
Não foi um nem dois 
motoristas que tiveram 
prejuízos com a bura-
queira da ERS-409 nesta 
semana. A situação se 
agravou com a chuvara-
da e provocou trocas de 
diversos pneus, principal-
mente na quarta-feira. É 
sabido, por exemplo, que 
o Município, na tentativa 
de dar rápida resposta às 
reclamações dos usuários 
da via, divulgou nota nas 
redes sociais, informando 
que faria o reparo assim 

que as condições climá-
ticas melhorassem. Vale 
destacar que a rodovia 
ainda pertence ao Estado, 
embora haja um processo 
de municipalização em 
andamento. Isso faz com 
que a manutenção seja 
de responsabilidade do 
DAER. Só que, se um não 
faz – e vem mostrando 
dificuldades em recuperar 
estradas, – o outro faz. 
Vera Cruz não quer ter a 
via que cruza sob o túnel 
verde mal falada. As reclamações sobre 

a falta de sinalização e 
iluminação na ERS-409 
não são de hoje. No início 
da tarde de terça-feira, um 
atropelamento resultou 
ferimentos em uma mulher 
grávida de gêmeos. Ela e 
o marido caminhavam na 
via, empurrando um carri-
nho de papelão, quando o 
boné do homem voou da 
cabeça e ela invadiu a pista 

na tentativa de buscar a 
peça. A mulher foi atro-
pelada, neste momento, 
por uma Fiorino. Durante 
atendimento à ocorrência, 
o condutor do veículo, de 
35 anos, comentou com 
a reportagem do Grupo 
Arauto sobre a falta de si-
nalização no ponto, a cerca 
de 200 metros do trevo do 
Bom Jesus, em Santa Cruz 
do Sul. 

A Estação Rodoviária de 
Santa Cruz deve ser revi-
talizada até o final do ano. 
Isso porque foi publicado 
na terça-feira, o contrato 
de concessão que regula-
menta o prédio. A infor-
mação foi divulgada em 
audiência pública na Câ-
mara de Vereadores, para 
debater questões referen-
tes a melhorias do local. A 
comunidade presenciou o 
ato pediu por melhorias na 
segurança, mais higiene, in-
cluindo os banheiros, além 
da questão de acessibili-
dade, iluminação pública, 
e maior atenção nas ruas 
que dão acesso ao local, 
principalmente na parte 
do calçamento. De acor-
do com o secretário de 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão do município, 
Jeferson Gerhardt, agora 
com o contrato, o próximo 
passo é trabalhar o me-
lhor formato para que a 
Estação Rodoviária receba 
os investimentos no final 
do segundo semestre ou, 
no máximo, até o ano que 
vem.
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Responsabilidade de quem?

Na penumbra Rodoviária

Os saques de parte da 
conta do FGTS e das cotas 
do PIS e do Pasep pre-
tendem injetar até R$ 42 
bilhões na economia até o 
fim de 2020. Desse total, 
R$ 28 bilhões do FGTS e 
R$ 2 bilhões do PIS/Pasep 
serão liberados neste ano. 
Os saques do FGTS pode-
rão ser feitos a partir de 
setembro. Além do saque 
imediato de até R$ 500 
por conta ativa e inativa 
do FGTS, foi anunciada 
nesta semana a liberação 
do Saque-Aniversário a 
partir de 2020, quando o 

trabalhador poderá retirar 
anualmente um percentual 
do seu dinheiro disponível 
no Fundo. Para quem tiver 
conta poupança Caixa, o 
depósito será feito auto-
maticamente. Os corren-
tistas que não desejarem 
sacar os valores deverão 
informar ao banco. Quem 
possuir Cartão Cidadão 
poderá fazer o saque nos 
caixas eletrônicos. Os 
saques de menos de R$ 
100 poderão ser feitos em 
casas lotéricas, com apre-
sentação de carteira de 
identidade e CPF.

Saques para aquecer economia
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