz

Gastal participou de assembleia do Corede
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Demanda antiga do 
Vale do Rio Pardo, o 
processo de conces-

são da RSC-287 foi um dos 
assuntos da Assembleia Geral 
Regional do Conselho Regio-
nal de Desenvolvimento do 
Vale do Rio Pardo (Corede), 
realizada na terça-feira, dia 
16, em Santa Cruz do Sul. 
O secretário de governança 
e gestão estratégica do Rio 
Grande do Sul, Claudio Leite 
Gastal, participou e detalhou 
o avanço dos trabalhos. Neste 
momento, estão analisando os 
documentos com sugestões 
dadas na consulta e na au-
diência pública. “A demora 
não é por uma questão de 
complexidade, mas pela ne-
cessidade de você ter uma 
resposta muito consistente aos 
pleitos que foram dados pela 
população, seja para incluir 
aquilo que deve ser incluído 
ou negar aquilo que pode ser 
negado”, explica. Esse perío-
do de análises já deveria ter 
encerrado, comentou Gastal. 
“Sou muito transparente nes-
se sentido. Mas acredito que 
até o final de julho teremos 
realizado todas as análises 
para essas respostas”, afirma.

Entre as questões que 
emperram o processo e que 
requerem maior avaliação 
estão, segundo o secretário, 
a inclusão da Faixa Nova, em 
Santa Maria, numa extensão 
de nove quilômetros, e a cons-
trução de uma terceira pista 
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AS despedidas definitivas deste mundo terreno são 
sempre dolorosas. Quanto mais despedir-se de um fi-
lho, de um pai de família. É a maior provação pela qual 
alguém pode passar. É ver a ordem natural da vida ser 
invertida. Num primeiro momento nenhuma palavra 
é capaz de confortar um coração atingido em cheio 
de uma família enlutada. Quando confrontados com o 
perecimento repentino ele nos deixa incrédulos, impo-
tentes, desalentados diante do infausto acontecimento. 
Mas, nesta hora, de um lugar que não se sabe onde, é 
preciso tirar força, coragem e ter fé. A força para se 
manter de pé, a coragem para levantar sempre que as 
energias se esvaem, e como diz aquela música, “tocar 
em frente”. Fé em Deus é o maior aliado e conforto nessa 
hora de dor. Com amparo no Divino ninguém está só. 
E que a dor desse primeiro momento, no seu devido 
tempo, transforme o peso da ausência em saudade e 
belas lembranças. 

AMANHÃ serão sete dias que Everton Schuh, pai de 
família, empresário, trabalhador incansável, cidadão do 
bem, tradicionalista, esportista, líder comunitário partiu 
do convívio social, levado pela violência diária que a 
todos assombra. Em data não muito longe, logo fará um 
ano que a jovem Francine Rocha Ribeiro foi brutalmente 
morta no Lago Dourado, no exato Dia dos Pais de 2018, 
interrompendo uma vida alegre e talentosa com um 
futuro promissor pela frente. Fica difícil para a comu-
nidade assimilar essas partidas prematuras, vítimas da 
barbárie humana. Quem de fato está preparado para 
enfrentar momentos de dor tão repentinos, intensos, 
quanto imprevisíveis? São circunstâncias complexas de 
superar. Aos familiares com certeza não faltará o cari-
nho e a solidariedade que os amigos lhes emprestarão. 
Nada do que pode ser feito trará Gucho e Francine de 
volta, mas a comunidade enlutada espera que a Justiça 
realmente se cumpra.

LEITOR desse espaço semanal chega para manifes-
tar suas observações sobre a Feira da Produção, da qual 
participou como produtor e expositor, lá no início de 
junho. Foi uma iniciativa corajosa e aprovada, diga-se, 
levar a promoção ao Parque de Eventos. Na sua ótica 
livrou o entorno da Praça José Bonifácio dos transtornos 
que causava ao trânsito e ao comércio normalmente 
estabelecido. No Parque tem espaço à vontade para 
estacionamento e uma larga avenida para acesso e 
circulação. Com a vantagem de que tudo ainda pode 
ser melhorado. Apesar da chuva nos primeiros dias, sua 
expectativa foi correspondida em termos de retorno do 
investimento feito. Com a construção de um pavilhão 
específico, no próximo ano deve ser ainda melhor. Como 
sugestão, deixa para a comissão de avaliação, a melhoria 
em infraestrutura, como mais banheiros, bancos para 
descanso e pavimentação da área, porque a brita dificul-
ta a locomoção de idosos e cadeirantes. Recado dado.

