
Motoristas que trafegam 
pela rua Tenente Coronel 
Brito, no Centro de Santa 
Cruz do Sul, ao longo 
desta semana, devem ter 
atenção. Em virtude da 
obra da superparada, o 
trânsito sofre algumas 
mudanças. Para quem 
precisa pegar o ônibus, por 
exemplo, a estrutura que 

funcionava em frente às 
Lojas Lebes, foi realocada 
temporariamente para a 
quadra anterior - entre as 
ruas Ramiro Barcelos e 
Fernando Abott, em frente 
à pizzaria Mamamia. Essa 
é uma das paradas mais 
tradicionais da linha do 
Primavera, que faz a linha 
Santa Cruz/Vera Cruz.

Uma atividade organizada 
pelo Corpo de Bombeiros 
de Santa Cruz do Sul, em 
parceria com a Defesa 
Civil, Guarda Municipal, 
Fiscalização de Trânsito 
e outros órgãos de 
segurança, irá mobilizar 
cerca de 70 pessoas 
amanhã no município. Em 
uma construção em frente 
ao centro de convivência 
da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc), a 
partir das 14 horas, será 
realizada atividade de 
simulação do colapso 
parcial de um prédio, 
com resgate de vítimas.  

Segundo o 1º tenente e 
comandante do 1º pelotão 
do Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Cruz, 
Evandro Leal, as vítimas 
serão militares do exército 
e os profissionais que irão 
trabalhar no resgate serão 
cerca de 30 bombeiros 
militares. O intuito da 
atividade é realizar um 
treinamento para que a 
cidade esteja preparada 
caso ocorra uma situação 
semelhante. A simulação 
contará, ainda, com 
equipe médica para 
que dê a ideia de um 
acontecimento real. 

Santa Cruz do Sul pretende 
inaugurar até a Oktoberfest 
a Casa do Turista. Ela ficará 
à margem da RSC-287, em 
frente ao Comando Rodo-
viário da Brigada Militar. 
O entrave que retarda a 
construção, segundo o pre-
sidente da Associação Co-
mercial e Industrial (ACI) do 
município, Lucas Rubinger, 
são as exigências feitas pela 
EGR, já que a estatal preci-
sa liberar a edificação em 
sua faixa de domínio. “Nós 
pedimos essa liberação 
no ano passado. Mas, em 
função da concessão, isso 
travou. A EGR nos pede 
documentos que já envia-
mos”, explica. Para resolver 
os trâmites e inaugurar o 
espaço assim que possível, 
representantes da ACI, do 
Poder Público e lideranças 

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou ontem durante 
a liberação do trecho du-
plicado da BR-116, em Pe-
lotas, que pretende acabar 
com os radares móveis nas 

rodovias do país. “Estou 
com uma briga na Justiça 
para acabar com os rada-
res móveis do Brasil. Isso 
é coisa de uma máfia de 
multas, é um dinheiro que 

vai para o bolso de poucos 
aqui no Brasil, é uma indús-
tria de multas”, disse, des-
tacando que semana que 
vem os radares já seriam 
suspensos.
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Atenção no Centro

Simulação de colapso Casa do Turista em Santa Cruz

Será o fim dos radares móveis no Brasil?

GERAL02 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
13 DE AGOSTO DE 2019

irão participar de reunião 
com a EGR nos próximos 
dias, em Porto Alegre. A 
assessoria do secretário es-
tadual de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Ruy 
Irigaray, confirmou que ele 
participará do encontro.
O projeto da Casa do 
Turista, conforme Rubin-

ger, conta com a parceria 
de empresários e é todo 
financiado pela iniciativa 
privada. Inclusive, o terreno 
foi cedido. A estrutura será 
de contêiner, com rampa 
e banheiro, protegida com 
pergolado. Na parte exter-
na, haverá estacionamento 
rotativo.


