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Em 24 horas, sete acidentes 
Uso do celular, 
excesso de velocidade 
e falta de respeito
às sinalizações 
têm contribuído 
para as colisões

Acidente na terça-feira vitimou homem de 47 anos
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Entre a tarde de quar-
ta-feira e a tarde de 
ontem, o número de 

acidentes envolvendo carros 
e motocicletas chegou a sete 
em Santa Cruz do Sul. A inci-
dência de vítimas no trânsito 
tem preocupado a Prefeitura, 
que há algum tempo toma 
medidas como forma de evi-
tar esses acontecimentos. Os 
últimos casos contabilizados 
pela Brigada Militar e pela 
Fiscalização de Trânsito fo-
ram registrados na Avenida 
Deputado Euclydes Nicolau 
Kliemann; na BR-471, dois 
no bairro Santa Vitória e um 
no Bom Jesus; na rua Felipe 
Jacobus, no centro; na rua 
Venâncio Aires, também na 
área central; e um no bairro 
Vila Nova.

O secretário de Transpor-
tes e Serviços Urbanos de 
Santa Cruz do Sul, Gerson 

GUILHERME BICA

Concurso Público
esbarra na falta 
de elaboração

EM SANTA CRUZ

Está adiada a definição 
da empresa que realiza-
rá o Concurso Público 
da Prefeitura de Santa 
Cruz do Sul. A decisão 
foi tomada na manhã des-
ta quinta-feira, dia 15, 
quando as propostas das 
empresas Legalle, Integri, 
Instituo Consulpam e Ob-
jetiva foram abertas.

Conforme o secretário 
de Administração, Vanir 
Ramos de Azevedo, a co-
missão responsável pela 
escolha definiu que vai 
encaminhar os documen-
tos para a procuradoria 
fazer a análise e o julga-
mento da documentação, 
devido à necessidade de 
diligência sobre itens. A 
expectativa é de que o 
resultado final saia dentro 
de 60 dias. “É algo nor-
mal pedir um parecer da 
procuradoria. É melhor 
encerrar um processo sem 
nenhuma dúvida do que 
lá na frente ser anulado”, 
disse. 

Após a escolha, a em-
presa passa a trabalhar no 
edital e na divulgação das 
inscrições. A ideia é de 
que a prova seja realizada 
ainda neste ano.

Vargas, ressalta que o Mu-
nicípio tem intensificado as 
ações relacionadas a blitzes 
educativas nas ruas e escolas. 
Além disso, sinalizações e fis-
calizações também foram re-
forçadas. “A intenção é evitar 
cada vez mais os acidentes. 
Nós últimos dias também 
intensificamos as pinturas de 
faixas de segurança nas ruas 
centrais. Procuramos deixar 
tudo sinalizado para os con-
dutores”, comenta. 

Vargas ressalta que embo-
ra os acidentes ocorram em 
diferentes pontos de Santa 
Cruz, na área central costu-
mam ser mais frequentes em 
função da movimentação. 
Para ele, o excesso de veloci-
dade e o fato de os motoristas 
não respeitarem a sinalização 
são os principais causadores 
dos acidentes, além de outros 
fatores.

OS NÚMEROS
Apenas entre esta quarta 

e quinta-feira, a Brigada Mi-
litar de Santa Cruz do Sul, 
por exemplo, atendeu quatro 
acidentes com lesões. O ana-
lista de seção da BM, tenente 
Márcio José Limberger, avalia 
a quantidade de colisões nos 
últimos dias como um fato 
atípico, porque a incidência 
costuma ser maior em dias 

de chuva, quando a pista 
se mantém lisa e não o con-
trário. De acordo com ele, 
grande parte das ocorrências 
atendidas pela Brigada Mili-
tar são em cruzamentos de 
vias, principalmente devido à 
imprudência dos motoristas. 
Além disso, o manuseio do 
celular para acessar redes so-
ciais tem desviado a atenção 
dos motoristas no trânsito e 
contribuído para o registro 
de acidentes.

FATALIDADE 
Além dos registros de aci-

dentes apenas com danos 
materiais ou lesões, a semana 
também foi de tragédia. Um 
homem de 47 anos morreu e 
um jovem, de 24, ficou gra-
vemente ferido após acidente 
no bairro Goiás, em Santa 
Cruz do Sul. Ambos eram 
ocupantes de uma motoci-
cleta que colidiu com uma 
camioneta no entroncamento 
da rua São José com a Júlio 
de Castilhos, na tarde de 
terça-feira. A vítima fatal foi 
identificada como Ilson João 
Marten.