NÃO é de hoje que Ponto de Encontro tem feito 
campanha pela arborização das ruas da “Villa”. Temos 
dois túneis verdes de acesso, cartões postais, mas uma 
cidade pobre em cobertura arboral. Toca o telefone e 
do outro lado leitor denuncia que já por três oportuni-
dades teve mudas de árvores arrancadas defronte sua 
propriedade. Conta que plantou uma muda de uma 
espécie apropriada para passeio público, e que vem 
sendo sistematicamente furtada à noite. Não se trata 
de vandalismo, eis que os depredadores costumam 
simplesmente quebrar, arrancar e deixar atirado na 
calçada ou rua. É furto mesmo, praticado por alguém 
que conhece a espécie. Relata que no último plantio, 
deixou a muda bem protegida, e mesmo assim foi le-
vada. Pois é, está difícil hoje exercer a cidadania e zelar 
pela melhoria da cidade. Destruir árvores públicas ou 
furtar é crime ambiental e contra o patrimônio público. 
Apela-se para a educação e bom senso para que as 
árvores sejam preservadas.

A terça-feira foi marcada também pela eleição da 
diretoria executiva do Corede/VRP para o biênio 
2019/2021. Foram reeleitos o presidente Heitor Álvaro 
Petry e o vice Ângelo Hoff. O encontro foi no Audi-
tório do Memorial, no bloco 46, da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc). “É uma responsabilidade 
muito grande estar à frente do Corede do Vale do Rio 
Pardo, mas entendemos que estamos realizando um 
trabalho de protagonismo, buscando seguir o Plane-
jamento Estratégico estabelecido”, citou Petry.
Referente à Consulta Popular de 2019, Petry disse 
que terá um aporte menor de recursos, conforme já 
assinalado pelo Governo do Estado. No total serão 
em torno de R$ 20 milhões para todas as regiões, 
contra R$ 80 milhões em 2018. “Ainda não existe um 
agendamento em relação à realização da data para a 
votação. Vamos manter nossa mobilização para prio-
rizar projetos de interesse regional”, observou.
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HOSPITAL VERA CRUZ em 18/07/2019
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Ramiro Vandir Dummer
Maria Conceição Machado Lima
José Ribeiro
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Clarinda Aninha Braatz
Celina Maria da Silveira

na ERS-400. “Tudo isso, até 
por respeito a uma demanda, 
deve ser muito bem detalha-
do, analisado e colocado os 
prós e contras”, sublinhou.

CONCESSÃO TEM 
INTERESSADOS
Mesmo com alguns atra-

sos, o cronograma continua 
dentro do previsto, conforme 
Gastal. “Nós temos agora a 
finalização dessas respostas, 
a reunião do conselho gestor 
e o próprio encaminhamento 
do edital junto à Agergs, CAJ 
para publicação no segundo 
semestre, por setembro ou 

outubro”, diz ele, que confir-
ma que há interessados em 
assumir a principal rodovia 
da região. “Continuamos 
muito empolgados, porque 
a 287 tem sido uma rodovia 
com muito interesse privado, 
não só pela estrutura, mas 
pelo tipo de rodovia e pela vo-
lumetria. Existe a procura por 
investidor. Tivemos quatro 
‘beliscar’ nas concessões das 
rodovias do Estado, tanto que 
algumas empresas participa-
ram de audiências públicas 
demonstrando interesses por 
esses ativos”, observa. 

A entrega da licitação com 
a realização do leilão deve 
ocorrer até o fim do ano. As 
obras de duplicação come-
çam no primeiro semestre de 
2020, pelos trechos urbanos de 
Venâncio Aires e Santa Cruz.

*Com informações 
do Portal Arauto.


