
REGIÃO

Em Venâncio Aires foram 
registrados alagamentos 
em alguns locais, em 
função do nível do 
arroio Castelhano. 
Segundo a Defesa 
Civil, teve ruas que 
ficaram intransitáveis, 
principalmente no bairro 
União e na Estrada 
Marechal Floriano. Uma 
via do Centro também 
foi interrompida.
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Chuva desabriga e causa prejuízos
Pelo menos oito 
pessoas estão fora 
de casa em Santa 
Cruz do Sul, após 
deslizamento de terra 
no bairro Margarida

Alagamentos foram registradas em ruas de Santa Cruz

Silvério Bender teve pneu do carro furado na ERS-409

Deslizamento de terra tirou duas famílias de casa

TRANSTORNO
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A chuva desta semana 
trouxe transtornos 
a moradores ribeiri-

nhos. O nível do Rio Pardi-
nho chegou aos 7,4 metros na 
tarde de quarta-feira, dia 24, 
e alagou boa parte do bairro 
Várzea, em Santa Cruz do 
Sul, deixando famílias ilha-
das no Corredor Morsch. No 
município, ainda, conforme 
o coordenador da Defesa 
Civil, tenente José Joaquim 
Barbosa, duas famílias, tota-
lizando oito pessoas, ficaram 
desabrigadas devido a um 
deslizamento de terra no 
bairro Margarida. As pessoas 
estão em casas de amigos e 
familiares. Desde a última se-
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gunda-feira, o acumulado de 
chuva foi de 140 milímetros. 

Ontem, a precipitação deu 
uma trégua, baixando, inclu-
sive para 5,5 metros o nível 
do Rio Pardinho. No entanto, 
a previsão é de que a chuva 
retorne nesta sexta-feira. A 
temperatura mínima previs-
ta para hoje é de 9 graus e a 
máxima poderá atingir os 16.

BURACO NA 409
Os motoristas que trafe-

gam pela ERS-409, rodovia 
que liga Vera Cruz a Santa 

Cruz, tomaram um susto na 
manhã de quarta-feira. Isso 
porque um buraco se abriu 
próximo à segunda ponte, 
no sentido Santa Cruz/Vera 
Cruz, causando estragos em 
mais de uma dezena de veí-
culos. Conforme a Prefeitura 
de Vera Cruz, o Departamen-
to de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Obras, Sanea-
mento e Trânsito solicitou 
autorização ao Departamento 
Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER) para a ma-
nutenção da via, que deve ser 
feita assim que as condições 
climáticas permitirem. Para 
evitar danos em outros veí-
culos, um cone foi utilizado 
para sinalizar.

OS PREJUÍZOS
Um dos condutores que 

teve prejuízo com o buraco 
da 409 foi Silvério Luiz Ben-
der, de 58 anos. Vendedor de 
placas solares, ele trafegava 
no sentido Santa Cruz/Vera 
Cruz para atender um cliente 
e, quando notou, já estava 
com o pneu dianteiro dentro 

do buraco. “Chovia muito, 
o asfalto estava coberto com 
água, não enxerguei o buraco. 
Esperei a chuva passar e con-
segui trocar”, relata. Ainda, 
segundo ele, a situação em 
que se encontram as rodovias 
de todo Estado é preocupan-
te. “O que me indigna é que 
pagamos tributos, IPVA, im-
posto sobre imposto e temos 
que ver as rodovias assim. 
Nos incomoda porque dá 
despesa com o carro e atrasa 
nossa rotina”, afirmou.


